
ةجهاز تنمية التجارة الداخلي  

 
  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

 
 0047538رقم العالمـة  : 

  6   الفــــئة :
  شركة ذات مسئولية محدودة -يونايتد ستيتس بايب اند فاوندرى كو ال ال سى اسم مالكها : 

  2009/12/07تاريخ االشهار  : 
  1972/10/28تاريخ التسـجيل  : 

  
  ئولية محدودةيونايتد ستيتس بايب اند فاوندرى كو ال ال سى شركة ذات مساسم المالك السابق : 
  شركة ذات مسئولية محدودة -يونايتد ستيتس بايب اند فاوندرى كو ال ال سى اسم المالك الجديد : 

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٣٥٢٢٢فيرست ستريت نورث بيرمينهام الباما  ٣٣٠٠عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة ٣٠٨٢-٣٥٢٤٤، بيرمينجهام ايه ال ٢٠٠ربوريت أوفيس درايف، سويت تو تشيس كوعنوان المالك الجديد : 

 األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  -جاردن سيتي  - ش عائشة التيمورية  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0080545ة  : رقم العالمـ
  5   الفــــئة :

  نيهون نوهياكو كو ليمتد شركة محدودة المسئولية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين الياباناسم مالكها : 
  1992/11/07تاريخ االشهار  : 

  1994/05/14تاريخ التسـجيل  : 
  

  بقا لقوانين الياباننيهون نوهياكوكوليمتد شركة محدودة المسئولية قائمة ومؤلفة طاسم المالك السابق : 
  نيهون نوهياكو كو ليمتد شركة محدودة المسئولية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين الياباناسم المالك الجديد : 

  كيو طوكيو اليابان , اليابان - شوم ، شيو  - ١نيهونباشى  ٢ - ٥عنوان المالك السابق : 
 يو، اليابان , اليابانكو، طوك- تشومي، تشو-١كيوباشي  ٨-١٩عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزىاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - جاردن سيتى  - ش عائشة التيمورية  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0083661رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  ليمتد -نيهون نوهياكو كو اسم مالكها : 

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

  
  ليمتد -نيهون نوهيا كو كو اسم المالك السابق : 
  ليمتد - نيهون نوهياكو كو اسم المالك الجديد : 

  اليابان, اليابان -طوكيو  -كو  - شوم _ شوو  -  ١نيهو نياش ٥-٢عنوان المالك السابق : 
 انكو، طوكيو، اليابان, الياب-شوم، شويو ١كيوباشي  ٨-١٩عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -ماجدة هارون اسم الوكيل الجديد : 
  ١١٥١١القاهرة  -١٥٤٠ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0139475رقم العالمـة  : 

  12   الفــــئة :
  شركة مساهمة -ذي جود يير تاير آند رابر كومباني اسم مالكها : 

  2005/12/07تاريخ االشهار  : 
  2006/12/05تاريخ التسـجيل  : 
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  ذي جوديير تاير اند رايد كمباني /شركه مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية أوهايواسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة -ذي جود يير تاير آند رابر كومباني اسم المالك الجديد : 

ه االمريكيه, الواليات المتحدة الواليات المتد ٤٤٣١٦ -٠٠٠١ايست ماركت ستريت اكرون اوهايو  ١١٤٤عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  - ٤٤٣١٦ -أوه إتش (أوهايو)  -آكرون  -آنوفاشن واي  ٢٠٠عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  -ردن سيتي جا - ش عائشة التيمورية  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0140231رقم العالمـة  : 

  17   الفــــئة :
  جوبين كونستركشين برودكتس يو كيه ليمتد-سينتاسم مالكها : 

  2005/12/07تاريخ االشهار  : 
  2006/12/04تاريخ التسـجيل  : 

  
  ولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين المملكة المتحدةشركة ذات مسئ - بى بى بى يونايتد ليمتد اسم المالك السابق : 
  جوبين كونستركشين برودكتس يو كيه ليمتد-سينتاسم المالك الجديد : 

  تى تى انجلترا, بريطانيا ٢ ٣سانت جوبان هاوس ، بينلى بيزنيس بارك كوفينتى سى فى عنوان المالك السابق : 
 جي يو، المملكة المتحدة, بريطانيا ٦  ١٢إيست ليك، لوبورو، ليسترشاير إل إي جوبين هاوس، -سينتعنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزىاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - جاردن سيتى  - ش عائشة التيمورية  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0140232رقم العالمـة  : 

  19   الفــــئة :
  ين برودكتس يو كيه ليمتدجوبين كونستركش-سينتاسم مالكها : 

  2006/01/07تاريخ االشهار  : 
  2007/01/15تاريخ التسـجيل  : 

  
  بى بى بى يونايتد ليمتد شركه ذات مسؤليه محدودهاسم المالك السابق : 
  جوبين كونستركشين برودكتس يو كيه ليمتد-سينتاسم المالك الجديد : 

  تى تى انجلترا, بريطانيا ٢ ٣بيزنيس بارك كوفينتى سى فى  سانت جوبان هاوس ، بينلىعنوان المالك السابق : 
 جي يو، المملكة المتحدة, بريطانيا ٦  ١٢جوبين هاوس، إيست ليك، لوبورو، ليسترشاير إل إي -سينتعنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزىاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - سيتى  جاردن - ش عائشة التيمورية  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0150916رقم العالمـة  : 

  29   الفــــئة :
  شركة توصية بسيطة - النشار التجارية -شركة محمود نشار وشركاه اسم مالكها : 

  2006/12/07تاريخ االشهار  : 
  2009/04/01تاريخ التسـجيل  : 

  
النشار -شركة محمود نشار وشركاه  andكة توصية بسيطة شر - النشار التجارية - شركة محمود نشار وشركاه اسم المالك السابق : 

  شركة توصية بسيطة -التجارية 
  شركة توصية بسيطة - النشار التجارية - شركة محمود نشار وشركاه اسم المالك الجديد : 

  البلد ش الملك عبد العزيز مركز النشار التجارى, مصر - جده عنوان المالك السابق : 
المملكة العربية السعودية, المملكة العربية  -حي المحمدية  -شارع األمير سلطان  ٢١٤٥٢جدة   ٦٦٩٧ص.ب  عنوان المالك الجديد :

 السعودية
 منى عرفة السيد داغراسم الوكيل الجديد : 
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  القاهرة -زهراء المعادي  ١١٧٤٢ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0150918رقم العالمـة  : 

  29   الفــــئة :
  شركة توصية بسيطة -النشار التجارية  -شركة محمود نشار وشركاه ها : اسم مالك

  2005/11/07تاريخ االشهار  : 
  2007/03/18تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة محمود نشار وشركاه (النشار التجارية) شركة توصية بسيطةاسم المالك السابق : 
  شركة توصية بسيطة -جارية النشار الت - شركة محمود نشار وشركاه اسم المالك الجديد : 

  البلد ش الملك عبد العزيز مركز النشار التجارى السعودية , المملكة العربية السعودية-جدةعنوان المالك السابق : 
المملكة العربية السعودية, المملكة العربية  -حي المحمدية  -شارع األمير سلطان  ٢١٤٥٢جدة  ٦٦٩٧ص.ب عنوان المالك الجديد : 

 ةالسعودي
 منى عرفة السيد داغراسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة -زهراء المعادي  ١١٧٤٢ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0153492رقم العالمـة  : 

  40   الفــــئة :
  مصر -الفارج لألسمنت اسم مالكها : 

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

  
  مصر -الفارج لألسمنت  andمصر  -مصر; الفارج لألسمنت  -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
  مصر - الفارج لألسمنت اسم المالك الجديد : 

  القاهرة, , , , مصر -  ١٤الدور  - البرج الجنوبى  - ابراج النايل تاورز عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر -القاهرة الجديدة  - سطى المنطقة الو - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0153493رقم العالمـة  : 

  19   الفــــئة :
  مصر –الفارج لألسمنت اسم مالكها : 

  2013/02/07تاريخ االشهار  : 
  2013/06/23تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -مصر ش.م .م  -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
  مصر –الفارج لألسمنت اسم المالك الجديد : 

  القاهرة , مصر -  ١٤الدور  - البرج الجنوبى  - ابراج النايل تاورز عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥المالك الجديد :  عنوان

 وكالء براءات -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0153494رقم العالمـة  : 

  35   الفــــئة :
  مصر –الفارج لألسمنت اسم مالكها : 

  2013/02/07تاريخ االشهار  : 
  2013/06/23تاريخ التسـجيل  : 
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  شركة مساهمة مصرية -مصر ش.م .م  -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
  مصر –الفارج لألسمنت اسم المالك الجديد : 

  القاهرة , مصر -  ١٤الدور  - البرج الجنوبى  - اورز ابراج النايل تعنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0153495رقم العالمـة  : 

  39   الفــــئة :
  مصر –الفارج لألسمنت اسم مالكها : 

  2013/02/07تاريخ االشهار  : 
  2013/06/23تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -مصر ش.م .م  -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
  مصر –رج لألسمنت الفااسم المالك الجديد : 

  القاهرة , مصر -  ١٤الدور  - البرج الجنوبى  - ابراج النايل تاورز عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 الء براءاتوك -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0153496رقم العالمـة  : 

  42   الفــــئة :
  مصر –الفارج لألسمنت اسم مالكها : 

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

  
  رمص -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
  مصر –الفارج لألسمنت اسم المالك الجديد : 

  القاهرة, مصر -  ١٤الدور  - البرج الجنوبى  - ابراج النايل تاورز عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات -ميان، عادل عدلي مسعد مطيع جاد هللا داسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0153497رقم العالمـة  : 

  37   الفــــئة :
  مصر –الفارج لألسمنت اسم مالكها : 

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

  
  مصر -الفارج لالسمنت ابق : اسم المالك الس

  مصر –الفارج لألسمنت اسم المالك الجديد : 
  القاهرة, مصر -  ١٤الدور  - البرج الجنوبى  - ابراج النايل تاورز عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد الجديد :  اسم الوكيل
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 0153498رقم العالمـة  : 
  16   الفــــئة :

  مصر –الفارج لألسمنت اسم مالكها : 
  2013/02/07تاريخ االشهار  : 

  2013/06/23تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة مساهمة مصرية - -مصر ش. م .م  -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
  مصر –الفارج لألسمنت اسم المالك الجديد : 

  القاهرة , مصر -  ١٤الدور  - البرج الجنوبى  - ابراج النايل تاورز عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - منطقة الوسطى ال - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0153499رقم العالمـة  : 

  40   الفــــئة :
  مصر –نت الفارج لألسماسم مالكها : 

  2006/01/07تاريخ االشهار  : 
  2008/04/22تاريخ التسـجيل  : 

  
  مصر -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
  مصر –الفارج لألسمنت اسم المالك الجديد : 

  القاهرة, مصر - ١٤الدور - البرج الجنوبى  - ابراج النايل تاورز عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0153500رقم العالمـة  : 

  19   الفــــئة :
  مصر –الفارج لألسمنت سم مالكها : ا

  2006/01/07تاريخ االشهار  : 
  2008/04/22تاريخ التسـجيل  : 

  
  مصر -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
  مصر –الفارج لألسمنت اسم المالك الجديد : 

  القاهرة, مصر -  ١٤الدور  - البرج الجنوبى  - ابراج النايل تاورز عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0153501رقم العالمـة  : 

  39   الفــــئة :
  مصر –الفارج لألسمنت اسم مالكها : 

  2006/01/07تاريخ االشهار  : 
  2008/04/22تاريخ التسـجيل  : 

  
  مصر -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
  مصر –الفارج لألسمنت اسم المالك الجديد : 

  القاهرة, مصر -  ١٤الدور  - البرج الجنوبى  - ابراج النايل تاورز عنوان المالك السابق : 
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 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 
 وكالء براءات -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 

  زةالجي -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0153502رقم العالمـة  : 

  37   الفــــئة :
  مصر –الفارج لألسمنت اسم مالكها : 

  2006/01/07تاريخ االشهار  : 
  2008/04/22تاريخ التسـجيل  : 

  
  مصر -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
  مصر –الفارج لألسمنت اسم المالك الجديد : 

  القاهرة, مصر -  ١٤الدور  - البرج الجنوبى  - ل تاورز ابراج النايعنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - ز الحي المتمي ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0153503رقم العالمـة  : 

  42   الفــــئة :
  مصر –الفارج لألسمنت اسم مالكها : 

  2006/01/07تاريخ االشهار  : 
  2008/04/22تاريخ التسـجيل  : 

  
  مصر -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
  مصر –الفارج لألسمنت اسم المالك الجديد : 

  القاهرة, مصر -  ١٤الدور  - البرج الجنوبى  - ابراج النايل تاورز مالك السابق : عنوان ال
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب جديد : عنوان الوكيل ال

 

 
 0153504رقم العالمـة  : 

  35   الفــــئة :
  مصر –الفارج لألسمنت اسم مالكها : 

  2006/01/07تاريخ االشهار  : 
  2008/04/22تاريخ التسـجيل  : 

  
  مصر -الفارج لالسمنت اسم المالك السابق : 
  مصر –رج لألسمنت الفااسم المالك الجديد : 

  القاهرة, مصر - ١٤الدور - البرج الجنوبى  - ابراج النايل تاورز عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 ء براءاتوكال -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0153522رقم العالمـة  : 

  12   الفــــئة :
  شركة يابانية محدودة باألسهم قائمة طبقا لقوانين اليابان -متسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا اسم مالكها : 

  2006/01/07تاريخ االشهار  : 
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  2007/05/15تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة يابانيةمحدودة باالسهم قائمة طبقالقوانين اليابان . - متسوبيشي جيد وشا كوجيوكابوشيكي كايشا اسم المالك السابق : 
  بانشركة يابانية محدودة باألسهم قائمة طبقا لقوانين اليا -متسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا اسم المالك الجديد : 

  اليابان., اليابان -كو ، طوكيو -شوم ، ميناتو  -  ٥شيبا  ٨-٣٣عنوان المالك السابق : 
 ، اليابان, اليابان١٠٨-٨٤١٠كو، طوكيو -تشوم، ميناتو- ٣شيبورا  ١-٢١عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  -اردن سيتي ج - ش عائشة التيمورية  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0165586رقم العالمـة  : 

  6   الفــــئة :
  وتتاجر باسم بينكان كوربوريشن - كابوشيكي كايشا بينكان اسم مالكها : 

  2006/07/07تاريخ االشهار  : 
  2007/08/29تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة يابانية -ن وتتاجر با سم بينكانجابان كيه كيهكا بوشيكى كايشا بينكان جابااسم المالك السابق : 
  وتتاجر باسم بينكان كوربوريشن -كابوشيكي كايشا بينكان اسم المالك الجديد : 

  اليابان , اليابان - سيتى ، جونما  - شو ، اوتا  -روكوسينجوكو  ١ - ٥عنوان المالك السابق : 
 اليابان , اليابان -سيتى ، جونما  -شو ، اوتا  -روكوسينجوكو  ١ -  ٥عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0221406رقم العالمـة  : 

  1   الفــــئة :
  يونيفار إنكاسم مالكها : 

  2010/09/07تاريخ االشهار  : 
  2011/08/16تاريخ التسـجيل  : 

  
  يونيفار إنك andيونيفار انك اسم المالك السابق : 
  يونيفار إنكاسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٩٨٠٥٢ان اي يونيون هيل رود، ريموند، واشنطن  ١٧٤٢٥عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات ٦٠٥١٥داونرز جروف، إلينوي  ٢٠٠واي، سويت هايالند بارك  ٣٠٧٥عنوان المالك الجديد : 
 المتحدة االمريكية

 عبد الوهاب مصطفى كمالاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - ١١٢١١الزمالك  -شارع الدكتور محمود عزمي  ١٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0221407رقم العالمـة  : 

  2   الفــــئة :
  يونيفار إنكاسم مالكها : 

  2010/05/07تاريخ االشهار  : 
  2011/07/03تاريخ التسـجيل  : 

  
  يونيفار انكاسم المالك السابق : 
  يونيفار إنكاسم المالك الجديد : 

المتحدة  الواليات المتحدة األمريكية, الواليات ٩٨٠٥٢ان اي يونيون هيل رود، ريموند، واشنطن  ١٧٤٢٥عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات ٦٠٥١٥داونرز جروف، إلينوي  ٢٠٠هايالند بارك واي، سويت  ٣٠٧٥عنوان المالك الجديد : 
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 المتحدة االمريكية
 عبد الوهاب مصطفى كمالاسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة - ١١٢١١الزمالك  -شارع الدكتور محمود عزمي  ١٣عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0221408رقم العالمـة  : 

  3   الفــــئة :
  يونيفار إنكاسم مالكها : 

  2010/05/07تاريخ االشهار  : 
  2011/07/03تاريخ التسـجيل  : 

  
  يونيفار انكاسم المالك السابق : 
  يونيفار إنكاسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٩٨٠٥٢، ريموند، واشنطن ان اي يونيون هيل رود ١٧٤٢٥عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات ٦٠٥١٥داونرز جروف، إلينوي  ٢٠٠هايالند بارك واي، سويت  ٣٠٧٥عنوان المالك الجديد : 
 المتحدة االمريكية

 عبد الوهاب مصطفى كمالاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - ١١٢١١الزمالك  -شارع الدكتور محمود عزمي  ١٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0221410رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  يونيفار إنكاسم مالكها : 

  2010/05/07تاريخ االشهار  : 
  2011/07/03تاريخ التسـجيل  : 

  
  يونيفار انكاسم المالك السابق : 
  ونيفار إنكياسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٩٨٠٥٢ان اي يونيون هيل رود، ريموند، واشنطن  ١٧٤٢٥عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات ٦٠٥١٥داونرز جروف، إلينوي  ٢٠٠هايالند بارك واي، سويت  ٣٠٧٥عنوان المالك الجديد : 
 لمتحدة االمريكيةا

 عبد الوهاب مصطفى كمالاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - ١١٢١١الزمالك  -شارع الدكتور محمود عزمي  ١٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0221411رقم العالمـة  : 

  39   الفــــئة :
  يونيفار إنكاسم مالكها : 

  2010/11/07تاريخ االشهار  : 
  2011/08/25تاريخ التسـجيل  : 

  
  يونيفار انكاسم المالك السابق : 
  يونيفار إنكاسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٩٨٠٥٢ان اي يونيون هيل رود، ريموند، واشنطن  ١٧٤٢٥عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات ٦٠٥١٥ز جروف، إلينوي داونر ٢٠٠هايالند بارك واي، سويت  ٣٠٧٥عنوان المالك الجديد : 
 المتحدة االمريكية

 عبد الوهاب مصطفى كمالاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - ١١٢١١الزمالك  -شارع الدكتور محمود عزمي  ١٣عنوان الوكيل الجديد : 
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 0223052رقم العالمـة  : 

  1   الفــــئة :
  شركة متحدة -اند هاس كومبانى روم اسم مالكها : 

  2010/08/07تاريخ االشهار  : 
  2018/09/13تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة متحدة -روم اند هاس كومبانى اسم المالك السابق : 
  شركة متحدة -روم اند هاس كومبانى اسم المالك الجديد : 

_ الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات  ١٩١٠٦_٢٣٩٩يا اند بندس مول ويست _فيالديلفيا بنسلفان ١٠٠عنوان المالك السابق : 
  المتحدة االمريكية

 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ١٩٤٢٦اركوال رود، كوليجفايل، بينسيلفانيا،  ٤٠٠عنوان المالك الجديد : 
 ناهد وديع رزق ترزىاسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة - جاردن سيتى  - ش عائشة التيمورية  ١٠يد : عنوان الوكيل الجد
 

 
 0227733رقم العالمـة  : 

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

  2018/09/07تاريخ االشهار  : 
  2018/12/17: تاريخ التسـجيل  

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

  راليةاالست
  استراليا, استراليا ٣٠٠٤كوينز رود ، ملبورن ، فيكتوريا  ٥،  ٧لفل عنوان المالك السابق : 
، أستراليا, ٢١١٣تالفيرا رود، ماكواير بارك ان اس دبليو  ٢٤- ١٢تالفيرا كوربوريت سنتر، بيلدينج دي، عنوان المالك الجديد : 

 استراليا
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة -جاردن سيتي  - ش عائشة التيمورية  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0236191رقم العالمـة  : 

  1   الفــــئة :
  يونيفار إنكاسم مالكها : 

  2010/11/07تاريخ االشهار  : 
  2011/08/16تاريخ التسـجيل  : 

  
  يونيفار انكاسم المالك السابق : 
  نكيونيفار إاسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٩٨٠٥٢ان اي يونيون هيل رود، ريموند، واشنطن  ١٧٤٢٥عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات ٦٠٥١٥داونرز جروف، إلينوي  ٢٠٠هايالند بارك واي، سويت  ٣٠٧٥عنوان المالك الجديد : 
 المريكيةالمتحدة ا

 عبد الوهاب مصطفى كمالاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - ١١٢١١الزمالك  -شارع الدكتور محمود عزمي  ١٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0236192رقم العالمـة  : 

  2   الفــــئة :
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  يونيفار إنكاسم مالكها : 
  2010/11/07تاريخ االشهار  : 

  2011/08/16تاريخ التسـجيل  : 
  
  يونيفار انكم المالك السابق : اس

  يونيفار إنكاسم المالك الجديد : 
الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٩٨٠٥٢ان اي يونيون هيل رود، ريموند، واشنطن  ١٧٤٢٥عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات ٦٠٥١٥لينوي داونرز جروف، إ ٢٠٠هايالند بارك واي، سويت  ٣٠٧٥عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 عبد الوهاب مصطفى كمالاسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة - ١١٢١١الزمالك  -شارع الدكتور محمود عزمي  ١٣عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0236193رقم العالمـة  : 

  3   الفــــئة :
  يونيفار إنكاسم مالكها : 

  2010/12/07اريخ االشهار  : ت
  2011/08/16تاريخ التسـجيل  : 

  
  يونيفار انكاسم المالك السابق : 
  يونيفار إنكاسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٩٨٠٥٢ان اي يونيون هيل رود، ريموند، واشنطن  ١٧٤٢٥عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات ٦٠٥١٥داونرز جروف، إلينوي  ٢٠٠هايالند بارك واي، سويت  ٣٠٧٥الك الجديد : عنوان الم
 المتحدة االمريكية

 عبد الوهاب مصطفى كمالاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - ١١٢١١الزمالك  -شارع الدكتور محمود عزمي  ١٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0236194المـة  : رقم الع

  4   الفــــئة :
  يونيفار إنكاسم مالكها : 

  2010/11/07تاريخ االشهار  : 
  2011/08/16تاريخ التسـجيل  : 

  
  يونيفار انكاسم المالك السابق : 
  يونيفار إنكاسم المالك الجديد : 

يات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة الوال ٩٨٠٥٢ان اي يونيون هيل رود، ريموند، واشنطن  ١٧٤٢٥عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات ٦٠٥١٥داونرز جروف، إلينوي  ٢٠٠هايالند بارك واي، سويت  ٣٠٧٥عنوان المالك الجديد : 
 المتحدة االمريكية

 عبد الوهاب مصطفى كمالاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - ١١٢١١الزمالك  -ع الدكتور محمود عزمي شار ١٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0236195رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  يونيفار إنكاسم مالكها : 

  2010/11/07تاريخ االشهار  : 
  2011/08/16تاريخ التسـجيل  : 
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  يونيفار انكاسم المالك السابق : 
  يونيفار إنكاسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٩٨٠٥٢ان اي يونيون هيل رود، ريموند، واشنطن  ١٧٤٢٥بق : عنوان المالك السا
  االمريكية

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات ٦٠٥١٥داونرز جروف، إلينوي  ٢٠٠هايالند بارك واي، سويت  ٣٠٧٥عنوان المالك الجديد : 
 المتحدة االمريكية

 عبد الوهاب مصطفى كمالالجديد : اسم الوكيل 
  القاهرة - ١١٢١١الزمالك  -شارع الدكتور محمود عزمي  ١٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0236196رقم العالمـة  : 

  39   الفــــئة :
  يونيفار إنكاسم مالكها : 

  2010/11/07تاريخ االشهار  : 
  2011/08/28تاريخ التسـجيل  : 

  
  ونيفار انكياسم المالك السابق : 
  يونيفار إنكاسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٩٨٠٥٢ان اي يونيون هيل رود، ريموند، واشنطن  ١٧٤٢٥عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

ات المتحدة األمريكية, الواليات ، الوالي٦٠٥١٥داونرز جروف، إلينوي  ٢٠٠هايالند بارك واي، سويت  ٣٠٧٥عنوان المالك الجديد : 
 المتحدة االمريكية

 عبد الوهاب مصطفى كمالاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - ١١٢١١الزمالك  -شارع الدكتور محمود عزمي  ١٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0239524رقم العالمـة  : 

  3   الفــــئة :
  شركة خاصة محدودة باألسهم تألفت فى موريشيوس -موريشيوس) داماك إلدارة المشاريع المحدودة (اسم مالكها : 

  2012/02/07تاريخ االشهار  : 
  2012/05/09تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة خاصة محدوده باألسهم تألفت فى موريشيوس -داماك الدارة المشاريع المحدوده (موريشيوس) اسم المالك السابق : 
  شركة خاصة محدودة باألسهم تألفت فى موريشيوس -شاريع المحدودة (موريشيوس) داماك إلدارة الماسم المالك الجديد : 

  ، بورت لويس ، موريشيوس, موريشيوس ١١٧٨ص.ب عنوان المالك السابق : 
 ، شارع الرئيس جون كينيدي، بورت لويس، موريشيوس, موريشيوس٥الطابق الثالث، روجرز هاوس، رقم عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزيالجديد : اسم الوكيل 
  القاهرة - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  -جاردن سيتي  - ش عائشة التيمورية  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0242824رقم العالمـة  : 

  28   الفــــئة :
  شركة محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة - جودويل تريد ماركس بتى ليمتد اسم مالكها : 

  2013/05/07االشهار  : تاريخ 
  2017/02/19تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة -جودويل تريد ماركس بتى ليمتد اسم المالك السابق : 
  شركة محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة -جودويل تريد ماركس بتى ليمتد اسم المالك الجديد : 

  , سنغافورة- ٠٧٩٩٠٩سبرنجليف تاور , ستغافورة  ٢٧ - ٠١أنسون رود , رقم  ٣لك السابق : عنوان الما
 , سنغافورة٠٤٨٦٢٣# سينجابور الند تاور، سنغافورة ٠٦-٠٠رافلز بليس،  ٥٠عنوان المالك الجديد : 
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 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
  لقاهرةا -  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0245396رقم العالمـة  : 

  12   الفــــئة :
  شركة ذات مسئولية محدودة -كاتربيلير (كينجتذهو) إل تي دي اسم مالكها : 

  2011/07/07تاريخ االشهار  : 
  2015/02/18تاريخ التسـجيل  : 

  
  حدودة قائمة وفقا لقوانين الصينشركة ذات مسئولية م -شاندونج اس ئى ام ماشينرى كوال تى دى اسم المالك السابق : 
  شركة ذات مسئولية محدودة -كاتربيلير (كينجتذهو) إل تي دي اسم المالك الجديد : 

  الصين, الصين -  ٢٦٢٥٠٠شاندونج  - كونزوا  -يونزياهى هيوذيو تاون عنوان المالك السابق : 
 نغ بروفينس، الصين, الصيننانهوان رود، كينجتذهو سيتي، شاندو ١٢٩٩٩رقم عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة -  ٣٧٥ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0263150رقم العالمـة  : 

  41   الفــــئة :
  شركة أمريكية ذات مسئولية محدودة -مونتاج هوتيلز آند ريزورتس، إل إل سي اسم مالكها : 
  2012/12/07ر  : تاريخ االشها

  2013/03/07تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة امريكية ذات مسئولية محدودة -مونتاج هوتيلز آند ريزورتس ,ال ال سى اسم المالك السابق : 
  شركة أمريكية ذات مسئولية محدودة -مونتاج هوتيلز آند ريزورتس، إل إل سي اسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدةاالمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٢٦٥١وث كوست هايواى الجونا بيتش كاليفورنيا سا ٣٠٨٠١عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية٩٢٦١٨آدا باركواي، ايرفين، كاليفورنيا  ٣عنوان المالك الجديد : 
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة -جاردن سيتي  - ش عائشة التيمورية  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0263151رقم العالمـة  : 

  43   الفــــئة :
  شركة أمريكية ذات مسئولية محدودة -مونتاج هوتيلز آند ريزورتس، إل إل سي اسم مالكها : 

  2013/06/07تاريخ االشهار  : 
  2013/08/25تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة -مونتاج هوتيلز آند ريزورتس ,ال ال سى م المالك السابق : اس

  شركة أمريكية ذات مسئولية محدودة -مونتاج هوتيلز آند ريزورتس، إل إل سي اسم المالك الجديد : 
لمتحدةاالمريكية, الواليات المتحدة الواليات ا - ٩٢٦٥١ساوث كوست هايواى الجونا بيتش كاليفورنيا  ٣٠٨٠١عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية٩٢٦١٨آدا باركواي، ايرفين، كاليفورنيا  ٣عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - جاردن سيتي - ش عائشة التيمورية  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0263152رقم العالمـة  : 

  44   الفــــئة :
  شركة أمريكية ذات مسئولية محدودة -مونتاج هوتيلز آند ريزورتس، إل إل سي اسم مالكها : 
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  2012/12/07تاريخ االشهار  : 
  2013/03/03تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة -مونتاج هوتيلز آند ريزورتس ,ال ال سى اسم المالك السابق : 
  شركة أمريكية ذات مسئولية محدودة -مونتاج هوتيلز آند ريزورتس، إل إل سي اسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدةاالمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٢٦٥١ساوث كوست هايواى الجونا بيتش كاليفورنيا  ٣٠٨٠١عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية٩٢٦١٨آدا باركواي، ايرفين، كاليفورنيا  ٣الجديد :  عنوان المالك
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة -جاردن سيتي  - ش عائشة التيمورية  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0267526رقم العالمـة  : 

  37   الفــــئة :
  شركة يابانية مساهمة -نيكون كوربوريشن اسم مالكها : 

  2013/06/07تاريخ االشهار  : 
  2016/08/22تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة يابانية مساهمة -نيكون كوربوريشن  andشركة يابانية مساهمة  - نيكون كوربوريشن اسم المالك السابق : 
  انية مساهمةشركة ياب - نيكون كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

  اليابان , اليابان -طوكيو  -كو  -تشيبودا  -تشومي  - ١يوراكتشو  - ١ - ١٢عنوان المالك السابق : 
 كو، طوكيو، اليابان, اليابان-كونان، ميناتو ٢-١٥- ٣عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة -  ٣٧٥ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0274195رقم العالمـة  : 

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

  2013/09/07تاريخ االشهار  : 
  2013/11/18تاريخ التسـجيل  : 

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

  الهند, الهند- ٤٠٠٠٥٩-مومباي -كورالرود،اندهيري (ايه)-اي سي ام اية بالزا،اندهيريعنوان المالك السابق : 
، ماهاراشترا، ٤٠٠٠٦٣-إيست، مومباي- ، ويسترن اكسبريس هاي واي، جورجاون١بي/ ٢٠١صن هاوس، عنوان المالك الجديد : 

 لهندالهند, ا
 وكيل براءات -محمد محمود زكي اسم الوكيل الجديد : 

  مصر -الجيزة  - ١٢٢٢١ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0274835رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  ش ذات مسئوليه محدودة طبقا لقوانين الهند -صن فارماسيوتيكال اندستريز ليمتد اسم مالكها : 

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

  
  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم المالك السابق : 
  ش ذات مسئوليه محدودة طبقا لقوانين الهند - صن فارماسيوتيكال اندستريز ليمتد اسم المالك الجديد : 

  الهند, الهند- ٤٠٠٠٥٩-مومباي -ري (ايه)كورالرود،اندهي-اي سي ام اية بالزا،اندهيريعنوان المالك السابق : 
الهند,  -ماهاراشترا  - ٤٠٠٠٦٣ويسترن اكسبريس هاى واى جورجاون أيست مومباى  ١بى/٢٠١صن هاوس عنوان المالك الجديد : 
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 الهند
 محمد محمود زكياسم الوكيل الجديد : 

  مصر -الجيزة  - ١٢٢٢١ص.بعنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0274906رقم العالمـة  : 

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

  2014/10/07تاريخ االشهار  : 
  2016/01/20تاريخ التسـجيل  : 

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

  محافظة حلوان, مصر ٤،  ٣) المنطقة الوسطى القاهرة الجديدة دور ١شارع التسعين قطاع ( ١٥عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات -د مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعاسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0274907رقم العالمـة  : 

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

  2014/10/07تاريخ االشهار  : 
  2016/01/20تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -مصر  -الفارج لألسمنت سابق : اسم المالك ال

  شركة مساهمة مصرية -مصر  - الفارج لألسمنت اسم المالك الجديد : 
  محافظة حلوان, مصر ٤،  ٣) المنطقة الوسطى القاهرة الجديدة دور ١شارع التسعين قطاع ( ١٥عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١ع شارع التسعين قطا ١٥عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0274908رقم العالمـة  : 

  19   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية - رج لالسمنت مصر الفااسم مالكها : 

  2014/10/07تاريخ االشهار  : 
  2016/01/20تاريخ التسـجيل  : 

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

  محافظة حلوان., مصر ٤،  ٣دور  -القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  ١ قطاع -شارع التسعين  ١٥عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤.ب صعنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0274909رقم العالمـة  : 

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

  2014/10/07تاريخ االشهار  : 
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  2016/01/20تاريخ التسـجيل  : 
  

  ة مصريةشركة مساهم -مصر  -الفارج لألسمنت اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية -مصر  - الفارج لألسمنت اسم المالك الجديد : 

  محافظة حلوان, مصر ٤،  ٣) المنطقة الوسطى القاهرة الجديدة دور ١شارع التسعين قطاع ( ١٥عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0274910رقم العالمـة  : 

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

  2014/10/07يخ االشهار  : تار
  2016/01/20تاريخ التسـجيل  : 

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

  محافظة حلوان, مصر ٤،  ٣ور ) المنطقة الوسطى القاهرة الجديدة د١شارع التسعين قطاع ( ١٥عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 
  جيزةال -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0274911رقم العالمـة  : 

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

  2014/10/07تاريخ االشهار  : 
  2016/01/20تاريخ التسـجيل  : 

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

  محافظة حلوان., مصر ٤،  ٣دور  -القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  ١قطاع  -شارع التسعين  ١٥عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات -اد هللا دميان، عادل عدلي مسعد مطيع جاسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0274912رقم العالمـة  : 

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

  2014/10/07تاريخ االشهار  : 
  2016/01/20 تاريخ التسـجيل  :

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

  محافظة حلوان., مصر ٤،  ٣دور  -القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  ١قطاع  -شارع التسعين  ١٥عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥الجديد : عنوان المالك 

 وكالء براءات -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0274913رقم العالمـة  : 

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

  2014/10/07تاريخ االشهار  : 
  2016/01/20تاريخ التسـجيل  : 

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

  محافظة حلوان., مصر ٤،  ٣دور  -القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  ١قطاع  -شارع التسعين  ١٥ابق : عنوان المالك الس
 القاهرة, مصر –القاهرة الجديدة  - المنطقة الوسطى  - ١شارع التسعين قطاع  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 اءاتوكالء بر -مطيع جاد هللا دميان، عادل عدلي مسعد اسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - الحي المتميز  ٧٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0275283رقم العالمـة  : 

  24   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م اسم مالكها : 

  2013/08/07تاريخ االشهار  : 
  2013/10/22تاريخ التسـجيل  : 

  
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وفقا الحكام قانون االستثمار  -شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م المالك السابق :  اسم
  شركة مساهمة مصرية - شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م  and ١٩٩٢/  ٩٥والقانون  ١٩٩٧لسنة  ٨رقم 

  شركة مساهمة مصرية - طاطين والمنسوجات ش م م شركة مصر اسبانيا للباسم المالك الجديد : 
  شبرا الخيمة , مصرعنوان المالك السابق : 
 المنوفية, , , , مصر -مدينة السادات  -امتداد المنطقة الصناعية األولى  -/ ب  ٣، ٢، ١قطعة رقم عنوان المالك الجديد : 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاهاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة -ش قصر النيل  ٢٣جديد : عنوان الوكيل ال

 

 
 0275284رقم العالمـة  : 

  35   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م اسم مالكها : 

  2013/08/07تاريخ االشهار  : 
  2013/10/23تاريخ التسـجيل  : 

  
شركة مصر اسبانيا للبطاطين  andشركة مساهمة مصرية  -ن والمنسوجات ش م م شركة مصر اسبانيا للبطاطياسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية - والمنسوجات ش م م 
  شركة مساهمة مصرية - شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م اسم المالك الجديد : 

  ع , مصر ٠م  ٠ج  --- شبرا الخيمة عنوان المالك السابق : 
 المنوفية, , , , مصر -مدينة السادات  -امتداد المنطقة الصناعية األولى  -/ ب  ٣، ٢، ١قطعة رقم الجديد : عنوان المالك 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاهاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة -ش قصر النيل  ٢٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0275285رقم العالمـة  : 

  24   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م شركة اسم مالكها : 

  2018/06/07تاريخ االشهار  : 
  2018/08/28تاريخ التسـجيل  : 
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  شركة مساهمة مصرية -شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية - ش م م شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات اسم المالك الجديد : 

  شبرا الخيمة , مصرعنوان المالك السابق : 
 المنوفية, , , , مصر -مدينة السادات  -امتداد المنطقة الصناعية األولى  -/ ب  ٣، ٢، ١قطعة رقم عنوان المالك الجديد : 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاهاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة -لنيل ش قصر ا ٢٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0275286رقم العالمـة  : 

  35   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م اسم مالكها : 

  2018/09/07تاريخ االشهار  : 
  2018/12/04تاريخ التسـجيل  : 

  
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وفقا الحكام قانون االستثمار  -م شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م اسم المالك السابق : 

  ١٩٩٢/  ٩٥والقانون  ١٩٩٧لسنة  ٨رقم 
  شركة مساهمة مصرية - شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م اسم المالك الجديد : 

  شبرا الخيمة , مصرعنوان المالك السابق : 
 المنوفية, , , , مصر -مدينة السادات  -امتداد المنطقة الصناعية األولى  - / ب ٣، ٢، ١قطعة رقم عنوان المالك الجديد : 

 مكتب د/ زكي هاشم وشركاهاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة -ش قصر النيل  ٢٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0306094رقم العالمـة  : 

  35   الفــــئة :
  همةشركة يابانية مسا -نيكون كوربوريشن اسم مالكها : 

  2015/11/07تاريخ االشهار  : 
  2016/02/16تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة يابانية - نيكون كوربوريشن اسم المالك السابق : 
  شركة يابانية مساهمة - نيكون كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

  ان , اليابانتشومي ، تشييودا كو ، طوكيو ، الياب - ١ -يوراكتشو  -  ١-١٢عنوان المالك السابق : 
 كو، طوكيو، اليابان, اليابان-كونان، ميناتو ٢-١٥- ٣عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة -  ٣٧٥ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 
 


