
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0081792رقم العالمـة  : 

 14   الفــــئة :
 شركة يابانيه محدودة المسئوليه -ريثم كو ال تي دي اسم مالكها : 

 1993/12/07تاريخ االشهار  : 
 1994/12/24تاريخ التسـجيل  : 

 
 ريتم ووتش كوليمتدشركة يابانيه محدودة المسئوليهاسم المالك السابق : 
 شركة يابانيه محدودة المسئوليه -و ال تي دي ريثم كاسم المالك الجديد : 

 اليابان , اليابان 333 - 2552سيتى سيتاما  -كو سيتاما  -شوم ، اوميا  2كيتابو كروشو  29 - 922عنوان المالك السابق : 
 ان , اليابانالياب 333 - 2552سيتى سيتاما  -كو سيتاما  -شوم ، اوميا  2كيتابو كروشو  29 - 922عنوان المالك الجديد : 

 عبد الوهاب مصطفى كمالاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 22922 -الزمالك  -شارع د/ محمود عزمى  23عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0083969رقم العالمـة  : 

 35   الفــــئة :
 شركه مساهمه مصريه-شركه ديجما للتجاره اسم مالكها : 

 1994/04/07تاريخ االشهار  : 
 1995/04/08خ التسـجيل  : تاري

 
 شركه مساهمه مصريه-شركه ديجما للتجاره اسم المالك السابق : 
 شركه مساهمه مصريه-شركه ديجما للتجاره اسم المالك الجديد : 

 كورنيش النيل الدور التاسع القاهره ج م م ع, مصر 2222عنوان المالك السابق : 
 , مصر6وراق الحضر  محمد سالم -الجيزة عنوان المالك الجديد : 

 شاهيناز الجندىاسم الوكيل الجديد : 
 جمهورية مصر العربية -القاهرة  - 22522 - 229ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0095517رقم العالمـة  : 

 3   الفــــئة :
 شركة مساهمة بسيطة -ايف سان لوران بافيومز اسم مالكها : 

 1996/04/07تاريخ االشهار  : 
 1996/09/07خ التسـجيل  : تاري

 
 شركة مساهمة بسيطة -ايف سان لوران بافيومز اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة بسيطة -ايف سان لوران بافيومز اسم المالك الجديد : 

 نيوللي سورسين فرنسا , فرنسا 29933بارك عنوان المالك السابق : 
 اريس , فرنسا , فرنساب 75332افينو جورج في  7عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 
 محمد فريد 292ص ب  -القاهرة  -جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه   23عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0099218رقم العالمـة  : 

 25   الفــــئة :
 كة توصيه بسيطهشر -احمد رضوان سماقية وشريكيه االمبراطور  -سماقية اخوان اسم مالكها : 

 1997/05/07تاريخ االشهار  : 
 1997/09/29تاريخ التسـجيل  : 

 
 ش توصية بسيطة -وسيم واحمد رضوان سماقية وشريكهما  -سماقية اخوان اسم المالك السابق : 
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 شركة توصيه بسيطه -احمد رضوان سماقية وشريكيه االمبراطور  -سماقية اخوان اسم المالك الجديد : 
 ش السيد علوان من ش المطرية المنطقة الصناعية الزيتون, , , , مصر 3مالك السابق : عنوان ال

 الزيتون, مصر -ش السيد علوان من ش المطرية المنطقة الصناعية  3عنوان المالك الجديد : 
 منة يوسف حافظ -هدى يوسف حافظ   -ايمان يوسف حافظ اسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -ش حمدى الظاهر  82عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0101161رقم العالمـة  : 

 12   الفــــئة :
شانجز هود دونجيفينج اجر يكا لتشورال ماشيزى جروب كوربوريشن ليمتد )وتقوم بالتجارة ايضا باسم شانجر هو تراكتور اسم مالكها : 

 بالنت (
 1999/12/07تاريخ االشهار  : 

 2000/05/21تاريخ التسـجيل  : 
 

شانجز هود دونجيفينج اجر يكا لتشورال ماشيزى جروب كوربوريشن ليمتد )وتقوم بالتجارة ايضا باسم شانجر هو اسم المالك السابق : 
 تراكتور بالنت (

شانجز هود دونجيفينج اجر يكا لتشورال ماشيزى جروب كوربوريشن ليمتد )وتقوم بالتجارة ايضا باسم شانجر هو اسم المالك الجديد : 
 اكتور بالنت (تر

 زينى رود شانجزهو جيانجسو الصين, الصين 23رقم عنوان المالك السابق : 
 اكسيني رود ,شانجز هو جيانجوس , الصين, الصين 392رقم عنوان المالك الجديد : 

 أ /سمر اللباداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة  -29577القرية الذكية  253ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0136399م العالمـة  : رق

 16   الفــــئة :
 شركه ايفا فارم لالدوية والمستلزمات الطبية شركة مساهمة مصريةاسم مالكها : 

 2005/07/07تاريخ االشهار  : 
 2005/12/13تاريخ التسـجيل  : 

 
كه ايفا فارم لالدوية والمستلزمات شر andشركه ايفا فارم لالدوية والمستلزمات الطبية شركة مساهمة مصرية اسم المالك السابق : 

 الطبية شركة مساهمة مصرية
 شركه ايفا فارم لالدوية والمستلزمات الطبية شركة مساهمة مصريةاسم المالك الجديد : 

 ش السادات سلطان سابقا من ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم جيزة, مصر 276عنوان المالك السابق : 
 ش السادات سلطان سابقا من ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم جيزة, مصر 276عنوان المالك الجديد : 

 رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل القانوني(اسم الوكيل الجديد : 
 الجيزة -الهرم -ش السادات سلطان سابقا من ترعة المنصورية كفر الجبل  276عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0140865رقم العالمـة  : 

 5   ة :الفــــئ
 ايفا فارم لالدوية والمستلزمات الطبية شركة مساهمة مصريةاسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 ايفا فارم لالدوية والمستلزمات الطبية شركة مساهمة مصريةاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصريةايفا فارم لالدوية والمستلزمات الطبية اسم المالك الجديد : 

 ش السادات سلطان سابقا من ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم جيزة, مصر 276عنوان المالك السابق : 
 ش السادات سلطان سابقا من ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم جيزة, مصر 276عنوان المالك الجديد : 

 قانوني(رياض منير رياض ارمانيوس )الممثل الاسم الوكيل الجديد : 
 الهرم -كفر الجبل  -ش السادات من ترعة المنصوريه  276عنوان الوكيل الجديد : 
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 0145512رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه ش م ماسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2006/01/26تاريخ التسـجيل  : 

 
 ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه ش م مابق : اسم المالك الس

 ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه ش م ماسم المالك الجديد : 
 الهرم الجيزه, مصر -كفر الجبل  -ش السادات متفرع من ترعه المنصوريه  276عنوان المالك السابق : 
 الهرم الجيزه, مصر -كفر الجبل  -المنصوريه ش السادات متفرع من ترعه  276عنوان المالك الجديد : 

 رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل القانوني(اسم الوكيل الجديد : 
 الهرم الجيزه -كفر الجبل  -ش السادات متفرع من ترعه المنصوريه  276عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0145513رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 ا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية ش . م . مشركة ايفاسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2006/01/26تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية ش .  andشركة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية ش . م . م اسم المالك السابق : 

 م . م
 ة ايفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية ش . م . مشركاسم المالك الجديد : 

 ش السادات من ترعة المنصوريه كفر الجبل الهرم متفرع, مصر 276عنوان المالك السابق : 
 ش السادات من ترعة المنصوريه كفر الجبل الهرم متفرع, مصر 276عنوان المالك الجديد : 

 )الممثل القانوني(رياض منير رياض ارمانيوس اسم الوكيل الجديد : 
 ش السادات من ترعة المنصوريه كفر الجبل الهرم متفرع 276عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0145514رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية اسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2006/01/26تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية اسم المالك الجديد : 

 كفر الجبل / الهرم, مصر -ش السادات من ترعة المنصورية 276عنوان المالك السابق : 
 كفر الجبل / الهرم, مصر -ش السادات من ترعة المنصورية 276لك الجديد : عنوان الما

 رياض منير رياض ارمانيوس )الممثل القانوني(اسم الوكيل الجديد : 
 الهرم -ش السادات )سلطان سابقاً( من ترعة المنصورية كفر الجبل  276عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0145515رقم العالمـة  : 

 5   :الفــــئة 
 شركة ايفا فارم لالدوية والمستلزمات الطبية شركة مساهمة مصريةاسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2006/01/26تاريخ التسـجيل  : 
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 شركة ايفا فارم لالدوية والمستلزمات الطبية شركة مساهمة مصريةاسم المالك السابق : 
 وية والمستلزمات الطبية شركة مساهمة مصريةشركة ايفا فارم لالداسم المالك الجديد : 

 الهرم, مصر -ش السادات من ترعة المنصورية كفر الجبل  276عنوان المالك السابق : 
 الهرم, مصر -ش السادات من ترعة المنصورية كفر الجبل  276عنوان المالك الجديد : 

 ( رياض منير رياض ارمانيوس ) الممثل القانونياسم الوكيل الجديد : 
 الهرم -ش السادات من ترعة المنصورية كفر الجبل  276عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0145878رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبيةاسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2006/01/26تاريخ التسـجيل  : 

 
 رما لالدوية والمستلزمات الطبيةايفا فااسم المالك السابق : 
 ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبيةاسم المالك الجديد : 

 شارع السادات من ترعة المنصورية _ كفر الجبل _ الهرم, مصر 276عنوان المالك السابق : 
 شارع السادات من ترعة المنصورية _ كفر الجبل _ الهرم, مصر 276عنوان المالك الجديد : 

 رياض منير رياض ارمانيوس )الممثل القانوني(الوكيل الجديد :  اسم
 الهرم -ش السادات )سلطان سابقاً( من ترعة المنصورية كفر الجبل  276عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0146045رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 ايفافارما لالدوية والمستلزمات الطبية / شركة مساهمةاسم مالكها : 

 2005/08/07اريخ االشهار  : ت
 2006/01/26تاريخ التسـجيل  : 

 
 ايفافارما لالدوية والمستلزمات الطبية / شركة مساهمةاسم المالك السابق : 
 ايفافارما لالدوية والمستلزمات الطبية / شركة مساهمةاسم المالك الجديد : 

 الهرم, مصر -ة المنصورية كفر الجبل ش السادات )سلطان سابقاً( من ترع 276عنوان المالك السابق : 
 الهرم, مصر -ش السادات )سلطان سابقاً( من ترعة المنصورية كفر الجبل  276عنوان المالك الجديد : 

 رياض منير رياض ارمانيوس )الممثل القانوني(اسم الوكيل الجديد : 
 فر الجبل الهرم جيزةش السادات سلطان سابقا من ترعة المنصورية ك 276عنوان الوكيل الجديد : 

 
 

 
 0146312رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 ايفافارما لالدوية والمستلزمات الطبية / شركة مساهمةاسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2006/02/21تاريخ التسـجيل  : 

 
 مةايفافارما لالدوية والمستلزمات الطبية / شركة مساهاسم المالك السابق : 
 ايفافارما لالدوية والمستلزمات الطبية / شركة مساهمةاسم المالك الجديد : 

 الهرم, مصر -ش السادات )سلطان سابقاً( من ترعة المنصورية كفر الجبل  276عنوان المالك السابق : 
 رالهرم, مص -ش السادات )سلطان سابقاً( من ترعة المنصورية كفر الجبل  276عنوان المالك الجديد : 

 رياض منير رياض ارمانيوس )الممثل القانوني(اسم الوكيل الجديد : 
 الهرم -ش السادات )سلطان سابقاً( من ترعة المنصورية كفر الجبل  276عنوان 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

 0148770رقم العالمـة  : 
 5   الفــــئة :

 ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه / ش.م.ماسم مالكها : 
 2005/09/07اريخ االشهار  : ت

 تاريخ التسـجيل  : 
 

 ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه / ش.م.ماسم المالك السابق : 
 ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه / ش.م.ماسم المالك الجديد : 

 صرالهرم, م -كفر الجبل  -ش. السادات من ترعه المنصوريه  276عنوان المالك السابق : 
 الهرم, مصر -كفر الجبل  -ش. السادات من ترعه المنصوريه  276عنوان المالك الجديد : 

 رياض منير رياض ارمانيوس )الممثل القانوني(اسم الوكيل الجديد : 
 الهرم -كفر الجبل  -ش. السادات من ترعه المنصوريه  276عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0148771رقم العالمـة  : 

 5   ئة :الفــــ
 ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ش .م . ماسم مالكها : 

 2005/09/07تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ش .م . ماسم المالك السابق : 
 ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ش .م . ماسم المالك الجديد : 

 ش السادات من ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم, مصر 276المالك السابق :  عنوان
 ش السادات من ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم, مصر 276عنوان المالك الجديد : 

 رياض منير رياض ارمانيوس)الممثل القانوني(اسم الوكيل الجديد : 
 رية كفر الجبل الهرمش السادات من ترعة المنصو 276عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0148772رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه / ش.م.ماسم مالكها : 

 2005/09/07تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه / ش.م.ماسم المالك السابق : 

 ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه / ش.م.م: اسم المالك الجديد 
 الهرم, مصر -كفر الجبل  -ش. السادات من ترعه المنصوريه  276عنوان المالك السابق : 
 الهرم, مصر -كفر الجبل  -ش. السادات من ترعه المنصوريه  276عنوان المالك الجديد : 

 ثل القانوني(رياض منير رياض ارمانيوس)المماسم الوكيل الجديد : 
 الهرم -كفر الجبل  -ش. السادات من ترعه المنصوريه  276عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0155397رقم العالمـة  : 

 42   الفــــئة :
 ستاربكس كوربوريشن شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية واشنطناسم مالكها : 

 2005/09/07تاريخ االشهار  : 
 2005/01/29ل  : تاريخ التسـجي

 
ستاربكس كوربوريشن ) وتعمل ايضا باسم ستاربكس كوفي كمبني ( شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفق قوانين اسم المالك السابق : 

 والية واشنطن
 ستاربكس كوربوريشن شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية واشنطناسم المالك الجديد : 
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 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 22238يوتاه افينيو ساوث ، سياتل ، واشنطن  9832عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 22238يوتاه افينيو ساوث ، سياتل ، واشنطن  9832عنوان المالك الجديد : 

 يد الديبدينا عمرو مفاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة 2976ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0155398رقم العالمـة  : 

 42   الفــــئة :
 ستاربكس كوربوريشن شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية واشنطناسم مالكها : 

 2005/09/07تاريخ االشهار  : 
 2007/01/29تاريخ التسـجيل  : 

 
ربكس كوربوريشن )وتعمل أيضا باسم ستار بكس كوفي كومباني( شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفق قوانين ستااسم المالك السابق : 

 والية واشنطن
 ستاربكس كوربوريشن شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية واشنطناسم المالك الجديد : 

، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  22238يوتاه افينيو ساوث ، سياتل ، واشنطن  9832عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 ، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 22238يوتاه افينيو ساوث ، سياتل ، واشنطن  9832عنوان المالك الجديد : 
 دينا عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة 2976ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0181053رقم العالمـة  : 

 43   الفــــئة :
 فاتبيرجر كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم مالكها : 

 2007/01/07تاريخ االشهار  : 
 2007/11/12تاريخ التسـجيل  : 

 
 ة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويرفاتبيرجر كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفاسم المالك السابق : 
 فاتبيرجر كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة -كاليفورنيا -سانتا مونيكا -بروميناد -ثيرد ستريت  2922عنوان المالك السابق : 
 ةاالمريكي

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية- 23832كاليفورنيا -اريزونا افنيو , سانتا مونيكا  332عنوان المالك الجديد : 
 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 

 محمد فريد 292ص ب  -القاهرة  -جاردن ستى  -ش عائشه التيموريه   23عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0227737رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين االسترالية -سانوفى أفنتس هيلث كير بى تى واى ال تى دى اسم مالكها : 

 2015/03/07تاريخ االشهار  : 
 2015/05/26تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين  -كير بى تى واى ال تى دى سانوفى أفنتس هيلث اسم المالك السابق : 

 االسترالية
شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين  -سانوفى أفنتس هيلث كير بى تى واى ال تى دى اسم المالك الجديد : 

 االسترالية
 استراليا, استراليا 3338ملبورن ، فيكتوريا كوينز رود ،  5،  7لفل عنوان المالك السابق : 
,  استراليا - 9223تاالفيرا رود ماكوير بارك ان اس دبليو  98- 29تاالفيرا كوربيرت سنتر بيلدنج دى ، عنوان المالك الجديد : 

 استراليا
 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 
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 محمد فريد 292ص ب  -القاهرة  -ى جاردن ست -ش عائشه التيموريه  23عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0247535رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئولية -كويالتى سيرفيسز اس ايه اسم مالكها : 

 2013/06/07تاريخ االشهار  : 
 2015/02/18تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة محدودة المسئولية -كويالتى سيرفيسز اس ايه  andئولية شركة محدودة المس -كويالتى سيرفيسز اس ايه اسم المالك السابق : 
 شركة محدودة المسئولية -كويالتى سيرفيسز اس ايه اسم المالك الجديد : 

 شياسو ، سويسرا , البرتغال 6233،  93كوروسو سان جوتاردر عنوان المالك السابق : 
 سويسرا سويسرا, -شياسو  6233 -2فيا ليفيو عنوان المالك الجديد : 

 عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد : 
 مصر -القاهرة  - 2976ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0247536رقم العالمـة  : 

 14   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئولية -كويالتى سيرفيسز اس ايه اسم مالكها : 

 2014/01/07تاريخ االشهار  : 
 2014/06/24تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة محدودة المسئولية -كويالتى سيرفيسز اس ايه اسم المالك السابق : 
 شركة محدودة المسئولية -كويالتى سيرفيسز اس ايه اسم المالك الجديد : 

 شياسو ، سويسرا , البرتغال 6233،  93كوروسو سان جوتارد عنوان المالك السابق : 
 , سويسرا سويسرا - شياسو 6233 -2فيا ليفيو عنوان المالك الجديد : 

 عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد : 
 مصر -القاهرة  - 2976ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0248569رقم العالمـة  : 

 19 - 17 -16 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -2 -1   الفــــئة :
 هيئه قومية روسية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين روسيا -روزاتوم  -ستيت أتوميك إنرجى كوربوريشن اسم مالكها : 

 2011/08/07تاريخ االشهار  : 
 2012/09/12تاريخ التسـجيل  : 

 
 هيئه قومية روسية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين روسيا -روزاتوم  -ستيت أتوميك إنرجى كوربوريشن اسم المالك السابق : 
 هيئه قومية روسية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين روسيا -روزاتوم  -ربوريشن ستيت أتوميك إنرجى كواسم المالك الجديد : 

 روسيا , مصر - 98موسكو ، ب . اوردينكا ستريت  22227عنوان المالك السابق : 
 روسيا , مصر - 98موسكو ، ب . اوردينكا ستريت  222327عنوان المالك الجديد : 

 ميشيل مطيع جاد اللةاسم الوكيل الجديد : 
 اكتوبر 6 -مدينة الفردوس  3ص ب وان الوكيل الجديد : عن

 

 
 0248570رقم العالمـة  : 

 45 - 44 -42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -35   الفــــئة :
 هيئه قومية روسية مؤلفة طبقا لقوانين روسيا -روزاتوم  -ستيت أتوميك إنرجى كوربوريشن اسم مالكها : 

 2012/03/07تاريخ االشهار  : 
 2012/09/12تاريخ التسـجيل  : 
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 هيئه قومية روسية مؤلفة طبقا لقوانين روسيا -روزاتوم  -ستيت أتوميك إنرجى كوربوريشن اسم المالك السابق : 
 هيئه قومية روسية مؤلفة طبقا لقوانين روسيا -روزاتوم  -ستيت أتوميك إنرجى كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

 روسيا , مصر - 98موسكو ، ب . اوردينكا ستريت  22227 عنوان المالك السابق :
 روسيا , مصر - 98موسكو ، ب . اوردينكا ستريت  222327عنوان المالك الجديد : 

 ميشيل مطيع جاد اللةاسم الوكيل الجديد : 
 اكتوبر 6 -مدينة الفردوس  3ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0252328رقم العالمـة  : 

 7   :الفــــئة 
 قائمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا -شركة مساهمة  -سامسونج الكترونكس كو , ال تي دي اسم مالكها : 

 2015/11/07تاريخ االشهار  : 
 2016/01/24تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة كورية محدوده -ليمتد  -سامسونج ايلكترونيس كو اسم المالك السابق : 
 قائمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا -شركة مساهمة  -الكترونكس كو , ال تي دي سامسونج اسم المالك الجديد : 

 دو, كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -سووون سى جيونجى  -جو  -يونجتونج  -دونج  -مايتان  826عنوان المالك السابق : 
دو جمهورية كوريا, كوريا الجنوبية  -ي , جيونجى اس ا -سيون  -جي يو  -رو  , يونجتونج  -سامسونج  292عنوان المالك الجديد : 

 )جمهورية كوريا(
 أ /سمر اللباداسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة 29577القرية الذكية  253ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0257622رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 ستاربكس كوربوريشناسم مالكها : 

 2012/04/07تاريخ االشهار  : 
 2013/06/03تاريخ التسـجيل  : 

 
 ستاربكس كوربوريشن )وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمبنى ( شركة مساهمة امريكيةاسم المالك السابق : 
 ستاربكس كوربوريشناسم المالك الجديد : 

مريكية , , , , الواليات المتحدة . الواليات المتحدة اال 22238واشنطن  -يوتاه افنيو ساوث . سياتل  9832عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 . الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 22238واشنطن  -يوتاه افنيو ساوث . سياتل  9832عنوان المالك الجديد : 
 دينا عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد : 

 رمص -القاهرة  - 2976ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0261365رقم العالمـة  : 

 1   الفــــئة :
 شركة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية -صدارة كيميكال كومبانى اسم مالكها : 

 2015/02/07تاريخ االشهار  : 
 2015/04/14تاريخ التسـجيل  : 

 
 ئمة وفقا لقوانين المملكة العربية السعوديةشركة مؤلفة وقا -صدارة كيميكال كومبانى اسم المالك السابق : 
 شركة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية -صدارة كيميكال كومبانى اسم المالك الجديد : 

 يةالمملكة العربية السعودية ., المملكة العربية السعود 8322 - 38855واهران -طريق الملك سعود  7882عنوان المالك السابق : 
المملكة العربية   - 2322 - 35727الجبيل  - 2وحدة رقم  - 3895المنطقة الصناعية االولى  -طريق اللؤلؤة عنوان المالك الجديد : 

 السعودية ., المملكة العربية السعودية
 ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : 

 الظاهر القاهرة 92ش حمدى الظاهر القاهرة  ص.ب  82جديد : عنوان الوكيل ال
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 0262211رقم العالمـة  : 

 37   الفــــئة :
 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة زي بابكوك اند ويلكوكس اسم مالكها : 

 2012/09/07تاريخ االشهار  : 
 2014/01/27تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة -كوك اند ويلكوكس شركة زي باباسم المالك السابق : 
 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة زي بابكوك اند ويلكوكس اسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - 73229شارع بويدراس ، نيو أورليانز ، لويزانا  2625عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات  - 88335اكرون اوه إتش  - 653شارع إي ماركت سويت  2933الجديد :  عنوان المالك
 المتحدة االمريكية

 سامح كمال عوضاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة . -دوران شبرا -روض الفرج  985ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0270685رقم العالمـة  : 

 7   الفــــئة :
 قائمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا -شركة مساهمة  -سامسونج الكترونكس كو , ال تي دي اسم مالكها : 

 2013/06/07تاريخ االشهار  : 
 2013/08/18تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة كورية محدودة -سامسونج ايلكترونيكس كو . ليمتد اسم المالك السابق : 
 قائمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا -شركة مساهمة  -الكترونكس كو , ال تي دي سامسونج اسم المالك الجديد : 

دو جمهورية كوريا, كوريا الجنوبية )جمهورية  -سي جيونغجى  -غو سوون  -رو يونغتونغ  -سامسونج  292عنوان المالك السابق : 
 كوريا(

دو جمهورية كوريا, كوريا الجنوبية )جمهورية  -ي جيونغجى س -غو سوون  -رو يونغتونغ  -سامسونج  292عنوان المالك الجديد : 
 كوريا(

 أ /سمر اللباداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 29577القرية الذكية  253ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0272226رقم العالمـة  : 

 36   الفــــئة :
 الواليات المتحدة االمريكية -وقائمة طبقا لقوانين والية نيفادا شركة متحدة تاسست  -انك  -امازون تكنولوجيز اسم مالكها : 

 2016/09/07تاريخ االشهار  : 
 2016/12/28تاريخ التسـجيل  : 

 
 الواليات المتحدة االمريكية -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيفادا  -انك  -امازون تكنولوجيز اسم المالك السابق : 

 الواليات المتحدة االمريكية -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيفادا  -انك  -امازون تكنولوجيز لجديد : اسم المالك ا
 الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية - 22537نيفادا  -رينو  2239ص ب عنوان المالك السابق : 
 , الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 22232ي افنيو ان , سياتل , واشنطن تير 823عنوان المالك الجديد : 

 مكتب االبراشى ودرماركاراسم الوكيل الجديد : 
 الجيزة-الدقى -ميدان المساحة-شارع حسن واصف26عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0274192رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد :  اسم مالكها
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 2013/06/07تاريخ االشهار  : 
 2013/09/02تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم المالك السابق : 
 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم المالك الجديد : 

 الهند, الهند-833352-مومباي -كورالرود،اندهيري )ايه(-ي سي ام اية بالزا،اندهيرياعنوان المالك السابق : 
 , الهند, الهند833363ايست,مومباي  -ويسترن اكسبريس هاي  واي ,جورجاون  2/ب / 932صن . هاوس عنوان المالك الجديد : 

 محمد محمود ذكىاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -شارع الطيران  -ي ش محمد فهم 2عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0274193رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم مالكها : 

 2013/10/07تاريخ االشهار  : 
 2014/02/05تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم المالك السابق : 

 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد لمالك الجديد : اسم ا
 الهند, الهند-833352-مومباي -كورالرود،اندهيري )ايه(-اي سي ام اية بالزا،اندهيريعنوان المالك السابق : 
 الهند, الهند, 833363ايست,مومباي  -ويسترن اكسبريس هاي  واي ,جورجاون  2/ب / 932صن . هاوس عنوان المالك الجديد : 

 محمد محمود ذكىاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -شارع الطيران -ش محمد فهمي  2عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0274200رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم مالكها : 

 2013/06/07تاريخ االشهار  : 
 2013/09/02تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم المالك السابق : 
 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم المالك الجديد : 

 الهند, الهند-833352-مومباي -كورالرود،اندهيري )ايه(-اي سي ام اية بالزا،اندهيريعنوان المالك السابق : 
 , الهند, الهند833363ايست,مومباي  -ويسترن اكسبريس هاي  واي ,جورجاون  2/ب / 932صن . هاوس ديد : عنوان المالك الج

 محمد محمود ذكىاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -شارع الطيران  -ش محمد فهمي   2عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0276065رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 شركة متحدة -اسوتيكلز اندستريز ليمتد صن فارماسم مالكها : 

 2013/07/07تاريخ االشهار  : 
 2013/09/30تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم المالك السابق : 
 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم المالك الجديد : 

 الهند, الهند-833352-مومباي -كورالرود،اندهيري )ايه(-ة بالزا،اندهيرياي سي ام ايعنوان المالك السابق : 
 , الهند, الهند833363ايست,مومباي  -ويسترن اكسبريس هاي  واي ,جورجاون  2/ب / 932صن . هاوس عنوان المالك الجديد : 

 محمد محمود ذكياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -لطيران شارع ا -ش محمد فهمي  2عنوان الوكيل الجديد : 
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 0276066رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم مالكها : 

 2013/07/07تاريخ االشهار  : 
 2013/09/30تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم المالك السابق : 

 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد يد : اسم المالك الجد
 الهند, الهند-833352-مومباي -كورالرود،اندهيري )ايه(-اي سي ام اية بالزا،اندهيريعنوان المالك السابق : 
 ند, الهند, اله833363ايست,مومباي  -ويسترن اكسبريس هاي  واي ,جورجاون  2/ب / 932صن . هاوس عنوان المالك الجديد : 

 محمد محمود ذكىاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -شاع الطيران  -ش محمد فهمي  2عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0277055رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم مالكها : 

 2013/08/07تاريخ االشهار  : 
 2013/10/13تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم المالك السابق : 
 شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم المالك الجديد : 

 الهند, الهند-833352-مومباي -كورالرود،اندهيري )ايه(-اي سي ام اية بالزا،اندهيريعنوان المالك السابق : 
 , الهند, الهند833363ايست,مومباي  -ويسترن اكسبريس هاي  واي ,جورجاون  2/ب / 932هاوس  صن .عنوان المالك الجديد : 

 محمد محمود ذكىاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -شارع الطيران  -ش محمد فهمي  2عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0281715رقم العالمـة  : 

 29   الفــــئة :
 وسدير األنبا أنطونياسم مالكها : 

 2013/12/07تاريخ االشهار  : 
 2014/10/15تاريخ التسـجيل  : 

 
 جمعية خيرية -دير األنبا أنطونيوس اسم المالك السابق : 
 دير األنبا أنطونيوساسم المالك الجديد : 

 البحر االحمر, مصرعنوان المالك السابق : 
 البحر االحمر, مصرعنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : 
 عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0285841رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 دير االنبا انطونيوساسم مالكها : 

 تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 جمعية خيرية-دير االنبا انطونيوساسم المالك السابق : 
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 دير االنبا انطونيوساسم المالك الجديد : 
 بحر االحمر , مصرالعنوان المالك السابق : 
 البحر االحمر , مصرعنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : 
 عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0285842رقم العالمـة  : 

 39   الفــــئة :
 دير االنبا انطونيوساسم مالكها : 

 تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 جمعية خيرية-وسدير االنبا انطونياسم المالك السابق : 
 دير االنبا انطونيوساسم المالك الجديد : 

 البحر االحمر , مصرعنوان المالك السابق : 
 البحر االحمر , مصرعنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : 
 عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0286470رقم العالمـة  : 

 2   الفــــئة :
 وسدير األنبا أنطونياسم مالكها : 

 2014/04/07تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 جمعية خيرية -دير األنبا أنطونيوس اسم المالك السابق : 
 دير األنبا أنطونيوساسم المالك الجديد : 

 البحر االحمر, مصرعنوان المالك السابق : 
 البحر االحمر, مصرعنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : 
 يل الجديد : عنوان الوك

 

 
 0286471رقم العالمـة  : 

 3   الفــــئة :
 دير األنبا أنطونيوساسم مالكها : 

 2014/04/07تاريخ االشهار  : 
 2014/08/14تاريخ التسـجيل  : 

 
 جمعية خيرية -دير األنبا أنطونيوس اسم المالك السابق : 
 دير األنبا أنطونيوساسم المالك الجديد : 

 البحر االحمر, مصرالسابق : عنوان المالك 
 البحر االحمر, مصرعنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : 
 عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0286472رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
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 دير األنبا أنطونيوساسم مالكها : 
 2014/04/07تاريخ االشهار  : 

 2014/08/14تاريخ التسـجيل  : 
 

 جمعية خيرية -دير األنبا أنطونيوس ك السابق : اسم المال
 دير األنبا أنطونيوساسم المالك الجديد : 

 البحر االحمر, مصرعنوان المالك السابق : 
 البحر االحمر, مصرعنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : 
 عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0286473رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 دير األنبا أنطونيوسم مالكها : اس

 2014/04/07تاريخ االشهار  : 
 2021/05/25تاريخ التسـجيل  : 

 
 جمعية خيرية -دير األنبا أنطونيوس اسم المالك السابق : 
 دير األنبا أنطونيوساسم المالك الجديد : 

 البحر االحمر, مصرعنوان المالك السابق : 
 ر, مصرالبحر االحمعنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : 
 عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0286474رقم العالمـة  : 

 20   الفــــئة :
 دير األنبا أنطونيوساسم مالكها : 

 2014/04/07تاريخ االشهار  : 
 2014/08/14تاريخ التسـجيل  : 

 
 جمعية خيرية -دير األنبا أنطونيوس اسم المالك السابق : 

 دير األنبا أنطونيوسديد : اسم المالك الج
 البحر االحمر, مصرعنوان المالك السابق : 
 البحر االحمر, مصرعنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : 
 عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0286475رقم العالمـة  : 

 25   الفــــئة :
 دير األنبا أنطونيوساسم مالكها : 

 2014/04/07تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 جمعية خيرية -دير األنبا أنطونيوس اسم المالك السابق : 
 دير األنبا أنطونيوساسم المالك الجديد : 

 البحر االحمر, مصرعنوان المالك السابق : 
 البحر االحمر, مصرعنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : 
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 عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0389445:   رقم العالمـة

 41   الفــــئة :
 شركةذات مسؤلية محدوده-اكاديمية يوسى ماس العالمية اسم مالكها : 

 2021/03/08تاريخ االشهار  : 
 2021/05/20تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركةذات مسؤلية محدوده-اكاديمية يوسى ماس العالمية اسم المالك السابق : 
 شركةذات مسؤلية محدوده-س العالمية اكاديمية يوسى مااسم المالك الجديد : 

 القاهره, , , , مصر-مصر الجديده -شارع الحجاز  22عنوان المالك السابق : 
 القاهره, مصر-مصر الجديده -شارع الحجاز  22بالعقار  8,  3شقة عنوان المالك الجديد : 

 عمرو محمد سعد كرشاةاسم الوكيل الجديد : 
 اإلسكندرية -بولكلى  -د إبراهيم جرجس ش فؤا 28عنوان الوكيل الجديد : 

 

 


