
 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

 
 0016413رقم العالمـة  : 

 33   الفــــئة :
 ماكداف آند كومباني ليمتداسم مالكها : 

 1960/05/07تاريخ االشهار  : 
 1952/10/16تاريخ التسـجيل  : 

 
 ماكدوف آند كومباني ليمتداسم المالك السابق : 
 ماكداف آند كومباني ليمتداسم المالك الجديد : 

 إيه دي، اسكتلندا, , , , بريطانيا4 2اليتسوود سكوير، جالسجو جيب 7/6عنوان المالك السابق : 
 بي آر، المملكة المتحدة, بريطانيا7 3نيوتون بليس، غالسغو، جي 6عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -يد محمد فر 021ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  01عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0025901رقم العالمـة  : 

 3   الفــــئة :
 بلوك درج كومباني إنكاسم مالكها : 

 1953/10/07تاريخ االشهار  : 
 1954/07/08تاريخ التسـجيل  : 

 
 بلوك دروج كومباني . انكاسم المالك السابق : 
 بلوك درج كومباني إنكاسم المالك الجديد : 

، الواليات المتحدة  10620بيير تافرن رود ويست ترينتون نيوجيرسى  031كوربوريشن سيرفيس كومبانى  عنوان المالك السابق :
 االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية

شارلز إيوينج بوليفارد،  011، 061كوربوريشن سيرفيسز كومباني، برينستون ساوث كوربوريت سنتر، سويت عنوان المالك الجديد : 
 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية10620و جيرسي إيوينج، ني

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  021ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  01عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0046473رقم العالمـة  : 

 32   الفــــئة :
 شركة متحدة أمريكية -كوكا كوال كومباني  ذياسم مالكها : 

 1972/06/07تاريخ االشهار  : 
 1972/10/29تاريخ التسـجيل  : 

 
 ذى كوكا كوال كومبانىاسم المالك السابق : 
 شركة متحدة أمريكية -ذي كوكا كوال كومباني اسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 31303ا وان كوكا كوال بالزا اتالنتا جورجيعنوان المالك السابق : 
 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية31303نورث أفينيو إن دابليو، أتالنتا، جورجيا  301عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -سلوى ميخائيل رزق اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 00500كود رقم  - 0007ص.ب لجديد : عنوان الوكيل ا

 

 
 0057190رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئولية -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي اسم مالكها : 

 1981/11/07تاريخ االشهار  : 
 1982/02/11تاريخ التسـجيل  : 
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 سى . شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالويروابكواى بى هولدينج ل ل اسم المالك السابق : 
 شركة محدودة المسئولية -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي اسم المالك الجديد : 

 ة، الواليات المتحدة االمريكية., الواليات المتحدة االمريكي 0055وان سنتينيال افينيو، بسكاتاوى نيوجيرسى عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة 40326باسيفيك درايف، أوبورن هيلز، ميتشيغن  0221عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -محمد فريد  021ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0057191رقم العالمـة  : 

 7   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئولية -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي اسم مالكها : 

 1981/11/07تاريخ االشهار  : 
 1982/02/11تاريخ التسـجيل  : 

 
 الية ديالويروابكواى بى هولدينج ل ل سى . شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين واسم المالك السابق : 
 شركة محدودة المسئولية -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي اسم المالك الجديد : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية., الواليات المتحدة االمريكية 0055وان سنتينيال افينيو، بسكاتاوى نيوجيرسى عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة 40326ورن هيلز، ميتشيغن باسيفيك درايف، أوب 0221عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -محمد فريد  021ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0057192رقم العالمـة  : 

 8   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئولية -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي لكها : اسم ما

 1982/02/07تاريخ االشهار  : 
 1982/05/11تاريخ التسـجيل  : 

 
 وابكواى بى هولدينج ل ل سى . شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك السابق : 
 شركة محدودة المسئولية -لدينجز إل إل سي وابكو آي بي هواسم المالك الجديد : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية., الواليات المتحدة االمريكية 0055وان سنتينيال افينيو، بسكاتاوى نيوجيرسى عنوان المالك السابق : 
يكية, الواليات المتحدة ، الواليات المتحدة األمر40326باسيفيك درايف، أوبورن هيلز، ميتشيغن  0221عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -محمد فريد  021ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0057193رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 ودة المسئوليةشركة محد -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي اسم مالكها : 

 1981/11/07تاريخ االشهار  : 
 1982/02/11تاريخ التسـجيل  : 

 
 وابكواى بى هولدينج ل ل سى . شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك السابق : 
 شركة محدودة المسئولية -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي اسم المالك الجديد : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية., الواليات المتحدة االمريكية 0055وان سنتينيال افينيو، بسكاتاوى نيوجيرسى لمالك السابق : عنوان ا
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة 40326باسيفيك درايف، أوبورن هيلز، ميتشيغن  0221عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
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 ناهد وديع رزق ترزيديد : اسم الوكيل الج
 القاهرة -محمد فريد  021ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  01عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0057194رقم العالمـة  : 

 12   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئولية -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي اسم مالكها : 

 1981/11/07تاريخ االشهار  : 
 1982/02/11خ التسـجيل  : تاري

 
 وابكواى بى هولدينج ل ل سى . شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك السابق : 
 شركة محدودة المسئولية -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي اسم المالك الجديد : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية., الواليات المتحدة االمريكية 0055يوجيرسى وان سنتينيال افينيو، بسكاتاوى نعنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة 40326باسيفيك درايف، أوبورن هيلز، ميتشيغن  0221عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -محمد فريد  021ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  01 عنوان الوكيل الجديد :
 

 
 0058462رقم العالمـة  : 

 12   الفــــئة :
 شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين اليابان -كابوشيكي كايشا ريكين وتتاجر باسم ريكن كوربوريشن اسم مالكها : 

 1981/01/24تاريخ االشهار  : 
 1982/12/12: تاريخ التسـجيل  

 
 كايوشيكى كايشا ريكين وتتاجر باسم ريكن كوربوريشن شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين الياباناسم المالك السابق : 
 شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين اليابان -كابوشيكي كايشا ريكين وتتاجر باسم ريكن كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

 اليابان , اليابان -كو ، طوكيو  -شوم شيودا  - 0 -كيتا  -، كودان  013 - 5عنوان المالك السابق : 
 كو، طوكيو، اليابان, اليابان-، سانبانتشو، تشيودا0-0عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  021ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  01عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0073954رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 شركة بريطانية محدودة -فرجين انتربرايزس ليمتد اسم مالكها : 

 1991/03/07تاريخ االشهار  : 
 1992/02/08تاريخ التسـجيل  : 

 
 فرجين انتر برايزس ليمتد ش بريطانية محدودةاسم المالك السابق : 
 شركة بريطانية محدودة -ن انتربرايزس ليمتد فرجياسم المالك الجديد : 

 المملكة المتحدة, بريطانيا -آر آر  7 6بروك جرين ، لندن دبليو  51ذا سكول هاوس ، عنوان المالك السابق : 
 إن بي، المملكة المتحدة, بريطانيا6 2هارو رود، لندن، دابليو 071ذي باتيلشيب بيلدينج، عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزييل الجديد : اسم الوك
 القاهرة -محمد فريد  021ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  01عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0082059رقم العالمـة  : 

 31   الفــــئة :
 صن وورلد انترناشيونال، إل إل سياسم مالكها : 

 تاريخ االشهار  : 
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 2000/11/27تاريخ التسـجيل  : 
 

 صن ورلد انترساشيونال ال ال سىاسم المالك السابق : 
 صن وورلد انترناشيونال، إل إل سياسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة, الواليات المتحدة االمريكية 13310درايفر روود باكرزفيلد كاليفورنيا 06351عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات 13311، بيكرزفيلد، كاليفورنيا 211سويت  تروكستون أفينيو، 5710عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 األستاذة/ نرمين العلياسم الوكيل الجديد : 

التجمع  00035ص.ب  -شارع التسعين الشمالي  - 424قطعة رقم  - 316الوحدة رقم  -كايرو بيزنس بالزا عنوان الوكيل الجديد : 
 القاهرة -كود بريدي  234 -س الخام

 

 
 0083103رقم العالمـة  : 

 19   الفــــئة :
 ماكدونالدز انترناشونال بروبرتي كمباني، ليمتداسم مالكها : 

 1994/03/07تاريخ االشهار  : 
 1995/06/25تاريخ التسـجيل  : 

 
 ركه مساهمهماكدونالزانتر انشيونال برويرتي كومباني ليمتد شاسم المالك السابق : 
 ماكدونالدز انترناشونال بروبرتي كمباني، ليمتداسم المالك الجديد : 

الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة 01010ويلمنجتون ديالوير  411سنتر فيل رود سويت2700عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية61617نوي إن كاربنتر ستريت، شيكاغو، إلي 001عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة - 0276ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0083104رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 يمتدماكدونالدز انترناشونال بروبرتي كمباني، لاسم مالكها : 

 1994/10/07تاريخ االشهار  : 
 1995/04/19تاريخ التسـجيل  : 

 
 ماكدونالزانتر اناشيونال برويرتي كومباني ليمتد شركه متحدهاسم المالك السابق : 
 ماكدونالدز انترناشونال بروبرتي كمباني، ليمتداسم المالك الجديد : 

الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة 01010نجتون ديالوير ويلم 411سنتر فيل رود سويت2700عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية61617إن كاربنتر ستريت، شيكاغو، إلينوي  001عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة - 0276ص.ب ل الجديد : عنوان الوكي
 

 
 0083105رقم العالمـة  : 

 32   الفــــئة :
 ماكدونالدز انترناشونال بروبرتي كمباني، ليمتداسم مالكها : 

 1994/09/07تاريخ االشهار  : 
 1995/05/09تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة ماكدونالدز انترناشيونال بروبرتى كمبانى ليمتداسم المالك السابق : 
 ماكدونالدز انترناشونال بروبرتي كمباني، ليمتداسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  01010ويلمنجتون ديالوير  411سنترفيل رود سويت 2700عنوان المالك السابق : 
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 االمريكية
 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية61617إلينوي إن كاربنتر ستريت، شيكاغو،  001عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 0276ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0083107رقم العالمـة  : 

 42   الفــــئة :
 ، ليمتدماكدونالدز انترناشونال بروبرتي كمبانياسم مالكها : 

 1994/12/07تاريخ االشهار  : 
 1995/07/19تاريخ التسـجيل  : 

 
 ماكدونالدز انترناشيونال بروبرتي كمباني ليميتد شركه مساهمهاسم المالك السابق : 
 ماكدونالدز انترناشونال بروبرتي كمباني، ليمتداسم المالك الجديد : 

الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  01010ويلمجتون ديالوير  411سنترفيل رود, سويت  2700عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية61617إن كاربنتر ستريت، شيكاغو، إلينوي  001عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة - 0276ص.ب الوكيل الجديد :  عنوان
 

 
 0083187رقم العالمـة  : 

 12   الفــــئة :
 شركة مساهمة -كوبر تاير آند ربر كومباني اسم مالكها : 

 1994/05/07تاريخ االشهار  : 
 1995/01/12تاريخ التسـجيل  : 

 
 كوبر تاير اند ريو كمبانى ش.ماسم المالك السابق : 

 شركة مساهمة -كوبر تاير آند ربر كومباني ديد : اسم المالك الج
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية- 45041فندلي اهايو عنوان المالك السابق : 
 ية، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريك 45041ليما أفينيو، فيندلي، أوهايو  710عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات وعالمات -نزيه أخنوخ صادق إلياس اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 0015ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0126698رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
شركة يابانية  -وتتاجر أيضا باسم إن تي تي كوميونيكيشنز كوربوريشن  -إن تي تي كوميونيكيشنز كابوشيكي كايشا اسم مالكها : 

 مساهمة
 2003/03/07تاريخ االشهار  : 

 2003/09/13تاريخ التسـجيل  : 
 

شركة  -وتتاجر ايضا باسم ان تي تي كوميونيكيشنز كوربوريشن  -ان تي تي كوميونيكيشنز كابوشيكي كايشا اسم المالك السابق : 
 يابانية مساهمة

شركة يابانية  -وتتاجر أيضا باسم إن تي تي كوميونيكيشنز كوربوريشن  -كي كايشا إن تي تي كوميونيكيشنز كابوشياسم المالك الجديد : 
 مساهمة

 اليابان , اليابان -كو ، طوكيو  -كومي ، شيودا  - 0 -شو  -يوشيسايواي  0 - 6عنوان المالك السابق : 
 كو، طوكيو، اليابان , اليابان-أوتيماشي، شيودا 2-3-0عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب لوكيل الجديد : اسم ا
 القاهرة - 0276ص.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

 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 
 0126701رقم العالمـة  : 

 35   الفــــئة :
شركة يابانية  -وتتاجر أيضا باسم إن تي تي كوميونيكيشنز كوربوريشن  -إن تي تي كوميونيكيشنز كابوشيكي كايشا اسم مالكها : 

 مساهمة
 2003/01/07اريخ االشهار  : ت

 2003/07/16تاريخ التسـجيل  : 
 

 ان تى تى كوميونيكيشنز كوربوريشن شركة يابانية مساهمة -ان تى تى كوميونيكيشنز كابوشيكى كايشا اسم المالك السابق : 
شركة يابانية  -يونيكيشنز كوربوريشن وتتاجر أيضا باسم إن تي تي كوم -إن تي تي كوميونيكيشنز كابوشيكي كايشا اسم المالك الجديد : 

 مساهمة
 اليابان , اليابان -كو ، طوكيو  -كومى شيودا  0شو  -يوشيسايواى  0 - 6عنوان المالك السابق : 
 كو، طوكيو، اليابان , اليابان-أوتيماشي، شيودا 2-3-0عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 0276ص.ب نوان الوكيل الجديد : ع

 

 
 0126702رقم العالمـة  : 

 36   الفــــئة :
شركة يابانية  -وتتاجر أيضا باسم إن تي تي كوميونيكيشنز كوربوريشن  -إن تي تي كوميونيكيشنز كابوشيكي كايشا اسم مالكها : 

 مساهمة
 2003/06/07تاريخ االشهار  : 

 2004/01/04تاريخ التسـجيل  : 
 

 ان تى تى كوميونيكيشنز كوربوريشن شركة يابانية مساهمة -ان تى تى كوميونيكيشنز كابوشيكى كايشا اسم المالك السابق : 
شركة يابانية  -وتتاجر أيضا باسم إن تي تي كوميونيكيشنز كوربوريشن  -إن تي تي كوميونيكيشنز كابوشيكي كايشا اسم المالك الجديد : 

 مساهمة
 اليابان , اليابان -كو ، طوكيو  -كومى شيودا  0شو  -يوشيسايواى  0 - 6ن المالك السابق : عنوا

 كو، طوكيو، اليابان , اليابان-أوتيماشي، شيودا 2-3-0عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة - 0276ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0126703قم العالمـة  : ر

 37   الفــــئة :
شركة يابانية  -وتتاجر أيضا باسم إن تي تي كوميونيكيشنز كوربوريشن  -إن تي تي كوميونيكيشنز كابوشيكي كايشا اسم مالكها : 

 مساهمة
 2004/10/07تاريخ االشهار  : 

 2005/02/23تاريخ التسـجيل  : 
 

شركة  -وتتاجر ايضا باسم ان تي تي كوميونيكيشنز كوربوريشن  -يكيشنز كابوشيكي كايشا ان تي تي كوميوناسم المالك السابق : 
 يابانية مساهمة

شركة يابانية  -وتتاجر أيضا باسم إن تي تي كوميونيكيشنز كوربوريشن  -إن تي تي كوميونيكيشنز كابوشيكي كايشا اسم المالك الجديد : 
 مساهمة

 اليابان , اليابان -كو ، طوكيو  -كومي ، شيودا  - 0 -شو  -يسايواي يوش 0 - 6عنوان المالك السابق : 
 كو، طوكيو، اليابان , اليابان-أوتيماشي، شيودا 2-3-0عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 0276ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0126704رقم العالمـة  : 
 38   الفــــئة :

شركة يابانية  -وتتاجر أيضا باسم إن تي تي كوميونيكيشنز كوربوريشن  -إن تي تي كوميونيكيشنز كابوشيكي كايشا اسم مالكها : 
 مساهمة

 2005/11/07تاريخ االشهار  : 
 2008/04/23تاريخ التسـجيل  : 

 
وتتاجر أيضا باسم ان تى تى كوميونيكيشنز كوربوريشن شركةمساهمة - ان تى تى كوميونيكيشنز كابوشيكى كايشااسم المالك السابق : 

 يابانية
شركة يابانية  -وتتاجر أيضا باسم إن تي تي كوميونيكيشنز كوربوريشن  -إن تي تي كوميونيكيشنز كابوشيكي كايشا اسم المالك الجديد : 

 مساهمة
 اليابان , اليابان -كو ،طوكيو  -ودا كومى ،شي - 0 -شو  -يوشيسايواى  0-6عنوان المالك السابق : 
 كو، طوكيو، اليابان , اليابان-أوتيماشي، شيودا 2-3-0عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 0276ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0126705رقم العالمـة  : 

 41   الفــــئة :
شركة يابانية  -وتتاجر أيضا باسم إن تي تي كوميونيكيشنز كوربوريشن  -إن تي تي كوميونيكيشنز كابوشيكي كايشا :  اسم مالكها

 مساهمة
 2003/03/07تاريخ االشهار  : 

 2003/09/13تاريخ التسـجيل  : 
 

 وريشن شركة يابانية مساهمةان تى تى كوميونيكيشنز كورب -ان تى تى كوميونيكيشنز كابوشيكى كايشا اسم المالك السابق : 
شركة يابانية  -وتتاجر أيضا باسم إن تي تي كوميونيكيشنز كوربوريشن  -إن تي تي كوميونيكيشنز كابوشيكي كايشا اسم المالك الجديد : 

 مساهمة
 اليابان , اليابان -كو ، طوكيو  -كومى شيودا  0شو  -يوشيسايواى  0 - 6عنوان المالك السابق : 

 كو، طوكيو، اليابان , اليابان-أوتيماشي، شيودا 2-3-0لك الجديد : عنوان الما
 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة - 0276ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0126706رقم العالمـة  : 

 42   الفــــئة :
شركة يابانية  -جر أيضا باسم إن تي تي كوميونيكيشنز كوربوريشن وتتا -إن تي تي كوميونيكيشنز كابوشيكي كايشا اسم مالكها : 

 مساهمة
 2003/07/07تاريخ االشهار  : 

 2004/01/06تاريخ التسـجيل  : 
 

ان تى تى كوميونيكيشنز كوربوريشن شركة يابانية  -ان تى تى كوميونيكيشنز كابوشيكى كايشا وتتاجر ايضا باسم اسم المالك السابق : 
 مساهمة

شركة يابانية  -وتتاجر أيضا باسم إن تي تي كوميونيكيشنز كوربوريشن  -إن تي تي كوميونيكيشنز كابوشيكي كايشا المالك الجديد :  اسم
 مساهمة

 اليابان , اليابان -كو طوكيو  -شيودا  -كومى  0 -شو  -يوشيسايواى  0 - 6عنوان المالك السابق : 
 كو، طوكيو، اليابان , اليابان-شيودا أوتيماشي، 2-3-0عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 0276ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0127484رقم العالمـة  : 
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 4   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئولية -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي اسم مالكها : 

 2004/05/07تاريخ االشهار  : 
 2004/08/09تاريخ التسـجيل  : 

 
 وابكواى بى هولدينج ل ل سى . شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك السابق : 
 شركة محدودة المسئولية -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي اسم المالك الجديد : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية., الواليات المتحدة االمريكية 0055نيو، بسكاتاوى نيوجيرسى وان سنتينيال افيعنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة 40326باسيفيك درايف، أوبورن هيلز، ميتشيغن  0221عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -محمد فريد  021ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  01الوكيل الجديد : عنوان 
 

 
 0127485رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئولية -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي اسم مالكها : 

 2002/12/07تاريخ االشهار  : 
 2004/03/27تاريخ التسـجيل  : 

 
 وابكو أى بى هولدنجز ال ال سى شركة محدودة المسئولية طبقا لقوانين ديالويرمالك السابق : اسم ال

 شركة محدودة المسئولية -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي اسم المالك الجديد : 
 اليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية, الو 0055وان سنتينيال افينيو بسكاتاوى نيوجيرسى عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة 40326باسيفيك درايف، أوبورن هيلز، ميتشيغن  0221عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -مد فريد مح 021ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0127486رقم العالمـة  : 

 11   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئولية -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي اسم مالكها : 

 2004/06/07تاريخ االشهار  : 
 2004/08/09تاريخ التسـجيل  : 

 
 قائمة طبقا لقوانين والية ديالويروابكواى بى هولدنجز ل ل س شركة محدودة المسئولية اسم المالك السابق : 
 شركة محدودة المسئولية -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي اسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 0055وان سينتينال افينيوبسكاتاوى نيوجيرسى عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة 40326سيفيك درايف، أوبورن هيلز، ميتشيغن با 0221عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -محمد فريد  021ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0127487رقم العالمـة  : 

 12   ـئة :الفـــ
 شركة محدودة المسئولية -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي اسم مالكها : 

 2007/08/07تاريخ االشهار  : 
 2008/01/03تاريخ التسـجيل  : 

 
 وابكواى بى هولدنجز ل ل س ، شركة محدودة المسئولية قائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك السابق : 
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 شركة محدودة المسئولية -وابكو آي بي هولدينجز إل إل سي : اسم المالك الجديد 
 ، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 0055وان سينتينال افينيو ، بسكاتاوى نيوجيرسى عنوان المالك السابق : 
يات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ، الوال40326باسيفيك درايف، أوبورن هيلز، ميتشيغن  0221عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -محمد فريد  021ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0141429رقم العالمـة  : 

 3   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -العلب شركة كان لصناعة وتعبئة اسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2006/03/01تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة كان لصناعة وتعبئة العلب ش.م.م مساهمهاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية -شركة كان لصناعة وتعبئة العلب اسم المالك الجديد : 

 القاهرة, مصر-ديدة ش السباق مصر الج 11عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر -مصر الجديدة  -الميريالند  -ش السباق  11عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات اختراع وتسجيل عالمات تجارية -إيمان يوسف حافظ، هدى يوسف حافظ، منة يوسف حافظ اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -الظاهر  -ش حمدي  40عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0141430رقم العالمـة  : 

 3   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -شركة كان لصناعة وتعبئة العلب اسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2006/12/13تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة كان لصناعة وتعبئه العلباسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية -العلب شركة كان لصناعة وتعبئة اسم المالك الجديد : 

 ش السباق م الجديدة, مصر 11عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر -مصر الجديدة  -الميريالند  -ش السباق  11عنوان المالك الجديد : 

 ريةوكالء براءات اختراع وتسجيل عالمات تجا -إيمان يوسف حافظ، هدى يوسف حافظ، منة يوسف حافظ اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -الظاهر  -ش حمدي  40عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0150396رقم العالمـة  : 

 29   الفــــئة :
 ماكدونالدز انترناشونال بروبرتي كمباني، ليمتداسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2006/04/26تاريخ التسـجيل  : 

 
 ونال بروبرتى كمبانى ليمتد ش.مماكدونالدز انترناشياسم المالك السابق : 
 ماكدونالدز انترناشونال بروبرتي كمباني، ليمتداسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  01010ويلمنجتون ديالوير  411سنتر فيل رود سويت 2700عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية61617تر ستريت، شيكاغو، إلينوي إن كاربن 001عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة - 0276ص.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

 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 0152212رقم العالمـة  : 
 30   الفــــئة :

 شركة مساهمة فرنسية - كومباني جرفيه دانوناسم مالكها : 
 2005/09/07تاريخ االشهار  : 

 2006/04/09تاريخ التسـجيل  : 
 

 كومبانى جرفايس دانون ش مساهمهاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة فرنسية -كومباني جرفيه دانون اسم المالك الجديد : 

 رنسا, مصرلفالويس بيرت ف 1231ديو جوليس جوسرى  031 026عنوان المالك السابق : 
 فرنسا, , , , فرنسا -باريس  75111بوليفارد هاوسمان  07عنوان المالك الجديد : 

 سماس للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيد أحمداسم الوكيل الجديد : 
 00000ة القاهر -بانوراما أكتوبر 44ص.ب  - 020شقة  -02الدور   -عمارات العبور طريق صالح سالم  04عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0235445رقم العالمـة  : 

 33   الفــــئة :
 شركة خاصة محدودة مؤسسة بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -دياجو نورث أمريكا ، انك اسم مالكها : 

 2011/10/07تاريخ االشهار  : 
 2012/02/06تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة خاصة محدودة مؤسسة بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -ك دياجو نورث أمريكا ، اناسم المالك السابق : 
 شركة خاصة محدودة مؤسسة بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -دياجو نورث أمريكا ، انك اسم المالك الجديد : 

 تحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات الم - 0027-16050مين أفنيو ، نورووك ، كونكتكت  010عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات 01117جرينويتش ستريت، نيويورك  075ثري وورلد تريد سنتر، عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -محمد فريد  021ص.ب  -جاردن سيتي  -ة ش عائشة التيموري 01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0238454رقم العالمـة  : 

 12   الفــــئة :
 شركة مساهمة يابانية قائمة ونظمت بموجب قوانين اليابان -ميتسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا اسم مالكها : 

 2012/08/07تاريخ االشهار  : 
 2012/12/06تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة يابانية قائمة ونظمت بموجب قوانين اليابان -ميتسوبيشى جيدوشا كوجيوكابوشيكى كايشا سم المالك السابق : ا

 شركة مساهمة يابانية قائمة ونظمت بموجب قوانين اليابان -ميتسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا اسم المالك الجديد : 
 اليابان, اليابان -طوكيو  -كو  -ميناتو  -شوم  - 5با شي - 0 -33عنوان المالك السابق : 
 اليابان, اليابان 0401-010كو، طوكيو -تشوم، ميناتو-3، شيبورا 0-20عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 لقاهرةا -محمد فريد  021ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  01عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0243572رقم العالمـة  : 

 35   الفــــئة :
 شركة بليجيكية التهدف للربح -براكسيتي إيه آي إس بي إل اسم مالكها : 

 2013/04/07تاريخ االشهار  : 
 2013/06/12تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة بليجيكية التهدف للربح ---براكسيتى اية اى اس بى ال اسم المالك السابق : 

 شركة بليجيكية التهدف للربح -براكسيتي إيه آي إس بي إل م المالك الجديد : اس
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 بى اية , بلجيكا 6ساوث لندن سى ار اوه  -كرويدون  -شيرى اورشارد رود  2ستيفينسان هاوس ، عنوان المالك السابق : 
بي إكس، المملكة المتحدة, المملكة 4 07تشيرش ستريت، إبسوم، سوري، كي تي 57، بيتشوود، 2سويت عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -محمد فريد  021ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  01عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0243573رقم العالمـة  : 

 36   الفــــئة :
 ة بليجيكية التهدف للربحشرك -براكسيتي إيه آي إس بي إل اسم مالكها : 

 2013/05/07تاريخ االشهار  : 
 2013/07/30تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة بليجيكية التهدف للربح -براكسيتى اية اى اس بى ال اسم المالك السابق : 
 شركة بليجيكية التهدف للربح -براكسيتي إيه آي إس بي إل اسم المالك الجديد : 

 بى اية , بلجيكا 6ساوث لندن ، سى ار او ه  -كرويدن  -شيرى اورشارد رود  2ينسان هاوس ، ستيفعنوان المالك السابق : 
بي إكس، المملكة المتحدة, المملكة 4 07تشيرش ستريت، إبسوم، سوري، كي تي 57، بيتشوود، 2سويت عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -محمد فريد  021ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  01جديد : عنوان الوكيل ال
 

 
 0271756رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة أمريكية -ستاربكس كوربوريشن اسم مالكها : 

 2013/07/07تاريخ االشهار  : 
 2013/10/31تاريخ التسـجيل  : 

 
كوربوريشن )وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمبنى ( شركةمساهمة امريكية مؤسسة وفقا لقوانين ستاربكس اسم المالك السابق : 

 شركة مساهمة أمريكية -ستاربكس كوربوريشن  andوالية واشنطن 
 شركة مساهمة أمريكية -ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

 . الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 10034ن يوتاه افينو ساوث . سياتل واشنطعنوان المالك السابق : 
 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية10034يوتاه أفينو ساوث، سياتل، واشنطن  2410عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -دينا عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 0276ص.ب لجديد : عنوان الوكيل ا

 

 
 0271757رقم العالمـة  : 

 32   الفــــئة :
 شركة مساهمة أمريكية -ستاربكس كوربوريشن اسم مالكها : 

 2013/07/07تاريخ االشهار  : 
 2013/10/31تاريخ التسـجيل  : 

 
نى ( شركة مساهمةامريكية مؤسسة وفقا لقوانين ستاربكس كوربوريشن )وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمباسم المالك السابق : 

 والية واشنطن
 شركة مساهمة أمريكية -ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

 . الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 10034يوتاه افينو ساوث . سياتل واشنطن عنوان المالك السابق : 
 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية10034يوتاه أفينو ساوث، سياتل، واشنطن  2410عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -دينا عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 0276ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0276666رقم العالمـة  : 

 43   الفــــئة :
 كدونالدز انترناشونال بروبرتي كمباني، ليمتدمااسم مالكها : 

 2013/08/07تاريخ االشهار  : 
 2014/08/19تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مؤلفة وقائمة طبقاً لقوانين والية ديالوير االمريكية -ماكدونالدز انتر ناشونال بروبرتى كمبانى ،ليمتد اسم المالك السابق : 
 انترناشونال بروبرتي كمباني، ليمتدماكدونالدز اسم المالك الجديد : 

،الواليات المتحدة االمريكية , الواليات 01010، ويلمنجتون ، ديالوير  411سنتر فيل رود سويت  2700عنوان المالك السابق : 
 المتحدة االمريكية

 كية, الواليات المتحدة االمريكية، الواليات المتحدة األمري61617إن كاربنتر ستريت، شيكاغو، إلينوي  001عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة - 0276ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0276667رقم العالمـة  : 

 43   الفــــئة :
 ماكدونالدز انترناشونال بروبرتي كمباني، ليمتداسم مالكها : 

 2013/08/07تاريخ االشهار  : 
 2014/08/19اريخ التسـجيل  : ت

 
 شركة مؤلفة وقائمة طبقاً لقوانين والية ديالوير االمريكية --ماكدونالدز انتر ناشونال بروبرتى كمبانى ،ليمتد اسم المالك السابق : 
 ماكدونالدز انترناشونال بروبرتي كمباني، ليمتداسم المالك الجديد : 

،الواليات المتحدة االمريكية , الواليات 01010، ويلمنجتون ، ديالوير  411ود سويت سنتر فيل ر 2700عنوان المالك السابق : 
 المتحدة االمريكية

 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية61617إن كاربنتر ستريت، شيكاغو، إلينوي  001عنوان المالك الجديد : 
 كيل براءاتو -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة - 0276ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0276668رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 ماكدونالدز انترناشونال بروبرتي كمباني، ليمتداسم مالكها : 

 2013/08/07تاريخ االشهار  : 
 2014/08/19تاريخ التسـجيل  : 

 
 ل بروبرتى كمبانى ،ليمتد شركة مؤلفة وقائمة طبقاً لقوانين والية ديالوير االمريكيةماكدونالدز انتر ناشونااسم المالك السابق : 
 ماكدونالدز انترناشونال بروبرتي كمباني، ليمتداسم المالك الجديد : 

يات ،الواليات المتحدة االمريكية , الوال01010، ويلمنجتون ، ديالوير  411سنتر فيل رود سويت  2700عنوان المالك السابق : 
 المتحدة االمريكية

 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية61617إن كاربنتر ستريت، شيكاغو، إلينوي  001عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة - 0276ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0284177رقم العالمـة  : 

 16   الفــــئة :
 فرد مصري الجنسية -شريف أحمد شريف الشوربجي اسم مالكها : 

 2017/12/07تاريخ االشهار  : 
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 2018/11/18تاريخ التسـجيل  : 
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -شريف احمد شريف الشوربجى اسم المالك السابق : 
 مصري الجنسيةفرد  -شريف أحمد شريف الشوربجي اسم المالك الجديد : 

 الجيزة , , , , مصر -الهرم  -فيال الشوربجى  -ش الهرم  463عنوان المالك السابق : 
 الجيزة , مصر -الهرم  -فيال الشوربجي  -ش الهرم  463عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -شريف محمد عباس اسم الوكيل الجديد : 
 الجيزة - الدقي -ش الجرجاوي  2عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0312435رقم العالمـة  : 

 36   الفــــئة :
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -سناب، إنك اسم مالكها : 

 2016/03/07تاريخ االشهار  : 
 2016/06/22تاريخ التسـجيل  : 

 
 ين والية ديالويرشركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوان -انك  -سنابشات  اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -سناب، إنك اسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية - 11210كاليفورنيا  -فينس -ماركيت ستريت 63عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات 11415نالد دوجالس لووب نورث، سانتا مونيكا، كاليفورنيا دو 2772عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 شادي فاروق مباركاسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -ش قصر النيل  23عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0337044رقم العالمـة  : 

 38 - 36 -9   الفــــئة :
 شركة ذات مسئولية محدودة -ليانليان ديجيتيك كو.، إل تي دي ها : اسم مالك

 2018/04/07تاريخ االشهار  : 
 2019/03/06تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة -ال تى دى  -زهجيانج جونباو كومنيكاشن تكنولوجى كو اسم المالك السابق : 
 ركة ذات مسئولية محدودةش -ليانليان ديجيتيك كو.، إل تي دي اسم المالك الجديد : 

زهجيانج الصين, , , ,  301150يوي دا الى منطقة بينجيانج هانجزهو  71/ اف مبنى أ مبنى ليان ليان  02عنوان المالك السابق : 
 الصين

 ينيو دا اللي، بينجيانج ديستريكت، هانجزهو، تشجيانغ، الصين, الص 71، 0، بيلدينج 02، فلور 3بي عنوان المالك الجديد : 
 محمود عادلاسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -مدينة نصر  -الحي الثامن  - 7524ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0387828رقم العالمـة  : 

 38 - 36 -9   الفــــئة :
 شركة ذات مسئولية محدودة -ليانليان ديجيتيك كو.، إل تي دي اسم مالكها : 

 2020/07/07تاريخ االشهار  : 
 2020/10/19يخ التسـجيل  : تار
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -ليانليان ديجيتيك كو.، ال تى دى اسم المالك السابق : 
 شركة ذات مسئولية محدودة -ليانليان ديجيتيك كو.، إل تي دي اسم المالك الجديد : 

ديستركت ، هانجز هو ، تشجيانغ ، الصين , , , ,  يوى دا اللى ، بينجيانغ 71، 0، بيلدينج  02، فلور  3بى عنوان المالك السابق : 
 الصين

 الصين, الصين 301152يودا اللي، بينجيانج ديستريكت، هانجزهو، زجيانج،  71، 0إف إل، بيلدينج  02، 3بي عنوان المالك الجديد : 
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 وكيل براءات -مراد محمد نصر اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -مدينة نصر  -الثامن  الحي - 7524ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 


