
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 
 0040367رقم العالمـة  : 

  23   الفــــئة :
  شركة محدودة المسؤلية - تايجين ليمتد اسم مالكها : 

  1963/07/07تاريخ االشهار  : 
  1963/11/16تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة محدودة المسؤلية - تايجين ليمتد  andتايجين ليمتد شركة محدودة المسؤلية اسم المالك السابق : 

  شركة محدودة المسؤلية - تايجين ليمتد لجديد : اسم المالك ا
  اليابان, اليابان - اوزاكاعنوان المالك السابق : 
 كو، أوساكا، اليابان, اليابان-تشوم، كيتا-٣، ناكانوشيما ٤- ٢عنوان المالك الجديد : 

 سماس للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيد أحمداسم الوكيل الجديد : 
القاهرة  -بانوراما أكتوبر  ٥١ص.ب  -  ١٢٨شقة  -  ١٢الدور  -طريق صالح سالم  - عمارات العبور  ١٤ عنوان الوكيل الجديد :

١١٨١١  
 

 
 0073723رقم العالمـة  : 

  7   الفــــئة :
  باناسونيك كوربوريشناسم مالكها : 

  1990/10/07تاريخ االشهار  : 
  1991/10/14تاريخ التسـجيل  : 

  
  باناسونيك كوربوريشن andسوشيتا اليكتريك اند ستلایر كو ليمتد , شركة محدودة المسؤلية ماتاسم المالك السابق : 
  باناسونيك كوربوريشناسم المالك الجديد : 

  , اوازا , كادوما كادو ماشى , اوزاكا يريفكشر , اليابان, اليابان١٠٠٦عنوان المالك السابق : 
 ، اليابان, اليابان٨٥٠١-٥٧١شي، أوساكا -وما، أوزا كادوما، كاد١٠٠٦عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0076779رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  تدجالكسو سميثكالين تريدنج سيرفيسز ليماسم مالكها : 

  1991/08/07تاريخ االشهار  : 
  1992/11/29تاريخ التسـجيل  : 

  
  جالكسو سميثكالين تريدنج سيرفيسز ليمتداسم المالك السابق : 
  جالكسو سميثكالين تريدنج سيرفيسز ليمتداسم المالك الجديد : 

  الواليات المتحدة االمريكيةايرلندا ,  -كورك ايربورت بيزنس بارك كينسال رود كورك  ٦٩٠٠عنوان المالك السابق : 
 ، أيرلندا, ايرالند٢٤ريفيرووك سيتي ويست بيزنيس كامبس، دوبلن  ١٢عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0121271: رقم العالمـة  

  2   الفــــئة :
  شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقوانين الدنمارك - بي بي جي كوتنجز الدنمارك أ/س اسم مالكها : 

  2009/11/07تاريخ االشهار  : 
  2010/03/25تاريخ التسـجيل  : 
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  شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقوانين الدنمارك -- دير اب أ/ س اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقوانين الدنمارك - بي بي جي كوتنجز الدنمارك أ/س جديد : اسم المالك ال

  سوبورج الدانمارك, الدنمارك ٢٨٦٠د ك  ٢٦٨٥، ص ب  ٣٠٠جالدسا كسيفيج عنوان المالك السابق : 
 سوبورج، الدانمارك, الدنمارك ٢٨٦٠د ك  ٢٦٨٥، ص ب ٣٠٠جالدسا كسيفيج عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0136440رقم العالمـة  : 

  31   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية اسم مالكها : 

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

  
 -شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  andايفا فارم لالدوية والمستلزمات الطبية شركة مساهمة مصرية اسم المالك السابق : 

  شركة مساهمة مصرية
  شركة مساهمة مصرية -شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية اسم المالك الجديد : 

  ش السادات سلطان سابقا من ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم جيزة, مصر ١٧٦: عنوان المالك السابق 
 الجيزة, مصر -الهرم  - كفر الجبل  -ش السادات من ترعة المنصورية  ١٧٦عنوان المالك الجديد : 

 رياض منير رياض أرمانيوس (ممثل قانوني)اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة-عابدين-قسم عابدين-شارع الشركات ٩عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0138418رقم العالمـة  : 

  16   الفــــئة :
  نورسك سكوج ايه اس . شركة محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين النرويجاسم مالكها : 

  2005/12/07تاريخ االشهار  : 
  2007/10/29تاريخ التسـجيل  : 

  
  ية اس ايه شركة نيرويجية مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين النرويجنورسكى سكوجيندستييور ااسم المالك السابق : 
  شركة نيرويجية مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين النرويج -نورسك سكوج اندستريور إيه إس إيه اسم المالك الجديد : 

  نرويج, النرويج -ليسكير  ١٣٢٦،  ٨٠اوكسينسفنين عنوان المالك السابق : 
 أوسلو، النرويج, النرويج ٠٢٧٩، ٤٩ليست أليي كارينسعنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات - يوسف ميخائيل رزق اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة ١١٥١١كود رقم ١١١٧ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0139700رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  مساهمة مصرية شركة -شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية اسم مالكها : 

  2005/08/07تاريخ االشهار  : 
  تاريخ التسـجيل  : 

  
بشان  ١٩٩٧لسنة  ٨شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون  -شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية اسم المالك السابق : 

  شركة مساهمة مصرية - والمستلزمات الطبية شركة إيفا فارما لألدوية  and ١٩٩٢لسنة  ٩٥ضمانات وحوافز االستثمار والقانون 
  شركة مساهمة مصرية -شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية اسم المالك الجديد : 

  الهرم, مصر - كفر الجبل  - متفرع من ترعة المنصورية  - ش السادات ١٧٦عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر -الهرم  - كفر الجبل  -صورية ش السادات من ترعة المن ١٧٦عنوان المالك الجديد : 

 رياض منير رياض أرمانيوس (ممثل قانوني)اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة-عابدين-قسم عابدين-شارع الشركات ٩عنوان الوكيل الجديد : 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0139703رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -زمات الطبية شركة إيفا فارما لألدوية والمستلاسم مالكها : 

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

  
بشان  ١٩٩٧لسنة  ٨شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون  -شركه ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه اسم المالك السابق : 

  ١٩٩٢اسنة  ٩٥ضمانات وحوافز االستثمار والقانون 
  شركة مساهمة مصرية -شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية اسم المالك الجديد : 

  الهرم الجيزه, مصر - كفر الجبل  - (سلطان سابقا) متفرع من ترعه المنصوريه  - ش السادات  ١٧٦عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر -الهرم  -  كفر الجبل -ش السادات من ترعة المنصورية  ١٧٦عنوان المالك الجديد : 

 رياض منير رياض أرمانيوس (ممثل قانوني)اسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - عابدين  - قسم عابدين  - شارع الشركات  ٩عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0149264رقم العالمـة  : 

  9   الفــــئة :
  ائمة طبقا لقوانين ديالويرشركة مساهمة وق - نورثروب جرامان سيستمز كوربورىشن اسم مالكها : 

  2005/09/07تاريخ االشهار  : 
  2006/03/12تاريخ التسـجيل  : 

  
  نورثروب جرامان سىستمز كوربورىشن شركة مساهمة وقا ئمة طبقا لقوانين د يالويراسم المالك السابق : 
  لقوانين ديالويرشركة مساهمة وقائمة طبقا  - نورثروب جرامان سيستمز كوربورىشن اسم المالك الجديد : 

  , الواليات المتحدة االمريكية ٩٠٠٦٧سنشرى بارك ايست ، لوس انجلوس ،كاليفورنيا  ١٨٤٠عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ٢٢٠٤٢فيرفيو بارك درايف، فولز تشيرش، فيرجينيا  ٢٩٨٠عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 وكيل براءات وعالمات -نزيه أخنوخ صادق إلياس يل الجديد : اسم الوك

  القاهرة -  ١١٩٥ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0149265رقم العالمـة  : 

  12   الفــــئة :
  شركة مساهمة وقائمة طبقا لقوانين ديالوير - نورثروب جرامان سيستمز كوربورىشن اسم مالكها : 

  2005/09/07تاريخ االشهار  : 
  2006/03/12تاريخ التسـجيل  : 

  
  نورثروب جرامان سىستمز كوربورىشن شركة مساهمة وقا ئمة طبقا لقوانين د يالويراسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة وقائمة طبقا لقوانين ديالوير - نورثروب جرامان سيستمز كوربورىشن اسم المالك الجديد : 

  , الواليات المتحدة االمريكية ٩٠٠٦٧ك ايست ، لوس انجلوس ،كاليفورنيا سنشرى بار ١٨٤٠عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ٢٢٠٤٢فيرفيو بارك درايف، فولز تشيرش، فيرجينيا  ٢٩٨٠عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 ماتوكيل براءات وعال -نزيه أخنوخ صادق إلياس اسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة-١١٩٥ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0149266رقم العالمـة  : 

  28   الفــــئة :
  شركة مساهمة وقائمة طبقا لقوانين ديالوير - نورثروب جرامان سيستمز كوربورىشن اسم مالكها : 

  2006/05/07تاريخ االشهار  : 
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  2007/05/22تاريخ التسـجيل  : 
  

  نورثروب جرامان سىستمز كوربورىشن شركة مساهمة وقا ئمة طبقا لقوانين د يالويراسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة وقائمة طبقا لقوانين ديالوير - نورثروب جرامان سيستمز كوربورىشن اسم المالك الجديد : 

  تحدة االمريكية, الواليات الم ٩٠٠٦٧سنشرى بارك ايست ، لوس انجلوس ،كاليفورنيا  ١٨٤٠عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ٢٢٠٤٢فيرفيو بارك درايف، فولز تشيرش، فيرجينيا  ٢٩٨٠عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 وكيل براءات وعالمات -نزيه أخنوخ صادق إلياس اسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة-١١٩٥ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0150008م العالمـة  : رق

  36   الفــــئة :
  مؤسسة مصرفية وطنية - سيتي بنك إن إيه اسم مالكها : 

  2006/02/07تاريخ االشهار  : 
  2007/03/20تاريخ التسـجيل  : 

  
  سيتى بنك ان _ايه .مؤسسة مصرفية وطنيةاسم المالك السابق : 
  طنيةمؤسسة مصرفية و - سيتي بنك إن إيه اسم المالك الجديد : 

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ١٠٠٤٣نيويورك .ن.ى- بارك افينيو ٣٩٩عنوان المالك السابق : 
 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية١٠٠١٣غرينتش ستريت، نيويورك، نيويورك  ٣٨٨عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات - مرو مفيد الديب عاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة -محمد فريد ١٢٩ص.ب-جاردن سيتي-ش عائشة التيمورية ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0150010رقم العالمـة  : 

  36   الفــــئة :
  مؤسسة مصرفية وطنية - سيتي بنك إن إيه اسم مالكها : 

  2006/02/07تاريخ االشهار  : 
  2007/03/20 تاريخ التسـجيل  :

  
  سيتى بنك ان ايه مؤسسه مصروفيه وطنيهاسم المالك السابق : 
  مؤسسة مصرفية وطنية - سيتي بنك إن إيه اسم المالك الجديد : 

  الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية ١٠٠٤٣بارك افينيو نيويورك ن_ ى  ٣٩٩عنوان المالك السابق : 
 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية١٠٠١٣غرينتش ستريت، نيويورك، نيويورك  ٣٨٨د : عنوان المالك الجدي

 وكيل براءات - عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة -محمد فريد  ١٢٩ص.ب  - جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0183245: رقم العالمـة  

  16   الفــــئة :
  تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا -شركة محدودة المسئولية  - إنك تيك كو.، ليمتد اسم مالكها : 

  2008/05/07تاريخ االشهار  : 
  2009/04/19تاريخ التسـجيل  : 

  
  ائمة طبقا لقوانين جمهورية كورياشركة محدودة المسئولية ) تاسست وق --ليمتد  - انك تيك كواسم المالك السابق : 
  تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا -شركة محدودة المسئولية  - إنك تيك كو.، ليمتد اسم المالك الجديد : 

الجمهورية الكورية, كوريا  -  ٤٢٥ -  ٨٣٩دو  -سى كيونج كى  - انسان  - جو  -شينجل دونج دانون  ١١٢٤عنوان المالك السابق : 
  ية (جمهورية كوريا)الجنوب

دو، جمهورية كوريا, كوريا الجنوبية (جمهورية - سي، جيونجي-جو، انسان-رو، دانوون-، نيونجان٩٨-١٢عنوان المالك الجديد : 
 كوريا)
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 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
  لقاهرةا -محمد فريد ١٢٩ص.ب-جاردن سيتي-ش عائشة التيمورية ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0188056رقم العالمـة  : 

  32   الفــــئة :
  شركة مساهمة أمريكية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية واشنطن - ستاربكس كوربوريشن اسم مالكها : 

  2007/09/07تاريخ االشهار  : 
  2008/01/27تاريخ التسـجيل  : 

  
ستار بكس كوفى كمبنى ) شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفقا لقوانين  ستاربكس كوربوريشن(وتعمل ايضا باسماسم المالك السابق : 

  والية واشنطن
  شركة مساهمة أمريكية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية واشنطن - ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

  ة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية. الواليات المتحد ٩٨١٣٤يوتاه افينو ساوث . سياتل واشنطن  ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 
 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية٩٨١٣٤يوتاه أفنيو ساوث، سياتل، واشنطن  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -دينا عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
  رةالقاه -  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0195340رقم العالمـة  : 

  34   الفــــئة :
  شركة كورية مساهمة - كي تي آند جي كوربوريشن اسم مالكها : 

  2007/12/07تاريخ االشهار  : 
  2008/05/13تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة كورية مساهمة -كى تى اند جى كوربوريشن اسم المالك السابق : 
  شركة كورية مساهمة -جي كوربوريشن كي تي آند اسم المالك الجديد : 

  كوريا , كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا) - داجون  -كو  - داديوج - دونج  -بيونجشن  ١٠٠عنوان المالك السابق : 
 جو، دايجون، جمهورية كوريا, كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا)- جيل، دايدوك- ، بيوتكوت٧١عنوان المالك الجديد : 

 مكتب مادوك آند برايت آي بي لو أوفيس -عبد الوهاب مصطفى كمال د : اسم الوكيل الجدي
  القاهرة-١١٢١١-الزمالك-شارع الدكتور محمود عزمي ١٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0206388رقم العالمـة  : 

  35   الفــــئة :
  سبورتسدايركت دوت كوم ريتال ليمتداسم مالكها : 

  2008/09/07تاريخ االشهار  : 
  2009/06/29تاريخ التسـجيل  : 

  
 andشركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين انجلترا وويلز  - سبورتس ورلد أنترناشيونال ليمتد اسم المالك السابق : 

  سبورتسداريكت دوت كوم ريتال ليمتد
  سبورتسدايركت دوت كوم ريتال ليمتداسم المالك الجديد : 

  انجلترا, بريطانيا - دى أف باكينجهام شير  ٨ ١فيللى كورت بريتويل روود , بيورنهام اس ال جرينعنوان المالك السابق : 
 آر واي، المملكة المتحدة, بريطانيا ٨ ٢٠بوينت إيه، برووك بارك إيست، شايربروك، إن جي عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0211284رقم العالمـة  : 

  12   الفــــئة :
 جنجين كونستراكشن آند روبوت كو، إل تي دياسم مالكها :
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  2009/05/07تاريخ االشهار  : 
  2009/11/19تاريخ التسـجيل  : 

  
  ائمة طبقا لقوانين جمهورية كورياشركة مساهمة مؤلفة وق --جن صين هيفى اندسترى كوال تى دى اسم المالك السابق : 
  جنجين كونستراكشن آند روبوت كو، إل تي دياسم المالك الجديد : 

دو جمهورية كوريا, كوريا الجنوبية - جن شونجشيونجبك - ايوب ايومسيونج -رو جيوموانج-دايجيوم ١٢٤٦عنوان المالك السابق : 
  (جمهورية كوريا)

دو، جمهورية كوريا, كوريا الجنوبية - جن، شونجشيونجبك- ايوب، ايومسيونج-و، جيوموانجر- دايجيوم ١٢٤٦عنوان المالك الجديد : 
 (جمهورية كوريا)

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

 

 
 0233309رقم العالمـة  : 

  12   الفــــئة :
  نكيا كوربوريشاسم مالكها : 

  2010/08/07تاريخ االشهار  : 
  2010/12/19تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركه كورية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا شركة مساهمة - كيا موتورز كوربوريشن اسم المالك السابق : 
  كيا كوربوريشناسم المالك الجديد : 

  كوريا, كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا) --سول جو ،  -دونج ، سيوشو  -يانج جى  ٢٣١عنوان المالك السابق : 
 جو، سيؤول، جمهورية كوريا, كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا)- رو، سيوتشو- ، هيولونج١٢عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0234480رقم العالمـة  : 

  9   الفــــئة :
  كيا كوربوريشناسم مالكها : 

  2010/10/07تاريخ االشهار  : 
  2011/04/12تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة كورية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين جمهورية كوريا- كيا موتورز كوربويشن اسم المالك السابق : 

  كيا كوربوريشن: اسم المالك الجديد 
  جو ، سول كوريا, كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا) - دونج ، سيوشو  -، يانج جي  ٢٣١عنوان المالك السابق : 
 جو، سيؤول، جمهورية كوريا, كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا)- رو، سيوتشو- ، هيولونج١٢عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0234481رقم العالمـة  : 

  11   الفــــئة :
  كيا كوربوريشناسم مالكها : 

  2011/06/07تاريخ االشهار  : 
  2011/09/19تاريخ التسـجيل  : 

  
كيا  andشركة كورية ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين جمهورية كوريا  - ن كيا موتورز كوربويشاسم المالك السابق : 

  كوربوريشن
  كيا كوربوريشناسم المالك الجديد : 

  كوريا, كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا) - جو ، سول  - دونج ، سيوشو  -، يانج جي  ٢٣١عنوان المالك السابق : 
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 جو، سيؤول، جمهورية كوريا, كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا)- رو، سيوتشو- ولونج، هي١٢عنوان المالك الجديد : 
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

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

 
 0237095رقم العالمـة  : 

  25   الفــــئة :
  شركة فرنسية مجمعة  -  ١٨٥٠متروبول : اسم مالكها 

  2011/01/07تاريخ االشهار  : 
  2011/05/30تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة فرنسية مجمعة  - ١٨٥٠متروبول  andشركة فرنسية مجمعه  --- ١٨٥متروبول اسم المالك السابق : 
  شركة فرنسية مجمعة  - ١٨٥٠متروبول اسم المالك الجديد : 

  سان بون تارونتاز ، فرنسا, فرنسا ٧٣١٢٠،  ١٨٥٠دى كورشوفيل  -ليو ابق : عنوان المالك الس
 باريس، فرنسا, فرنسا ٧٥٠٠٨إي آر،  ١رو فرانسوا  ١١عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0237315رقم العالمـة  : 

  29   الفــــئة :
  شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -كنتاكي فرايد تشيكن إنترناشيونال هولدنجز إل إل سي اسم مالكها : 

  2010/11/07تاريخ االشهار  : 
  2011/09/12تاريخ التسـجيل  : 

  
ى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدنجز ال ال سى .   شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير كنتاكاسم المالك السابق : 

.  
  شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير - كنتاكي فرايد تشيكن إنترناشيونال هولدنجز إل إل سي اسم المالك الجديد : 

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٤٠٢١٣جاردينر الن ،لويسفيلى ، كنتاكى   ١٤٤١عنوان المالك السابق : 
 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية٧٥٠٢٤كوربورت درايف، بالنو تكساس،  ٧١٠٠عنوان المالك الجديد : 

 اتوكيلة براء - أ/ سمر اللباد اسم الوكيل الجديد : 
  أكتوبر ٦ -  ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0245546رقم العالمـة  : 

  30   الفــــئة :
  شركة مساهمة أمريكية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية واشنطن - ستاربكس كوربوريشن اسم مالكها : 

  2014/01/07تاريخ االشهار  : 
  2015/02/22تاريخ التسـجيل  : 

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

  والية واشنطن
  شركة مساهمة أمريكية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية واشنطن - ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

  . الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية ٩٨١٣٤يوتاه افنيو ساوث . سياتل واشنطن  ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 
 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية٩٨١٣٤يوتاه أفنيو ساوث، سياتل، واشنطن  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -ديب دينا عمرو مفيد الاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة-١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0252050رقم العالمـة  : 

  35 الفــــئة :
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  إنفورما آي بي جي إم بي إتشاسم مالكها : 
  2012/01/07تاريخ االشهار  : 

  2012/04/22تاريخ التسـجيل  : 
  

  ة محدودة سويسريةشرك -انفورما آى بى جى ام بى اتش اسم المالك السابق : 
  إنفورما آي بي جي إم بي إتشاسم المالك الجديد : 

  زوج ، سويسرا , برمودا ٦٣٠٠ ١١جوبليستر اسى عنوان المالك السابق : 
 روتكريوز، سويسرا, سويسرا ٦٣٤٣، ٣٧سوريستوفي عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات - أ/ سمر اللباد اسم الوكيل الجديد : 
  أكتوبر ٦ -  ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص.ب الجديد :  عنوان الوكيل

 

 
 0252051رقم العالمـة  : 

  36   الفــــئة :
  إنفورما آي بي جي إم بي إتشاسم مالكها : 

  2012/01/07تاريخ االشهار  : 
  2012/04/22تاريخ التسـجيل  : 

  
  فى بيرموداشركة محدودة  - -انفورما آى بى جى ام بى اتش اسم المالك السابق : 
  إنفورما آي بي جي إم بي إتشاسم المالك الجديد : 

  زوج ، سويسرا , برمودا ٦٣٠٠ ١١جوبليستر اسى عنوان المالك السابق : 
 روتكريوز، سويسرا, سويسرا ٦٣٤٣، ٣٧سوريستوفي عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات - أ/ سمر اللباد اسم الوكيل الجديد : 
 أكتوبر٦-١٢٥٧٧القرية الذكية١٥٠ص.ب د : عنوان الوكيل الجدي

 

 
 0252052رقم العالمـة  : 

  41   الفــــئة :
  إنفورما آي بي جي إم بي إتشاسم مالكها : 

  2012/01/07تاريخ االشهار  : 
  2012/04/22تاريخ التسـجيل  : 

  
  ورما آي بي جي إم بي إتشإنف andشركة سويسرية  -انفورما آى بى جى ام بى اتش اسم المالك السابق : 
  إنفورما آي بي جي إم بي إتشاسم المالك الجديد : 

  زوج ، سويسرا , برمودا ٦٣٠٠ ١١جوبليستر اسى عنوان المالك السابق : 
 روتكريوز، سويسرا, سويسرا ٦٣٤٣، ٣٧سوريستوفي عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات - أ/ سمر اللباد اسم الوكيل الجديد : 
 أكتوبر٦-١٢٥٧٧القرية الذكية١٥٠ص.ب الوكيل الجديد : عنوان

 

 
 0267454رقم العالمـة  : 

  2   الفــــئة :
  شركة توصية بسيطة -األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) اسم مالكها : 

  2013/03/07تاريخ االشهار  : 
  2013/05/14تاريخ التسـجيل  : 

  
  االلمانية اللبنانية للصناعة ( عبدالفتاح ابراهيم الحوت وشريكية ) ش توصية بسيطةالمالك السابق : اسم 

  شركة توصية بسيطة - األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) اسم المالك الجديد : 
مدينة  - المنطقة الصناعية االولى  ١٣٠٢٧بلوك  ٣- ٢- ١رقم والقطعة رقم  ١٣٠٢٧بلوك ٣قطعة رقم  ٥٤شارععنوان المالك السابق : 

  العبور , مصر
المحاجر بمدينة العبور, مصر ٣٠٠٠٠بلوك  - بالمنطقة الصناعية ب، ج  ٣١ب، ١، ١القطعة رقم  -مدينة العبور عنوان المالك الجديد : 
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 محمد عبد العال عبد العليماسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة-المعادي٣٠٨.ب صعنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0267456رقم العالمـة  : 

  2   الفــــئة :
  شركة توصية بسيطة -األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) اسم مالكها : 

  2013/03/07تاريخ االشهار  : 
  2013/05/14تاريخ التسـجيل  : 

  
  انية للصناعة ( عبدالفتاح ابراهيم الحوت وشريكية ) ش توصية بسيطةااللمانية اللبناسم المالك السابق : 
  شركة توصية بسيطة - األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) اسم المالك الجديد : 

مدينة  - صناعية االولى المنطقة ال ١٣٠٢٧بلوك  ٣- ٢- ١والقطعة رقم رقم  ١٣٠٢٧بلوك ٣قطعة رقم  ٥٤شارععنوان المالك السابق : 
  العبور , مصر

المحاجر بمدينة العبور, مصر ٣٠٠٠٠بلوك  - بالمنطقة الصناعية ب، ج  ٣١ب، ١، ١القطعة رقم  -مدينة العبور عنوان المالك الجديد : 
 محمد عبد العال عبد العليماسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة - المعادي  ٣٠٨ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0267457قم العالمـة  : ر

  2   الفــــئة :
  شركة توصية بسيطة -األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) اسم مالكها : 

  2013/03/07تاريخ االشهار  : 
  2013/05/14تاريخ التسـجيل  : 

  
  م الحوت وشريكية ) ش توصية بسيطةااللمانية اللبنانية للصناعة ( عبدالفتاح ابراهياسم المالك السابق : 
  شركة توصية بسيطة - األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) اسم المالك الجديد : 

مدينة  - المنطقة الصناعية االولى  ١٣٠٢٧بلوك  ٣- ٢- ١والقطعة رقم رقم  ١٣٠٢٧بلوك ٣قطعة رقم  ٥٤شارععنوان المالك السابق : 
  مصرالعبور , 

المحاجر بمدينة العبور, مصر ٣٠٠٠٠بلوك  - بالمنطقة الصناعية ب، ج  ٣١ب، ١، ١القطعة رقم  -مدينة العبور عنوان المالك الجديد : 
 محمد عبد العال عبد العليماسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة - المعادي  ٣٠٨ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0267459رقم العالمـة  : 

  2   ة :الفــــئ
  شركة توصية بسيطة -األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) اسم مالكها : 

  2013/03/07تاريخ االشهار  : 
  2013/05/14تاريخ التسـجيل  : 

  
  االلمانية اللبنانية للصناعة ( عبدالفتاح ابراهيم الحوت وشريكية ) ش توصية بسيطةاسم المالك السابق : 
  شركة توصية بسيطة - األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) اسم المالك الجديد : 

مدينة  - المنطقة الصناعية االولى  ١٣٠٢٧بلوك  ٣- ٢- ١والقطعة رقم رقم  ١٣٠٢٧بلوك ٣قطعة رقم  ٥٤شارععنوان المالك السابق : 
  العبور , مصر

المحاجر بمدينة العبور, مصر ٣٠٠٠٠بلوك  - بالمنطقة الصناعية ب، ج  ٣١ب، ١، ١القطعة رقم  -العبور  مدينةعنوان المالك الجديد : 
 محمد عبد العال عبد العليماسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة-المعادي٣٠٨ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0267460رقم العالمـة  : 

 2 الفــــئة :
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  شركة توصية بسيطة -اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) األلمانية اسم مالكها : 
  2013/03/07تاريخ االشهار  : 

  2013/05/14تاريخ التسـجيل  : 
  

  االلمانية اللبنانية للصناعة ( عبدالفتاح ابراهيم الحوت وشريكية ) ش توصية بسيطةاسم المالك السابق : 
  شركة توصية بسيطة - اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) األلمانية اسم المالك الجديد : 

مدينة  - المنطقة الصناعية االولى  ١٣٠٢٧بلوك  ٣- ٢- ١والقطعة رقم رقم  ١٣٠٢٧بلوك ٣قطعة رقم  ٥٤شارععنوان المالك السابق : 
  العبور , مصر

المحاجر بمدينة العبور, مصر ٣٠٠٠٠بلوك  - بالمنطقة الصناعية ب، ج  ٣١ب، ١، ١القطعة رقم  -مدينة العبور عنوان المالك الجديد : 
 محمد عبد العال عبد العليماسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة - المعادي  ٣٠٨ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0267461رقم العالمـة  : 

  2   الفــــئة :
  شركة توصية بسيطة -راهيم الحوت وشركاه) األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إباسم مالكها : 

  2013/03/07تاريخ االشهار  : 
  2013/05/14تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للصناعة ( عبدالفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه ) اسم المالك السابق : 
  شركة توصية بسيطة - اح إبراهيم الحوت وشركاه) األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاسم المالك الجديد : 

 - المنطقة الصناعية االولى  -  ١٣٠٢٧بلوك  ٣- ٢- ١والقطعة رقم  -  ١٣٠٢٧بلوك -  ٣ال قطعة رقم  -  ٥٤شارع عنوان المالك السابق : 
  مدينة العبور , مصر

المحاجر بمدينة العبور, مصر ٣٠٠٠٠بلوك  - ب، ج بالمنطقة الصناعية  ٣١ب، ١، ١القطعة رقم  -مدينة العبور عنوان المالك الجديد : 
 محمد عبد العال عبد العليماسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة-المعادي٣٠٨ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0267462رقم العالمـة  : 

  2   الفــــئة :
  شركة توصية بسيطة -) األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاهاسم مالكها : 

  2013/03/07تاريخ االشهار  : 
  2013/05/14تاريخ التسـجيل  : 

  
  االلمانية اللبنانية للصناعة ( عبدالفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه) شركة توصية بسيطةاسم المالك السابق : 
  شركة توصية بسيطة - اه) األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاسم المالك الجديد : 

مدينة  - المنطقة الصناعية االولى  ١٣٠٢٧بلوك  ٣- ٢- ١والقطعة رقم رقم  ١٣٠٢٧بلوك ٣قطعة رقم  ٥٤شارععنوان المالك السابق : 
  العبور , مصر

ينة العبور, مصرالمحاجر بمد ٣٠٠٠٠بلوك  - بالمنطقة الصناعية ب، ج  ٣١ب، ١، ١القطعة رقم  -مدينة العبور عنوان المالك الجديد : 
 محمد عبد العال عبد العليماسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة-المعادي٣٠٨ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0267695رقم العالمـة  : 

  2   الفــــئة :
  شركة توصية بسيطة -األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) اسم مالكها : 

  2013/03/07شهار  : تاريخ اال
  2013/05/14تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة توصية بسيطة - عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه  -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة اسم المالك السابق : 
  طةشركة توصية بسي - األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) اسم المالك الجديد : 
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مدينة  - المنطقة الصناعية االولى  - ١٣٠٢٧بلوك  ٣والقطع رقم  -  ١٣٠٢٧بلوك  ٣القطعة رقم  ٥٤شارع عنوان المالك السابق : 
  العبور , مصر

المحاجر بمدينة العبور, مصر ٣٠٠٠٠بلوك  - بالمنطقة الصناعية ب، ج  ٣١ب، ١، ١القطعة رقم  -مدينة العبور عنوان المالك الجديد : 
 محمد عبد العال عبد العليملوكيل الجديد : اسم ا

  القاهرة - المعادي  ٣٠٨ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0267697رقم العالمـة  : 

  2   الفــــئة :
  شركة توصية بسيطة -األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) اسم مالكها : 

  2013/03/07تاريخ االشهار  : 
  2013/05/14اريخ التسـجيل  : ت

  
  شركة توصية بسيطة - عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه  -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة اسم المالك السابق : 
  شركة توصية بسيطة - األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) اسم المالك الجديد : 
مدينة  -المنطقة الصناعية االولى  - ١٣٠٢٧بلوك  ٣- ٢- ١والقطعة رقم  -  ١٣٠٢٧بلوك  ٣قطعة رقم  ٥٤شارع ق : عنوان المالك الساب

  العبور , مصر
المحاجر بمدينة العبور, مصر ٣٠٠٠٠بلوك  - بالمنطقة الصناعية ب، ج  ٣١ب، ١، ١القطعة رقم  -مدينة العبور عنوان المالك الجديد : 

 د عبد العال عبد العليممحماسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - المعادي  ٣٠٨ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0267995رقم العالمـة  : 

  2   الفــــئة :
  شركة توصية بسيطة -األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) اسم مالكها : 

  2013/03/07تاريخ االشهار  : 
  2013/05/14تاريخ التسـجيل  : 

  
  الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة ( عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه ) شركة توصية بسيطةاسم المالك السابق : 
  شركة توصية بسيطة - األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) اسم المالك الجديد : 

المنطقة الصناعية  ١٣٠٢٧بلوك  ٣، ٢، ١والقطعة رقم  ١٣٠٢٧بلوك رقم  ٣قطعة رقم  ٥٤ش  -مدينة العبور عنوان المالك السابق : 
  االولى, مصر

المحاجر بمدينة العبور, مصر ٣٠٠٠٠بلوك  - بالمنطقة الصناعية ب، ج  ٣١ب، ١، ١القطعة رقم  -مدينة العبور عنوان المالك الجديد : 
 يممحمد عبد العال عبد العلاسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة-المعادي٣٠٨ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0268145رقم العالمـة  : 

  2   الفــــئة :
  شركة توصية بسيطة -األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) اسم مالكها : 

  2013/07/07تاريخ االشهار  : 
  2013/10/03تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة توصية بسيطة - عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه  -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة ك السابق : اسم المال

  شركة توصية بسيطة - األلمانية اللبنانية للصناعة (عبدالفتاح إبراهيم الحوت وشركاه) اسم المالك الجديد : 
مدينة  - المنطقة الصناعية االولي  ١٣٠٢٧بلوك  ١/٢/٣ة رقم و القطع ١٣٠٢٧بلوك  ٣قطعة رقم  ٥٤ش عنوان المالك السابق : 

  العبور , مصر
المحاجر بمدينة العبور, مصر ٣٠٠٠٠بلوك  - بالمنطقة الصناعية ب، ج  ٣١ب، ١، ١القطعة رقم  -مدينة العبور عنوان المالك الجديد : 

 محمد عبد العال عبد العليماسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة-المعادي٣٠٨ص.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

 
 0272227رقم العالمـة  : 

  35   الفــــئة :
  أمازون تكنولوجيز، إنك.، شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة األمريكيةاسم مالكها : 

  2018/09/07تاريخ االشهار  : 
  2019/08/01تاريخ التسـجيل  : 

  
أمازون  andشركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين  الواليات المتحدة االمريكية  - انك  - ون تكنولوجيز امازاسم المالك السابق : 

  تكنولوجيز، إنك.، شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة األمريكية
  ين الواليات المتحدة األمريكيةأمازون تكنولوجيز، إنك.، شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقواناسم المالك الجديد : 

  الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية -  ٨٩٥٠٧نيفادا  - رينو  ٨١٠٢ص ب عنوان المالك السابق : 
 دة االمريكية، الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتح٩٨١٠٩تيري أفينيو إن، سياتل، واشنطن  ٤١٠عنوان المالك الجديد : 

 مكتب اإلبراشي ودرماكاراسم الوكيل الجديد : 
  الجيزة - الدقي  - شارع حسين واصف  ١٦عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0279497رقم العالمـة  : 

  29   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية - صافوال مصر  - مصر  -شركة عافية العالمية اسم مالكها : 

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

  
  شركة مساهمة مصرية - صافوال مصر  - مصر  - شركة عافية العالمية اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية - صافوال مصر  - مصر  - شركة عافية العالمية اسم المالك الجديد : 

  القاهرة , مصر - مدينة نصر  -ناعية المنطقة الص -الحى السادس  --شارع المصانع  ٩عنوان المالك السابق : 
 الشرقية, مصر -مدينة العاشر من رمضان عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -ناهد حلمي علي اسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة -مدينة نصر  -ش إسماعيل الفنجري  ٨٢عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0285792رقم العالمـة  : 

  29   الفــــئة :
  شركة مساهمة أمريكية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية واشنطن - ستاربكس كوربوريشن مالكها :  اسم

  2014/04/07تاريخ االشهار  : 
  2015/02/23تاريخ التسـجيل  : 

  
ية شركة امريكية مؤسسة بموجب قوانين وال - ستار بكس كوربوريشن ( وتعمل ايضا باسم ستار بكس كمبنى) اسم المالك السابق : 

  واشنطن
  شركة مساهمة أمريكية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية واشنطن - ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  --  ٩٨١٣٤واشنطن  - سياتل. -يوتاة افنيو ساوث  ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية٩٨١٣٤يوتاه أفنيو ساوث، سياتل، واشنطن  ٢٤٠١: عنوان المالك الجديد 
 وكيلة براءات -دينا عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة-١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0285793رقم العالمـة  : 

  30   الفــــئة :
  شركة مساهمة أمريكية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية واشنطن - ستاربكس كوربوريشن  اسم مالكها :

  2015/03/07تاريخ االشهار  : 
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  2015/06/09تاريخ التسـجيل  : 
  

شركة امريكية مؤسسة بموجب قوانين والية  - ستار بكس كوربوريشن (وتعمل ايضا باسم ستار بكس كمبنى ) اسم المالك السابق : 
  نواشنط

  شركة مساهمة أمريكية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية واشنطن - ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  -  ٩٨١٣٤واشنطن  -سياتل.  - يوتاة افنيو ساوث.  ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية٩٨١٣٤وتاه أفنيو ساوث، سياتل، واشنطن ي ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0287665رقم العالمـة  : 

  30   الفــــئة :
  شركة مساهمة أمريكية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية واشنطن - كوربوريشن  ستاربكساسم مالكها : 

  2018/02/07تاريخ االشهار  : 
  2019/04/11تاريخ التسـجيل  : 

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

  شركة مساهمة أمريكية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية واشنطن - ستاربكس كوربوريشن جديد : اسم المالك ال
  .امريكا , , , , الواليات المتحدة االمريكية٩٨١٣٤يوتاة افنيو ساوث.سياتل.واشنطن ٢٤٠١عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية، ٩٨١٣٤يوتاه أفنيو ساوث، سياتل، واشنطن  ٢٤٠١عنوان المالك الجديد : 

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

 
 


