
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0049938رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 جولف انترناشيونال لوبريكانتس ليمتد شركة محدودة المسئوليةاسم مالكها : 

 تاريخ االشهار  : 
 23/07/1975تاريخ التسـجيل  : 

 
 جولف انترناشيونال لوبريكانتس ليمتد شركة محدودة المسئوليةاسم المالك السابق : 
 جولف انترناشيونال لوبريكانتس ليمتد شركة محدودة المسئولية اسم المالك الجديد :

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة -هاملتيون برمودا -بيرموديانارود -ال . بى جوتريدج بيلدينج عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 , الواليات المتحدة االمريكية31ستريت هاميلتون برميودا اتش ام فيكتوريا ا 13الدور الخامس  -فيكتوريا بالس عنوان المالك الجديد : 
 شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه وبراءات االختراعاسم الوكيل الجديد : 

 ش ابو الفدا مبنى ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر 1عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0053280رقم العالمـة  : 

 6   الفــــئة :
 زد اف انترناشونال يو كيه ليمتداسم مالكها : 

 07/06/1980تاريخ االشهار  : 
 15/10/1980تاريخ التسـجيل  : 

 
 لوكاس اند ستريز ليمتداسم المالك السابق : 
 زد اف انترناشونال يو كيه ليمتداسم المالك الجديد : 

 ايه اكس ، بريطانيا العظمى , بريطانيا 01ى ستراتفورد رود سوليهول ويست ميدالندس بعنوان المالك السابق : 
 ايه اكس ، بريطانيا العظمى 01ستراتفورد رود سوليهول ويست ميدالندس بى عنوان المالك الجديد : 

 , المملكة المتحدة
 هشام رؤوف محموداسم الوكيل الجديد : 

 ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 31عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0056078العالمـة  :  رقم

 30   الفــــئة :
 انتركونتينينتال جريت براندز ال ال سياسم مالكها : 

 07/06/1980تاريخ االشهار  : 
 15/10/1980تاريخ التسـجيل  : 

 
 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى شركة امريكية ذات مسئولية محدودةاسم المالك السابق : 
 كونتينينتال جريت براندز ال ال سيانتراسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 31101ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  1عنوان المالك السابق : 
 دة االمريكية. الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتح 6013ديفرويست افينيو ايست هانوفر ان جى  311عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 
 محمد فريد 320ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  31عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0056593رقم العالمـة  : 

 21   الفــــئة :
 ير الواليات المتحدة األمريكيةشركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالو -دارت انداستريز انك اسم مالكها : 

 07/09/1980تاريخ االشهار  : 
 24/12/1980تاريخ التسـجيل  : 
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 دارت اند ستريز انك ش. متحدةاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير الواليات المتحدة األمريكية -دارت انداستريز انك اسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة, الواليات المتحدة االمريكية 31136ديرفيلد رود ديرفيلد اللينوس  3636عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات  - 12816فلوريدا  -اورالندو  -اورانج بلوسوم تريال  -أس  30013عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 ناهد وديع رزقكيل الجديد : اسم الو

 محمد فريد 320ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  31عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0059851رقم العالمـة  : 

 17   الفــــئة :
 اس اتس بيه بيه جلوبال تكنولوجيز بي. فياسم مالكها : 

 تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 سابيك اينوفينيف بالستيكس اى بى بى فى شركة مساهمة بموجب قوانين ذى نذرالندزسابق : اسم المالك ال

 سابيك جلوبال تكنولوجيز بى . فىاسم المالك الجديد : 
 بى اكس بير اوب زوم ذى نذرالندز, الواليات المتحدة االمريكية 3،0332بالستيكسالن عنوان المالك السابق : 
 بى أكس ، بيرجن اوب زووم ، ذالنذرالندز  , هولندا  0332،  3ستيكسالن بالعنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزىاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة 32666القرية الذكية  361ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0059852رقم العالمـة  : 

 22   الفــــئة :
 بي. فياس اتس بيه بيه جلوبال تكنولوجيز اسم مالكها : 

 تاريخ االشهار  : 
 10/06/1984تاريخ التسـجيل  : 

 
 سابيك اينوفينيف بالستيكس اى بى بى فى شركة مساهمة بموجب قوانين نذر الندزاسم المالك السابق : 
 سابيك جلوبال تكنولوجيز بى . فىاسم المالك الجديد : 

 وب زوم ذى نزر الندز, الواليات المتحدة االمريكيةبى اكس بير جن ا 0332،  3بالستيكسالن عنوان المالك السابق : 
 بى أكس ، بيرجن اوب زووم ، ذالنذرالندز  , هولندا  0332،  3بالستيكسالن عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزىاسم الوكيل الجديد : 
 بيةاكتوبر جمهورية مصر العر 3   32666القرية الذكية  361ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0067919رقم العالمـة  : 

 1   الفــــئة :
 سابيك جلوبال تكنولوجيز بى . فياسم مالكها : 

 07/12/1987تاريخ االشهار  : 
 24/08/1988تاريخ التسـجيل  : 

 
 سابيك اينوفينيف بالستيكس اى بى فى شركة مساهمةبموجب قوانين ذى نذرالندزاسم المالك السابق : 

 سابيك جلوبال تكنولوجيز بى . فييد : اسم المالك الجد
 بى اكس بير جناوب زوم ذى نذر الندز, الواليات المتحدة االمريكية 0332، 3بالستيكسالن عنوان المالك السابق : 
 بى أكس ، بيرجن اوب زووم ، ذالنذرالندز  , هولندا  0332،  3بالستيكسالن عنوان المالك الجديد : 

 وديع رزق ناهداسم الوكيل الجديد : 
 محمد فريد 320ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  31عنوان 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

 
 0068432رقم العالمـة  : 

 1   الفــــئة :
 ايكوالب انك.اسم مالكها : 

 07/01/1990تاريخ االشهار  : 
 31/12/1990تاريخ التسـجيل  : 

 
 ة متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويرشرك -ايكوالب انك اسم المالك السابق : 
 ايكوالب انك.اسم المالك الجديد : 

، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  66312ويباشا ستريت أن ،سانت بول ،مينسسوتا 161عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 66312سوتا ايكوالب بليس سانت بول ميني 3عنوان المالك الجديد : 
 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 

 محمد فريد 320ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  31عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0068433رقم العالمـة  : 

 3   الفــــئة :
 ايكوالب انك.اسم مالكها : 

 خ االشهار  : تاري
 07/03/1990تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -ايكوالب انك اسم المالك السابق : 
 ايكوالب انك.اسم المالك الجديد : 

يكية , الواليات المتحدة ، الواليات المتحدة االمر 66312ويباشا ستريت أن ، سانت بول ، مينسسوتا  161عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 66312ايكوالب بليس سانت بول مينيسوتا  3عنوان المالك الجديد : 
 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 

 حمد فريدم 320ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  31عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0068434رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 ايكوالب انك.اسم مالكها : 

 07/11/1988تاريخ االشهار  : 
 15/04/1989تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركه متحده مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -ايكوالب انك اسم المالك السابق : 
 ايكوالب انك.اسم المالك الجديد : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 66312ويباشا ستريت أن ، سانت بول ، مينسسوتا عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 66312ايكوالب بليس سانت بول مينيسوتا  3عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزقيد : اسم الوكيل الجد
 محمد فريد 320ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  31عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0075118رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 جولف انترناشيونال لوبريكانتس ليمتد شركة محدودة المسئوليةاسم مالكها : 

 07/10/1991تاريخ االشهار  : 
 01/04/1993:   تاريخ التسـجيل
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 شركة محدودة -صدين انترناشيونال لوبر يكانت ليمتد اسم المالك السابق : 
 جولف انترناشيونال لوبريكانتس ليمتد شركة محدودة المسئوليةاسم المالك الجديد : 

 , برمودا3360سيدر افينيو هاميلتون بيرمودا اتش ام  03سيدرهاوس ، عنوان المالك السابق : 
 , الواليات المتحدة االمريكية31فيكتوريا استريت هاميلتون برميودا اتش ام  13الدور الخامس  -فيكتوريا بالس الك الجديد : عنوان الم

 شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه وبراءات االختراعاسم الوكيل الجديد : 
 الحادى عشر ش ابو الفدا مبنى ابو الفدا االدارى الدور 1عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0098886رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 شركة مساهمة -أدفانسد ميكرو ديفايسز ، انك اسم مالكها : 

 07/04/1999تاريخ االشهار  : 
 07/10/1999تاريخ التسـجيل  : 

 
 انك / شركة مساهمة -أدفانسد ميكرود ديفايز اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -نسد ميكرو ديفايسز ، انك أدفااسم المالك الجديد : 

 امريكا, الواليات المتحدة االمريكية - 00188_ حسنيفال كاليفورنيا  1061ون اية ام دى بليس ن ص ب عنوان المالك السابق : 
واليات المتحدة الواليات المتحدة االمريكية, ال 06160اوجوستين درايف ,سانتا كالرا ,كاليفورنيا  2086عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد : 

 مصر -القاهرة  - 3263ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0098887رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 شركة مساهمة -أدفانسد ميكرو ديفايسز ، انك اسم مالكها : 

 07/12/2002تاريخ االشهار  : 
 16/07/2003تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة -أدفانسد ميكرو ديفايسز _ انك اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -أدفانسد ميكرو ديفايسز ، انك اسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  - 00188_ صنيفال _ كاليفورنيا  1061ون ايه ام دي بليس _ ص .ب عنوان المالك السابق : 
 لمتحدة االمريكيةا

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  06160اوجوستين درايف ,سانتا كالرا ,كاليفورنيا  2086عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد : 
 مصر -القاهرة  - 3263ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0098888رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 شركة مساهمة -أدفانسد ميكرو ديفايسز ، انك اسم مالكها : 

 07/05/2004تاريخ االشهار  : 
 04/08/2004تاريخ التسـجيل  : 

 
 انك / شركة مساهمة -أدفانسد ميكرود ديفايز اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -أدفانسد ميكرو ديفايسز ، انك اسم المالك الجديد : 

 امريكا, الواليات المتحدة االمريكية - 00188_ حسنيفال كاليفورنيا  1061ون اية ام دى بليس ن ص ب عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  06160اوجوستين درايف ,سانتا كالرا ,كاليفورنيا  2086عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
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 عمرو مفيد الديبجديد : اسم الوكيل ال
 مصر -القاهرة  - 3263ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0098889رقم العالمـة  : 

 42   الفــــئة :
 شركة مساهمة -أدفانسد ميكرو ديفايسز ، انك اسم مالكها : 

 07/01/2001تاريخ االشهار  : 
 26/06/2001تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة -سد ميكروديفايز _ أنك أدفاناسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -أدفانسد ميكرو ديفايسز ، انك اسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  00188صنيفال _ كاليفورنيا  1061ون أيه أم دي بليس _ ص _ ب عنوان المالك السابق : 
 المتحدة االمريكية

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  06160اوجوستين درايف ,سانتا كالرا ,كاليفورنيا  2086عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد : 
 مصر -القاهرة  - 3263ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0098890رقم العالمـة  : 

 42   الفــــئة :
 شركة مساهمة -يكرو ديفايسز ادفانسد ماسم مالكها : 

 07/07/2001تاريخ االشهار  : 
 30/03/2002تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة -ادفانسد ميكرو ديفايسز  andشركة مساهمة  -ادفانسد ميكروديفايز اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -ادفانسد ميكرو ديفايسز اسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات  - 00188كاليفورنيا  -صنيفال  1061وان ايه أم دي بليس ص . ب  عنوان المالك السابق :
 المتحدة االمريكية

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  -06160كاليفورنيا  -أوجوستين درايف  , سانتا كالرا  2086عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 عمرو مفيد الديبالجديد :  اسم الوكيل
 مصر -القاهرة  - 3263ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0098891رقم العالمـة  : 

 42   الفــــئة :
 شركة مساهمة -أدفانسد ميكرو ديفايسز ، انك اسم مالكها : 

 07/01/2001تاريخ االشهار  : 
 26/06/2001تاريخ التسـجيل  : 

 
 فانسد ميكرو ديفايز انك ش.ماداسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -أدفانسد ميكرو ديفايسز ، انك اسم المالك الجديد : 

ا لواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  00188صنيفال كاليفورنيا  1061ب 1ون ايه ام دى بليس صعنوان المالك السابق : 
 االمريكية

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  06160ايف ,سانتا كالرا ,كاليفورنيا اوجوستين در 2086عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد : 
 مصر -القاهرة  - 3263ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0114224رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
 شركة مساهمة-أيثان ألن جلوبال انك.اسم مالكها : 

 07/10/2000تاريخ االشهار  : 
 09/09/2001تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة-أيثان ألن جلوبال انك.اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة-أيثان ألن جلوبال انك.اسم المالك الجديد : 

 مريكية., الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة األ -كونكتيكت  -ايثان ألن درايف دانبرى عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة األمريكية.,  -،  3033 - 13831، دانبورى ، كونكتيكت  3033ليك افنيو اكست . ص ب  26عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 

 محمد فريد 320ة جاردن سيتى القاهرة ص ب ش عائشة التيموري 31عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0114226رقم العالمـة  : 

 42   الفــــئة :
 شركة مساهمة-أيثان ألن جلوبال انك.اسم مالكها : 

 07/05/2001تاريخ االشهار  : 
 10/02/2002تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة-أيثان ألن جلوبال انك.اسم المالك السابق : 

 شركة مساهمة-أيثان ألن جلوبال انك.لجديد : اسم المالك ا
 الواليات المتحدة األمريكية., الواليات المتحدة االمريكية -كونكتيكت  -ايثان ألن درايف دانبرى عنوان المالك السابق : 
متحدة األمريكية., الواليات ال -،  3033 - 13831، دانبورى ، كونكتيكت  3033ليك افنيو اكست . ص ب  26عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 

 محمد فريد 320ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  31عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0119271رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
 شركة مساهمة-أيثان ألن جلوبال انك.اسم مالكها : 

 07/09/2001خ االشهار  : تاري
 10/06/2002تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة-أيثان ألن جلوبال انك.اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة-أيثان ألن جلوبال انك.اسم المالك الجديد : 

 ت المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة األمريكية., الواليا -كونكتيكت  -ايثان ألن درايف دانبرى عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة األمريكية.,  -،  3033 - 13831، دانبورى ، كونكتيكت  3033ليك افنيو اكست . ص ب  26عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 

 محمد فريد 320اهرة ص ب ش عائشة التيمورية جاردن سيتى الق 31عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0125911رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 شركة مساهمة -أدفانسد ميكرو ديفايسز ، انك اسم مالكها : 

 07/08/2002تاريخ االشهار  : 
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 17/06/2003تاريخ التسـجيل  : 
 

 ادفانسد ميكروديفايسز انكاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -كرو ديفايسز ، انك أدفانسد مياسم المالك الجديد : 

 ن الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 00188ون ايه ام دى بليس ، صنيفال ، كاليفورنيا عنوان المالك السابق : 
, الواليات المتحدة الواليات المتحدة االمريكية 06160اوجوستين درايف ,سانتا كالرا ,كاليفورنيا  2086عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد : 

 مصر -القاهرة  - 3263ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0129925رقم العالمـة  : 

 22   الفــــئة :
 دايسل كوربوريشناسم مالكها : 

 07/10/2003تاريخ االشهار  : 
 10/05/2005تاريخ التسـجيل  : 

 
 محدودةالمسئولية -دايسل كيميكال اندستريز ليمتد ك السابق : اسم المال

 دايسل كوربوريشناسم المالك الجديد : 
 شى ، اوساكا ، اليابان, اليابان -كو ، أوساكا  -يوميدا كيتا  6 - 0 - 1عنوان المالك السابق : 
 ، اليابان , اليابان 1133 - 611وساكا شي ، ا -كو ، اوساكا  -تشو ، كيتا  -،اوفوكا  3 - 1عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 
 محمد فريد 320ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  31عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0146175رقم العالمـة  : 

 16   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية  -الفارج لألسمنت مصر  اسم مالكها : 

 07/11/2005االشهار  :  تاريخ
 22/04/2008تاريخ التسـجيل  : 

 
 مصر -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية  -الفارج لألسمنت مصر  اسم المالك الجديد : 

 القاهرة, مصر - 30الدور  -البرج الجنوبى  -ابراج النايل تاورز عنوان المالك السابق : 
 محافظة القاهرة  -القاهرة الجديدة  -المنطقة الوسطي   -3قطاع  -ش التسعين  36د : عنوان المالك الجدي

 , مصر
 مطيع جاد اللة دمياناسم الوكيل الجديد : 

 اكتوبر 3مدينة  -الحى المتميز  - 60ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0146176رقم العالمـة  : 

 40   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية  -منت مصر  الفارج لألساسم مالكها : 

 07/06/2006تاريخ االشهار  : 
 22/04/2008تاريخ التسـجيل  : 

 
 مصر -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية  -الفارج لألسمنت مصر  اسم المالك الجديد : 

 القاهرة, مصر - 30الدور  -البرج الجنوبى  -ابراج النايل تاورز عنوان المالك السابق : 
 محافظة القاهرة  -القاهرة الجديدة  -المنطقة الوسطي   -3قطاع  -ش التسعين  36عنوان المالك الجديد : 

 , مصر
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 مطيع جاد اللة دمياناسم الوكيل الجديد : 
 اكتوبر 3مدينة  -الحى المتميز  - 60ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0146177رقم العالمـة  : 

 19   ـئة :الفـــ
 شركة مساهمة مصرية  -الفارج لألسمنت مصر  اسم مالكها : 

 07/06/2006تاريخ االشهار  : 
 22/04/2008تاريخ التسـجيل  : 

 
 مصر -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية  -الفارج لألسمنت مصر  اسم المالك الجديد : 

 القاهرة, مصر - 30الدور -البرج الجنوبى  -ايل تاورز ابراج النعنوان المالك السابق : 
 محافظة القاهرة  -القاهرة الجديدة  -المنطقة الوسطي   -3قطاع  -ش التسعين  36عنوان المالك الجديد : 

 , مصر
 مطيع جاد اللة دمياناسم الوكيل الجديد : 

 اكتوبر 3مدينة  -الحى المتميز  - 60ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0146178رقم العالمـة  : 

 35   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية  -الفارج لألسمنت مصر  اسم مالكها : 

 07/06/2006تاريخ االشهار  : 
 22/04/2008تاريخ التسـجيل  : 

 
 مصر-الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
 ةشركة مساهمة مصري  -الفارج لألسمنت مصر  اسم المالك الجديد : 

 القاهرة, مصر - 30الدور  -البرج الجنوبى  -ابراج النايل تاورز عنوان المالك السابق : 
 محافظة القاهرة  -القاهرة الجديدة  -المنطقة الوسطي   -3قطاع  -ش التسعين  36عنوان المالك الجديد : 

 , مصر
 مطيع جاد اللة دمياناسم الوكيل الجديد : 

 اكتوبر 3مدينة  -الحى المتميز  - 60ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0146179رقم العالمـة  : 

 39   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية  -الفارج لألسمنت مصر  اسم مالكها : 

 07/05/2006تاريخ االشهار  : 
 22/04/2008تاريخ التسـجيل  : 

 
 مصر -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية  -رج لألسمنت مصر  الفااسم المالك الجديد : 

 القاهرة, مصر - 30الدور  -البرج الجنوبى  -ابراج النايل تاورز عنوان المالك السابق : 
 محافظة القاهرة  -القاهرة الجديدة  -المنطقة الوسطي   -3قطاع  -ش التسعين  36عنوان المالك الجديد : 

 , مصر
 دميان مطيع جاد اللةاسم الوكيل الجديد : 

 اكتوبر 3مدينة  -الحى المتميز  - 60ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0146180رقم العالمـة  : 

 37   الفــــئة :
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 شركة مساهمة مصرية  -الفارج لألسمنت مصر  اسم مالكها : 
 07/05/2006تاريخ االشهار  : 

 22/04/2008تاريخ التسـجيل  : 
 

 مصر -سمنت الفارج لالاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية  -الفارج لألسمنت مصر  اسم المالك الجديد : 

 القاهرة, مصر - 30الدور  -البرج الجنوبى  -ابراج النايل تاورز عنوان المالك السابق : 
 محافظة القاهرة  -القاهرة الجديدة  -المنطقة الوسطي   -3قطاع  -ش التسعين  36عنوان المالك الجديد : 

 ر, مص
 مطيع جاد اللة دمياناسم الوكيل الجديد : 

 اكتوبر 3مدينة  -الحى المتميز  - 60ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0146181رقم العالمـة  : 

 42   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية  -الفارج لألسمنت مصر  اسم مالكها : 

 07/05/2006تاريخ االشهار  : 
 22/04/2008تاريخ التسـجيل  : 

 
 مصر -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية  -الفارج لألسمنت مصر  اسم المالك الجديد : 

 القاهرة, مصر - 30الدور  -البرج الجنوبى  -ابراج النايل تاورز عنوان المالك السابق : 
 محافظة القاهرة  -اهرة الجديدة الق -المنطقة الوسطي   -3قطاع  -ش التسعين  36عنوان المالك الجديد : 

 , مصر
 مطيع جاد اللة دمياناسم الوكيل الجديد : 

 اكتوبر 3مدينة  -الحى المتميز  - 60ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0171414رقم العالمـة  : 

 3   الفــــئة :
 هونكا كوزميتيك صنايع انونيم شيركتىاسم مالكها : 

 07/02/2006تاريخ االشهار  : 
 31/10/2006تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين تركيا -هونكا كوزميتيك صنايع انونيم شيركتي اسم المالك السابق : 
 هونكا كوزميتيك صنايع انونيم شيركتىاسم المالك الجديد : 

 تركيا, تركيا -اسطنبول  -ساريير  32باهسيكوي هونكا كاد . رقم عنوان المالك السابق : 
 تركيا, تركيا -اسطنبول  -, شيشلي  1, كات 6هارمان سوكاك هارمنجي جيز بالزا , نمبر عنوان المالك الجديد : 

 ميشيل مطيع جاد الله دمياناسم الوكيل الجديد : 
 اكتوبر 3 -مدينة الفردوس  1ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0171415رقم العالمـة  : 

 3   الفــــئة :
 هونكا كوزميتيك صنايع انونيم شيركتىاسم مالكها : 

 07/02/2006تاريخ االشهار  : 
 31/10/2006تاريخ التسـجيل  : 

 
 هونكا كوزميتيك صصنايع انمونيم شيركتىاسم المالك السابق : 
 هونكا كوزميتيك صنايع انونيم شيركتىاسم المالك الجديد : 

 تركيا , تركيا -اسطنبول  -ساريير  32نكا كاد باهسيكوى هوعنوان المالك السابق : 
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 تركيا, تركيا -اسطنبول  -, شيشلي  1, كات 6هارمان سوكاك هارمنجي جيز بالزا , نمبر عنوان المالك الجديد : 
 ميشيل مطيع جاد الله دمياناسم الوكيل الجديد : 

 اكتوبر 3 -مدينة الفردوس  1ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0171416عالمـة  : رقم ال

 3   الفــــئة :
 هونكا كوزميتيك صنايع انونيم شيركتىاسم مالكها : 

 07/02/2006تاريخ االشهار  : 
 31/10/2006تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة هونكا كوزميتيك صنايع انونيم شيركتىاسم المالك السابق : 
 هونكا كوزميتيك صنايع انونيم شيركتىاسم المالك الجديد : 

 تركيا, تركيا -اسطنبول  -ساراير  - 32 -هونكا  -باهسكوى نوان المالك السابق : ع
 تركيا, تركيا -اسطنبول  -, شيشلي  1, كات 6هارمان سوكاك هارمنجي جيز بالزا , نمبر عنوان المالك الجديد : 

 ميشيل مطيع جاد الله دمياناسم الوكيل الجديد : 
 اكتوبر 3 -ة الفردوس مدين 1ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0214901رقم العالمـة  : 

 12   الفــــئة :
 شركة محدوده المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين البرازيل -ماركو بولو اس ايه اسم مالكها : 

 07/12/2009تاريخ االشهار  : 
 09/03/2010تاريخ التسـجيل  : 

 
 وده المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين البرازيلشركة محد -ماركو بولو اس ايه اسم المالك السابق : 
 شركة محدوده المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين البرازيل -ماركو بولو اس ايه اسم المالك الجديد : 

 البرازيل, البرازيل -ريو جراندى فوسول  -كاكساس دو سول  -بايرو بالنالتو  281افيندا مار كوبولو عنوان المالك السابق : 
 كاكساس دو سول ، آر اس ، البرازيل , البرازيلالك الجديد : عنوان الم

 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 
 محمد فريد 320ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  31عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0240071رقم العالمـة  : 

 7   الفــــئة :
 شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا -تى دى إل  -سامسونج إليكترونيكز كواسم مالكها : 

 07/02/2011تاريخ االشهار  : 
 16/06/2011تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة كورية محدودة -سامسونج ايلكترونيكس كو . ليمتد اسم المالك السابق : 
 ائمة طبقا لقوانين كورياشركة محدودة تاسست وق -إل تى دى  -سامسونج إليكترونيكز كواسم المالك الجديد : 

جمهوريه كوريا, كوريا الجنوبية  --دو  -جيونجى  -سى  --جو ، سووو ن  --دونج ، يونجتونج  -مايتان  033عنوان المالك السابق : 
 )جمهورية كوريا(

الجنوبية )جمهورية  جمهورية كوريا, كوريا-دو   -سي جيونجى  -جو سوون  -رو يونجتونج  -سامسونج  320عنوان المالك الجديد : 
 كوريا(

 سماس للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله وحيد احمداسم الوكيل الجديد : 
 33833القاهرة  -بانوراما اكتوبر  63ص ب  328شقه  32الدور  -عمارات العبور طريق صالح سالم  30عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0240072رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
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 شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا -إل تى دى  -سامسونج إليكترونيكز كوكها : اسم مال
 07/06/2015تاريخ االشهار  : 

 11/08/2015تاريخ التسـجيل  : 
 

 شركة كورية محدودة -سامسونج اليكترونيكس كو . ليمتد اسم المالك السابق : 
 شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا -إل تى دى  -سامسونج إليكترونيكز كواسم المالك الجديد : 

جمهوريه كوريا, كوريا الجنوبية  -دو -جيونجى  -, مايتان دونج ، يونجتونج جو ، سووو ن سى  033عنوان المالك السابق : 
 )جمهورية كوريا(

جمهورية كوريا, كوريا الجنوبية )جمهورية -دو   -سي جيونجى  -جو سوون  -رو يونجتونج  -سامسونج  320عنوان المالك الجديد : 
 كوريا(

 سماس للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله وحيد احمداسم الوكيل الجديد : 
 33833القاهرة  -بانوراما اكتوبر  63ص ب  328شقه  32الدور  -عمارات العبور طريق صالح سالم  30عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0240073رقم العالمـة  : 

 11   الفــــئة :
 شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا -إل تى دى  -سامسونج إليكترونيكز كواسم مالكها : 

 07/01/2013تاريخ االشهار  : 
 14/05/2013تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة كورية محدودة -سامسونج اليكترونيكس كو . ليمتد اسم المالك السابق : 

 شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا -إل تى دى  -سامسونج إليكترونيكز كود : اسم المالك الجدي
الجمهوريه الكورية, كوريا الجنوبية  -دو -جيونجى  -مايتان دونج ، يونجتونج جو ، سووو ن سى  033عنوان المالك السابق : 

 )جمهورية كوريا(
جمهورية كوريا, كوريا الجنوبية )جمهورية -دو   -سي جيونجى  -جو سوون  -ونج رو يونجت -سامسونج  320عنوان المالك الجديد : 

 كوريا(
 سماس للملكيه الفكريه ويمثلها / هاله وحيد احمداسم الوكيل الجديد : 

 33833القاهرة  -بانوراما اكتوبر  63ص ب  328شقه  32الدور  -عمارات العبور طريق صالح سالم  30عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0249810رقم العالمـة  : 

 16   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئولية -ريل استيت ال ال سى  23سنشرى اسم مالكها : 

 07/05/2012تاريخ االشهار  : 
 17/12/2013تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة محدودة المسئولية -ريل استيت ال ال سى  23سنشرى اسم المالك السابق : 

 شركة محدودة المسئولية -ريل استيت ال ال سى  23سنشرى ديد : اسم المالك الج
 امريكا , الواليات المتحدة االمريكية - 16160كامبس درايف بارسيبنى نيوجرسى  3عنوان المالك السابق : 
 المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكيه , الواليات   16001بارك افنيو ماديسون ، نيوجيرسي  366عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 
 محمد فريد 320ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  31عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0267018رقم العالمـة  : 

 21   الفــــئة :
 ة مؤلفة طبقا لقواني تركياشركة محدودة المسئولي --سافاسان ايماي في سوبا سانايي ليمتد شركيتي اسم مالكها : 

 07/08/2014تاريخ االشهار  : 
 23/12/2014تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقواني تركيا --سافاسان ايماي في سوبا سانايي ليمتد شركيتي اسم المالك السابق : 
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 شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقواني تركيا -- سافاسان ايماي في سوبا سانايي ليمتد شركيتياسم المالك الجديد : 
 تركيا , تركيا -كونيا  61تاتليجاك ما هاليسي تاشتيب سوكاك رقم عنوان المالك السابق : 
 تركيا , تركيا -كونيا  61تاتليجاك ما هاليسي تاشتيب سوكاك رقم عنوان المالك الجديد : 

 دميانميشيل مطيع جاد اللة اسم الوكيل الجديد : 
 اكتوبر 3 -مدينة الفردوس 1ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0279214رقم العالمـة  : 

 29   الفــــئة :
شركة مساهمة    -(NABTA FOODSالشركة المصرية لتنمية الصناعات الغذائية والزراعات العضوية )نبتة فودز اسم مالكها : 

 مصرية
 07/09/2013تاريخ االشهار  : 

 11/11/2013تسـجيل  : تاريخ ال
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية لتنمية الصناعات الغذائية والزراعات العضوية ش م م اسم المالك السابق : 
شركة    -(NABTA FOODSالشركة المصرية لتنمية الصناعات الغذائية والزراعات العضوية )نبتة فودز اسم المالك الجديد : 

 مساهمة مصرية
 المنطقة الصناعية ج م ع , مصر -اكتوبر  3مدينة لمالك السابق : عنوان ا

الجيزة ,  -اكتوبر 3التوسعات الشمالية  بالمنطقة الصناعية 1( المنطقة رقم  M 38 .L31 G1القطعة رقم )عنوان المالك الجديد : 
 مصر

 مد حافظايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -الظاهر -ش حمدى  08عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0279215رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
شركة مساهمة    -(NABTA FOODSالشركة المصرية لتنمية الصناعات الغذائية والزراعات العضوية )نبتة فودز اسم مالكها : 

 مصرية
 07/09/2013تاريخ االشهار  : 

 11/11/2013تسـجيل  : تاريخ ال
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية لتنمية الصناعات الغذائية والزراعات العضوية ش م اسم المالك السابق : 
شركة    -(NABTA FOODSالشركة المصرية لتنمية الصناعات الغذائية والزراعات العضوية )نبتة فودز اسم المالك الجديد : 

 مساهمة مصرية
 ج م ع , مصر -المنطقة الصناعية  -اكتوبر  3مدينة الك السابق : عنوان الم

الجيزة ,  -اكتوبر 3التوسعات الشمالية  بالمنطقة الصناعية 1( المنطقة رقم  M 38 .L31 G1القطعة رقم )عنوان المالك الجديد : 
 مصر

 مد حافظايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -الظاهر -ش حمدى  08عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0305378رقم العالمـة  : 

 35   الفــــئة :
 شركة ذات مسئولية محدودة -جيه دى سبورت فاشون بى ال سى اسم مالكها : 

 تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة - جيه دى سبورت فاشون بى ال سىاسم المالك السابق : 
 شركة ذات مسئولية محدودة -جيه دى سبورت فاشون بى ال سى اسم المالك الجديد : 

 المملكة المتحدة , , , , بريطانيا - BL9 8RRهولينز بروك واى ، بيلسوورث بورى ، النكشاير عنوان المالك السابق : 
 المتحدة , بريطانياالمملكة  -أر أر  80بي ال عنوان المالك الجديد : 
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 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )محمد عادل حسين اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -الزمالك  -ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر  1عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0305379رقم العالمـة  : 

 35   فــــئة :ال
 شركة ذات مسئولية محدودة -جيه دى سبورت فاشون بى ال سى اسم مالكها : 

 07/10/2020تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة -جيه دى سبورت فاشون بى ال سى اسم المالك السابق : 
 كة ذات مسئولية محدودةشر -جيه دى سبورت فاشون بى ال سى اسم المالك الجديد : 

 المملكة المتحدة , , , , بريطانيا - BL9 8RRهولينز بروك واى ، بيلسوورث بورى ، النكشاير عنوان المالك السابق : 
 المملكة المتحدة , بريطانيا -أر أر  80بي ال عنوان المالك الجديد : 

 عبير صالح الدين( -احمد محمد بركات -محمد عادل حسين شركه الخدمات المتحده للعالمات التجاريه )اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -الزمالك  -ش ابو الفدا برج ابو الفدا االدارى الدور الحادى عشر  1عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0307286رقم العالمـة  : 

 14   الفــــئة :
 شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن اسم مالكها : 

 07/09/2015تاريخ االشهار  : 
 18/11/2015تاريخ التسـجيل  : 

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

 واشنطن
 شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - 08310واشنطن  -سياتل  - يوتاه افنيو ساوث 2013عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 08310يوتاه افينو ساوث سياتل واشنطن 2013عنوان المالك الجديد : 

 دينا عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد : 
 مصر -القاهرة  - 3263ص . ب يل الجديد : عنوان الوك

 

 
 0307288رقم العالمـة  : 

 21   الفــــئة :
 شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن اسم مالكها : 

 07/09/2015تاريخ االشهار  : 
 18/11/2015تاريخ التسـجيل  : 

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

 واشنطن
 شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - 08310واشنطن  -سياتل  -يوتاه افنيو ساوث  2013عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08310يوتاه افينو ساوث سياتل واشنطن 2013عنوان المالك الجديد : 

 دينا عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد : 
 مصر -القاهرة  - 3263ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0307289رقم العالمـة  : 

 25   الفــــئة :
 شركة مساهمة -شن ستاربكس كوربورياسم مالكها : 
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 07/09/2015تاريخ االشهار  : 
 18/11/2015تاريخ التسـجيل  : 

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

 واشنطن
 شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - 08310واشنطن  -سياتل  -يوتاه افنيو ساوث  2013لمالك السابق : عنوان ا
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08310يوتا افينو ساوث سياتل واشنطن  2013عنوان المالك الجديد : 

 ينا عمرو مفيد الديبداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -3263ص ب رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0307290رقم العالمـة  : 

 28   الفــــئة :
 شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن اسم مالكها : 

 07/09/2015تاريخ االشهار  : 
 18/11/2015تاريخ التسـجيل  : 

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

 واشنطن
 شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - 08310واشنطن  -سياتل  -يوتاه افنيو ساوث  2013عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08310يوتا افينو ساوث سياتل واشنطن  2013عنوان المالك الجديد : 

 دينا عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -3263ص ب رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0307293رقم العالمـة  : 

 41   الفــــئة :
 شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن ها : اسم مالك

 07/09/2015تاريخ االشهار  : 
 23/11/2015تاريخ التسـجيل  : 

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

 واشنطن
 شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - 08310واشنطن  -سياتل  -يوتاه افنيو ساوث  2013عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08310يوتا افينو ساوث سياتل واشنطن  2013عنوان المالك الجديد : 

 دينا عمرو مفيد الديبسم الوكيل الجديد : ا
 القاهرة -3263ص ب رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0351812رقم العالمـة  : 

 43   الفــــئة :
 ان اس اتش فودز مانيو فكتشرينج بى تى واى ليمتداسم مالكها : 

 07/07/2021تاريخ االشهار  : 
 19/09/2021تاريخ التسـجيل  : 

 
 ان اس اتش فودز مانيو فكتشرينج بى تى واى ليمتدك السابق : اسم المال

 ان اس اتش فودز مانيو فكتشرينج بى تى واى ليمتداسم المالك الجديد : 
 , , , , استراليا13استراليا /  2136شورت ستريت شاتسوود  ان اس دبليو   3عنوان المالك السابق : 
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 استيراليا , استراليا 2136سوود شورت ستريت شات 3/11عنوان 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 1عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0351814رقم العالمـة  : 

 43   الفــــئة :
 ان اس اتش فودز مانيو فكتشرينج بى تى واى ليمتداسم مالكها : 

 07/07/2021تاريخ االشهار  : 
 14/09/2021تاريخ التسـجيل  : 

 
 ان اس اتش فودز مانيو فكتشرينج بى تى واى ليمتداسم المالك السابق : 
 بى تى واى ليمتدان اس اتش فودز مانيو فكتشرينج اسم المالك الجديد : 

 , , , , استراليا13استيراليا /  2136شورت ستريت شاتسوود  ان اس دبليو   3عنوان المالك السابق : 
 استيراليا , استراليا 2136شورت ستريت شاتسوود  3/11عنوان 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 1عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0355132رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 جولف انترناشيونال لوبريكانتس ليمتد شركة محدودة المسئوليةاسم مالكها : 

 :  تاريخ االشهار 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة محدودة المسئولية -جولف انترناشيونال لوبريكانتس ليمتد  اسم المالك السابق : 
 جولف انترناشيونال لوبريكانتس ليمتد شركة محدودة المسئوليةاسم المالك الجديد : 

 ) برمودا كوروريشن (, , , , برمودا 32م فيكتوريا ستريت هاميلتون برمودا اتش ا 22 -كانونز كورت عنوان المالك السابق : 
 , الواليات المتحدة االمريكية31فيكتوريا استريت هاميلتون برميودا اتش ام  13الدور الخامس  -فيكتوريا بالس عنوان المالك الجديد : 

 الخدمات المتحدة للعالمات التجاريه وبراءات االختراعاسم الوكيل الجديد : 
 ش ابو الفدا  مبنى ابو الفدا االداري الدور الحادي عشر 1 عنوان الوكيل الجديد :

 

 


