
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0025812رقم العالمـة  : 

 1   الفــــئة :
 إيميري أوليو كيميكالز جي إم بي إتشاسم مالكها : 

 1955/09/07تاريخ االشهار  : 
 1956/03/17تاريخ التسـجيل  : 

 
 ايميري اوليو كيميكالز جي أم بي أتشاسم المالك السابق : 
 شإيميري أوليو كيميكالز جي إم بي إتاسم المالك الجديد : 

 دوسلدورف 5 المانيا, المانيا 76،98504هنلكشتراسيه عنوان المالك السابق : 
 دوسيلدورف5 ألمانيا, المانيا 576،88 0،ستراسي -توماس-بولعنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -حمد فريد م 028ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0040368رقم العالمـة  : 

 24   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئولية -تايجين ليمتد اسم مالكها : 

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

 
 تايجين ليمتد شركة محدودة المسئوليةاسم المالك السابق : 
 شركة محدودة المسئولية -يمتد تايجين لاسم المالك الجديد : 

 اوزاكا _ اليابان, اليابانعنوان المالك السابق : 
 كو5 أوساكا5 اليابان, اليابان-تشوم5 كيتا-53 ناكانوشيما5 7-2عنوان المالك الجديد : 

 سماس للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيد أحمداسم الوكيل الجديد : 
القاهرة  -بانوراما أكتوبر  0،ص.ب  - 029شقة  - 02الدور  -طريق صالح سالم  -عبور عمارات ال 07عنوان الوكيل الجديد : 

00900 
 

 
 0060190رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 شركة مؤلفة طبقا لقوانين اليابان -دينسو تن ليمتد اسم مالكها : 

 1984/09/07تاريخ االشهار  : 
 1984/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مؤلفة طبقا لقوانين اليابان -فوجيتسوس ليمتد الك السابق : اسم الم

 شركة مؤلفة طبقا لقوانين اليابان -دينسو تن ليمتد اسم المالك الجديد : 
 كيه ن اليابان , اليابان-شى هيوجو  -كو 5 كوبى  -دورى هيوجو  -جوشو  29-3-0عنوان المالك السابق : 
 كو5 كوبي5 اليابان, اليابان-تشومي5 هيوغو-0دوري -شو5 غو29-2عنوان المالك الجديد : 

 بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيداسم الوكيل الجديد : 
 00900القاهرة  -بانوراما أكتوبر  77ص.ب  - 029شقة  - 02الدور  -عمارات العبور طريق صالح سالم  07عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0061300رقم العالمـة  : 

 12   الفــــئة :
 هانكوك آند كومباني كو.5 إل تي دياسم مالكها : 

 1988/01/07تاريخ االشهار  : 
 1988/01/13تاريخ التسـجيل  : 
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 هانكووك تاير ورلدوايد كو5 ال تى دىاسم المالك السابق : 
 هانكوك تكنولوجي جروب كو.5 إل تي دياسم المالك الجديد : 

 كوريا , كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -كو سول  -دونج كانجام  -يوكسام  ، - 074عنوان المالك السابق : 
 دو5 كوريا, كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا(-سي5 جيونغي-غو5 سونغنام-رو5 بوندانغ-5 بانغيو290عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -جاردن سيتي  -شة التيمورية ش عائ 06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0076062رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة متحدة -فديراسيون ناسيونال دي كافيتورس دي كولومبيا اسم مالكها : 

 1991/04/07تاريخ االشهار  : 
 1993/01/18تاريخ التسـجيل  : 

 
 ون ناشيونال دى كافيتورس دى كولومبيا شركة متحدةفديراسياسم المالك السابق : 
 شركة متحدة -فديراسيون ناسيونال دي كافيتورس دي كولومبيا اسم المالك الجديد : 

 بوجوتا كولومبيا امريكا الجنوبية, الواليات المتحدة االمريكيةعنوان المالك السابق : 
 مبيا, كولومبيا5 بوجوتا5 كولو03-9رقم  43كال عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 0240ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0076063رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة متحدة -فديراسيون ناسيونال دي كافيتورس دي كولومبيا اسم مالكها : 

 1992/01/07تاريخ االشهار  : 
 1993/09/07لتسـجيل  : تاريخ ا

 
 فديراسيون ناشيونال دي كافتيورس دي كولومبيا شركة متحدةاسم المالك السابق : 
 شركة متحدة -فديراسيون ناسيونال دي كافيتورس دي كولومبيا اسم المالك الجديد : 

 بوجوتا كولومبيا امريكا الجنوبية, كولومبياعنوان المالك السابق : 
 5 بوجوتا5 كولومبيا, كولومبيا03-9رقم  43كال :  عنوان المالك الجديد
 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة - 0240ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0080307رقم العالمـة  : 

 10   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئولية -جالكسو جروب ليمتد اسم مالكها : 

 1992/06/07تاريخ االشهار  : 
 1994/01/30تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة محدودة المسئولية-جالسكو جروب ليمتد اسم المالك السابق : 
 شركة محدودة المسئولية -جالكسو جروب ليمتد اسم المالك الجديد : 

 ن المملكة المتحدة, بريطانيااو ان ا 0جالكسو ويلكم هاوس 5 بيركلى افيننيو جرنيفورد 5 ميدلسكس 5 يوبى عنوان المالك السابق : 
 جي إس5 إنجلترا, بريطانيا 8 9جريت ويست رود5 برينتفورد5 ميدلسيكس5 تي دبليو  896عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0082757رقم العالمـة  : 
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 12   الفــــئة :
 شركة مساهمة يابانية -ميتسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا اسم مالكها : 

 1999/11/07تاريخ االشهار  : 
 2000/05/08تاريخ التسـجيل  : 

 
 ميتسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكى كيشا شركة مساهمة يابانيةاسم المالك السابق : 

 شركة مساهمة يابانية -ميتسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا لمالك الجديد : اسم ا
 شوم ميناتو كيو طويكو اليابان, اليابان،شيبا  9-33عنوان المالك السابق : 
 كو5 طوكيو5 اليابان, اليابان-تشوم5 ميناتو-53 شيبورا 20-0عنوان المالك الجديد : 

 ق ترزيناهد وديع رزاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0082758رقم العالمـة  : 

 12   الفــــئة :
 شركة مساهمة يابانية -ميتسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا اسم مالكها : 

 2001/11/07تاريخ االشهار  : 
 2002/05/15: تاريخ التسـجيل  

 
 ميتسوبيشي جيدوشا كو جيوكابوشيكي كيشا مساهمةاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة يابانية -ميتسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا اسم المالك الجديد : 

 كيو . طوكيو اليابان, اليابان -شوم _ ينلتو  ،شيبا _  9 - 33عنوان المالك السابق : 
 كو5 طوكيو5 اليابان, اليابان-تشوم5 ميناتو-53 شيبورا 20-0يد : عنوان المالك الجد

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0085970رقم العالمـة  : 

 3   الفــــئة :
 شركة توصية بسيطة -سويس للتجارة والتوكيالت )خالد محمود فهمي البارودي وشركاه( شركة قناة الاسم مالكها : 

 1995/03/07تاريخ االشهار  : 
 1995/11/13تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة قناة السويس والتوكيالت خالد محمود فهمي البارودي وشريكاهاسم المالك السابق : 
 شركة توصية بسيطة -جارة والتوكيالت )خالد محمود فهمي البارودي وشركاه( شركة قناة السويس للتاسم المالك الجديد : 

 ش.الحجاز مصر الجديدة القاهرة, مصر080عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر -النزهة  -شارع الحجاز  086عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات اختراع وتسجيل عالمات تجارية -إيمان يوسف حافظ5 هدى يوسف حافظ5 منة يوسف حافظ اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -الظاهر  -ش حمدي  79عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0105961رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة -كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي اسم مالكها : 

 2000/12/07تاريخ االشهار  : 
 2005/03/07يل  : تاريخ التسـج

 
 شركة كنت جيدا اماد دبليري ساناي في نيكاريت اتونيم شركتىاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي اسم المالك الجديد : 

 كيا, تركياتر - 70766جيبزى كوكالى   00سوكاك رقم  22،3جمهورية مهليسي عنوان المالك السابق : 
 5 جيبزي5 كوكالي5 تركيا, تركيا500 سوكاك5 رقم 22،3جمهورية مهاليسي عنوان المالك الجديد : 
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 وكيل براءات وعالمات -نزيه أخنوخ صادق إلياس اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - ،008ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0105974رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة -كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي كها : اسم مال

 1998/09/07تاريخ االشهار  : 
 1999/03/09تاريخ التسـجيل  : 

 
 كنت جيدماديليرى ساناى  في تيكاريت انونيم سركتىاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -سيركتي كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيم اسم المالك الجديد : 

 تركيا , تركيا - 70766جيبزى كوكالى   500 سوكاك رقم  22،3جمهورية مهليسي عنوان المالك السابق : 
 5 جيبزي5 كوكالي5 تركيا, تركيا500 سوكاك5 رقم 22،3جمهورية مهاليسي عنوان المالك الجديد : 

 وعالمات وكيل براءات -نزيه أخنوخ صادق إلياس اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - ،008ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0105975رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة -كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي اسم مالكها : 

 1998/11/07تاريخ االشهار  : 
 1999/05/06تاريخ التسـجيل  : 

 
 دماديليرى ساناى  في تيكاريت انونيم سركتىكنت جياسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي اسم المالك الجديد : 

 تركيا , تركيا - 70766جيبزى كوكالى   500 سوكاك رقم  22،3جمهورية مهليسي عنوان المالك السابق : 
 5 جيبزي5 كوكالي5 تركيا, تركيا500 سوكاك5 رقم 22،3جمهورية مهاليسي عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات وعالمات -نزيه أخنوخ صادق إلياس اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - ،008ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0105987رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة -ركتي كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيم سياسم مالكها : 

 2000/03/07تاريخ االشهار  : 
 2000/08/08تاريخ التسـجيل  : 

 
 كنت جيدماديليرى ساناى  في تيكاريت انونيم سركتىاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي اسم المالك الجديد : 

 تركيا , تركيا - 70766جيبزى كوكالى   500 سوكاك رقم  22،3مهليسي  جمهوريةعنوان المالك السابق : 
 5 جيبزي5 كوكالي5 تركيا, تركيا500 سوكاك5 رقم 22،3جمهورية مهاليسي عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات وعالمات -نزيه أخنوخ صادق إلياس اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - ،008ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0106015رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة -كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي اسم مالكها : 

 2000/03/07تاريخ االشهار  : 
 2000/08/08تاريخ التسـجيل  : 
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 كنت جيدماديليرى ساناى  في تيكاريت انونيم سركتىاسم المالك السابق : 

 شركة مساهمة -كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي ك الجديد : اسم المال
 تركيا , تركيا - 70766جيبزى كوكالى   500 سوكاك رقم  22،3جمهورية مهليسي عنوان المالك السابق : 
 5 جيبزي5 كوكالي5 تركيا, تركيا500 سوكاك5 رقم 22،3جمهورية مهاليسي عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات وعالمات -نزيه أخنوخ صادق إلياس م الوكيل الجديد : اس
 القاهرة - ،008ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0106022رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة -كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي اسم مالكها : 

 2000/03/07تاريخ االشهار  : 
 2000/08/08يخ التسـجيل  : تار
 

 كنت جيدماديليرى ساناى  في تيكاريت انونيم سركتىاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي اسم المالك الجديد : 

 تركيا , تركيا - 70766جيبزى كوكالى   500 سوكاك رقم  22،3جمهورية مهليسي عنوان المالك السابق : 
 5 جيبزي5 كوكالي5 تركيا, تركيا500 سوكاك5 رقم 22،3جمهورية مهاليسي عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات وعالمات -نزيه أخنوخ صادق إلياس اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - ،008ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0106049رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة -كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي مالكها : اسم 

 2000/03/07تاريخ االشهار  : 
 2000/08/08تاريخ التسـجيل  : 

 
 كنت جيدماديليرى ساناى  في تيكاريت انونيم سركتىاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -يم سيركتي كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنوناسم المالك الجديد : 

 تركيا , تركيا - 70766جيبزى كوكالى   500 سوكاك رقم  22،3جمهورية مهليسي عنوان المالك السابق : 
 5 جيبزي5 كوكالي5 تركيا, تركيا500 سوكاك5 رقم 22،3جمهورية مهاليسي عنوان المالك الجديد : 

 ءات وعالماتوكيل برا -نزيه أخنوخ صادق إلياس اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - ،008ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0106051رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة -كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي اسم مالكها : 

 2000/03/07تاريخ االشهار  : 
 2000/08/19تاريخ التسـجيل  : 

 
 جيدماديليرى ساناى  في تيكاريت انونيم سركتى كنتاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي اسم المالك الجديد : 

 تركيا , تركيا - 70766جيبزى كوكالى   500 سوكاك رقم  22،3جمهورية مهليسي عنوان المالك السابق : 
 5 جيبزي5 كوكالي5 تركيا, تركيا500 سوكاك5 رقم 22،3ي جمهورية مهاليسعنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات وعالمات -نزيه أخنوخ صادق إلياس اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - ،008ص.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

 0106082رقم العالمـة  : 
 30   الفــــئة :

 شركة مساهمة -سيركتي  كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيماسم مالكها : 
 2000/03/07تاريخ االشهار  : 

 2000/08/08تاريخ التسـجيل  : 
 

 كنت جيدماديليرى ساناى  في تيكاريت انونيم سركتىاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -كنت جيدا ماديليري ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي اسم المالك الجديد : 

 تركيا , تركيا - 70766جيبزى كوكالى   500 سوكاك رقم  22،3رية مهليسي جمهوعنوان المالك السابق : 
 5 جيبزي5 كوكالي5 تركيا, تركيا500 سوكاك5 رقم 22،3جمهورية مهاليسي عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات وعالمات -نزيه أخنوخ صادق إلياس اسم الوكيل الجديد : 
 رةالقاه - ،008ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0108871رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة أمريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي بالواليات المتحدة األمريكية -ذا كواكر أوتز كومباني اسم مالكها : 

 2001/05/07تاريخ االشهار  : 
 2002/07/01تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة مساهمة امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية نيوجيرسى بالواليات المتحدة اال مريكية -تز كومبانى ذا كواكرأواسم المالك السابق : 

and  شركة مساهمة أمريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي بالواليات المتحدة األمريكية-ذا كواكر أوتز كومباني 
 همة أمريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي بالواليات المتحدة األمريكيةشركة مسا -ذا كواكر أوتز كومباني اسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية ., الواليات المتحدة االمريكية -06000إن .كالرك ستريت5شيكاغو 5إلينويز  320عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية5 06000ويست مونرو5 شيكاغو5 إلينوي  ،،،عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0117641رقم العالمـة  : 

 12   الفــــئة :
 ي كو.5 إل تي ديهانكوك آند كومباناسم مالكها : 

 2001/10/07تاريخ االشهار  : 
 2002/06/16تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة محدودة كورية -هانكوك تاير ورلدوايد كو.5 ليمتد  اسم المالك السابق : 
 هانكوك تكنولوجي جروب كو.5 إل تي دياسم المالك الجديد : 

 كوريا ., , , , كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -جو5 سول  -م دونج 5 كانجنا -5 يوكسام ،0 - 074عنوان المالك السابق : 
 دو5 كوريا, كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا(-سي5 جيونغي-غو5 سونغنام-رو5 بوندانغ-5 بانغيو290عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -اردن سيتي ج -ش عائشة التيمورية  06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0126531رقم العالمـة  : 

 1   الفــــئة :
 شركة مساهمة يابانية -إي إم ريسيرش أورجنيزيشن5 إنك اسم مالكها : 

 2005/05/07تاريخ االشهار  : 
 2006/03/15تاريخ التسـجيل  : 

 
 إى إم ريسيرش أورجنيزيشن 5 انكاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة يابانية -إي إم ريسيرش أورجنيزيشن5 إنك اسم المالك الجديد : 
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 كاواساكى يورماسية اوكيناوا اليابان, اليابان 709عنوان المالك السابق : 
 كيشابا5 كيتاناكاجوسوكو5 ناكاجامي5 أوكيناوا5 اليابان, اليابان 0749عنوان المالك الجديد : 

 ديع رزق ترزيناهد واسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0131260رقم العالمـة  : 

 32   الفــــئة :
 شركة مساهمة يابانية -إي إم ريسيرش أورجنيزيشن5 إنك اسم مالكها : 

 2008/12/07تاريخ االشهار  : 
 2009/02/12تاريخ التسـجيل  : 

 
 اى ام ريسيرش اورجنير يشن 5 انك 5 شركة مساهمة يابانية مؤلفة طبقا لقوانين الياباناسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة يابانية -إي إم ريسيرش أورجنيزيشن5 إنك اسم المالك الجديد : 

 أوكيتاوا . اليابان, اليابان - _ جانيكو جينوان سيتي 2- 8 - 2اف  2تاكامييا جي بلدنج عنوان المالك السابق : 
 كيشابا5 كيتاناكاجوسوكو5 ناكاجامي5 أوكيناوا5 اليابان, اليابان 0749عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0131261المـة  : رقم الع

 32   الفــــئة :
 شركة مساهمة يابانية -إي إم ريسيرش أورجنيزيشن5 إنك اسم مالكها : 

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

 
 اى ام ريسيرش أورجنيزيشن 5 انك 5 شركة مساهمة يابانية مؤلفة طبقالقوانين اليابان.اسم المالك السابق : 

 شركة مساهمة يابانية -إي إم ريسيرش أورجنيزيشن5 إنك سم المالك الجديد : ا
 5 جانيكو 5 جينوان سيتى5 أوكيتاوا 5اليابان, اليابان 2-8-2اف5  2تاكا ميياجى بلدنج5 عنوان المالك السابق : 
 يابانكيشابا5 كيتاناكاجوسوكو5 ناكاجامي5 أوكيناوا5 اليابان, ال 0749عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0139701رقم العالمـة  : 

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

 2005/08/07خ االشهار  : تاري
 2006/10/26تاريخ التسـجيل  : 

 
 ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه شركه مساهمه مصريهاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية -شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية اسم المالك الجديد : 

 كفر الجبل الهرم, مصر -متفرع من ترعه المنصوريه  -بقا سلطان سا -السادات 040عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر -الهرم  -كفر الجبل  -ش السادات من ترعة المنصورية  040عنوان المالك الجديد : 

 رياض منير رياض أرمانيوس )ممثل قانوني(اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -ن عابدي -قسم عابدين  -شارع الشركات  8عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0143995رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 شركة محدودة المسؤلية -تيفا فارماسيوتيكال انداستريز ليمتد اسم مالكها : 
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 2005/07/07تاريخ االشهار  : 
 2006/03/30تاريخ التسـجيل  : 

 
 تيفا فارما سيوتيكال اند ستريز ليمتداسم المالك السابق : 

 شركة محدودة المسؤلية -تيفا فارماسيوتيكال انداستريز ليمتد ديد : اسم المالك الج
 اسرائيل, إسرائيل 80606القدس رقم  0072ساينسي بازداند ستريز كامبس هار هوتزفيم ص.ب. عنوان المالك السابق : 
 يافا5 إسرائيل, إسرائيل-تل أبيب 0877626دفورا حانيفيا5  027عنوان المالك الجديد : 

 بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيديل الجديد : اسم الوك
 00900القاهرة  -بانوراما أكتوبر  77ص.ب  - 029شقة  - 02الدور  -عمارات العبور طريق صالح سالم  07عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0146695رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 همة أمريكيةشركة مسا -ستاربكس كوربوريشن اسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2006/05/22تاريخ التسـجيل  : 

 
 ستاربكس كوربوريشن ش.ماسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة أمريكية -ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

 يكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمر 89037يوتاه افينو ساوث سياتل واشنطن 2760عنوان المالك السابق : 
 5 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية89037يوتاه أفينيو ساوث5 سياتل5 واشنطن  2760عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -دينا عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 0240ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0146697رقم العالمـة  : 

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

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2006/05/24تاريخ التسـجيل  : 

 
 ستاريكس كوربوريشن شركه مساهمهاسم المالك السابق : 
 مريكيةشركة مساهمة أ -ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

 بوتاة افينيو ساوث سياتل واشنطن الوالياتن المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 2760عنوان المالك السابق : 
 5 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية89037يوتاه أفينيو ساوث5 سياتل5 واشنطن  2760عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -دينا عمرو مفيد الديب جديد : اسم الوكيل ال
 القاهرة - 0240ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0146704رقم العالمـة  : 

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

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2006/05/22تاريخ التسـجيل  : 

 
 ش مساهمة -ستاربكس كوربوريشن بق : اسم المالك السا

 شركة مساهمة أمريكية -ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 89037يوتاه افينيو ساوت _ سياتل واشنطن  276عنوان المالك السابق : 
 5 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية89037وث5 سياتل5 واشنطن يوتاه أفينيو سا 2760عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -دينا عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 0240ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
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 0152345رقم العالمـة  : 

 44   الفــــئة :
 شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما إيه جي اسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2007/09/24تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة مساهمة  -مونديفارما إيه جي  andموند يفارما كوربوريشن  -موند يفارما اس اية  -موند يفارما ا.ج اسم المالك السابق : 

 سويسرية
 ويسريةشركة مساهمة س -مونديفارما إيه جي اسم المالك الجديد : 

 سويسرا, سويسرا -بازل  47_7660سانت البان رينويجعنوان المالك السابق : 
 5 بازل5 سويسرا, سويسرا7626 -5 سي إتش 47رينفيج  -سانت ألبان عنوان المالك الجديد : 

 بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيداسم الوكيل الجديد : 
 00900القاهرة  -بانوراما أكتوبر  77ص.ب  - 029شقة  - 02الدور  -ر طريق صالح سالم عمارات العبو 07عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0152346رقم العالمـة  : 

 44   الفــــئة :
 شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما إيه جي اسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2007/09/24تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما إيه جي  andمونديفارما اس ايه مونديفارما كوربوريشن  -مونديفارما ا.ج اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما إيه جي اسم المالك الجديد : 

 بازل سويسرا , سويسرا 7660,  47سانت البان رينويج عنوان المالك السابق : 
 5 بازل5 سويسرا, سويسرا7626 -5 سي إتش 47رينفيج  -ت ألبان سانعنوان المالك الجديد : 

 بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيداسم الوكيل الجديد : 
 00900القاهرة  -بانوراما أكتوبر  77ص.ب  - 029شقة  - 02الدور  -عمارات العبور طريق صالح سالم  07عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0152347رقم العالمـة  : 

 44   الفــــئة :
 شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما إيه جي اسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2007/09/24تاريخ التسـجيل  : 

 
 مونديفارما كوربوريشن-مونديفارما اس ايه -ج -مونديفارما ااسم المالك السابق : 
 مساهمة سويسريةشركة  -مونديفارما إيه جي اسم المالك الجديد : 

 سويسرا , سويسرا-بازل  7660, 47سانت البان رينويج عنوان المالك السابق : 
 5 بازل5 سويسرا, سويسرا7626 -5 سي إتش 47رينفيج  -سانت ألبان عنوان المالك الجديد : 

 بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيداسم الوكيل الجديد : 
 00900القاهرة  -بانوراما أكتوبر  77ص.ب  - 029شقة  - 02الدور  -ارات العبور طريق صالح سالم عم 07عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0152348رقم العالمـة  : 

 44   الفــــئة :
 شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما إيه جي اسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2007/09/24تاريخ التسـجيل  : 
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 مونديفارما كوربوريشن -موند يفارما اس ايه  -مونديفارما أ.ج السابق :  اسم المالك
 شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما إيه جي اسم المالك الجديد : 

 سويسرا, سويسرا -بازل  7660,  47سانت البان رينويج عنوان المالك السابق : 
 5 بازل5 سويسرا, سويسرا7626 -5 سي إتش 47رينفيج  -سانت ألبان عنوان المالك الجديد : 

 بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيداسم الوكيل الجديد : 
 00900القاهرة  -بانوراما أكتوبر  77ص.ب  - 029شقة  - 02الدور  -عمارات العبور طريق صالح سالم  07عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0152349رقم العالمـة  : 

 44   الفــــئة :
 شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما إيه جي لكها : اسم ما

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2007/09/24تاريخ التسـجيل  : 

 
 مونديفارما كوربويشن -مونديفارما أس ايه  -مونديفارما أ .ج اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما إيه جي اسم المالك الجديد : 

 باسيل سويسرا , سويسرا 7626,  47راينويج  -اس تى البان السابق : عنوان المالك 
 5 بازل5 سويسرا, سويسرا7626 -5 سي إتش 47رينفيج  -سانت ألبان عنوان المالك الجديد : 

 بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيداسم الوكيل الجديد : 
 00900القاهرة  -بانوراما أكتوبر  77ص.ب  - 029شقة  - 02الدور  -الم عمارات العبور طريق صالح س 07عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0152704رقم العالمـة  : 

 3   الفــــئة :
 شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما إيه جي اسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 مونديفارمت كوربوريشن شركة مساهمة-ما اس ايه مونديفار-ج -مونديفارما ااسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما إيه جي اسم المالك الجديد : 

 بازل سويسرا, سويسرا 7660, 47سانت البان رينويج عنوان المالك السابق : 
 5 بازل5 سويسرا, سويسرا7626 -5 سي إتش 47رينفيج  -سانت ألبان عنوان المالك الجديد : 

 بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيدسم الوكيل الجديد : ا
 00900القاهرة  -بانوراما أكتوبر  77ص.ب  - 029شقة  - 02الدور  -عمارات العبور طريق صالح سالم  07عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0152705رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 كة مساهمة سويسريةشر -مونديفارما إيه جي اسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 2007/11/01تاريخ التسـجيل  : 

 
 مونديفارما كوربوريشن -مونديفارما اس اية  -مونديفا رما ا ج اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما إيه جي اسم المالك الجديد : 

 5 بازل 5 سويسرا , سويسرا 57626  47سانت البان رينويج عنوان المالك السابق : 
 5 بازل5 سويسرا, سويسرا7626 -5 سي إتش 47رينفيج  -سانت ألبان عنوان المالك الجديد : 

 بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيداسم الوكيل الجديد : 
 00900القاهرة  -بانوراما أكتوبر  77ب ص. - 029شقة  - 02الدور  -عمارات العبور طريق صالح سالم  07عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0152706رقم العالمـة  : 
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 16   الفــــئة :
 شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما إيه جي اسم مالكها : 

 2005/08/07تاريخ االشهار  : 
 تاريخ التسـجيل  : 

 
 يشن شركة مساهمة سوسريةمونديفارما كوربور-مونديفارما اس ايه -ج -مونديفارما ااسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما إيه جي اسم المالك الجديد : 

 بازل سويسرا, سويسرا 7660, 47سانت البان رينويج عنوان المالك السابق : 
 5 بازل5 سويسرا, سويسرا7626 -5 سي إتش 47رينفيج  -سانت ألبان عنوان المالك الجديد : 

 انات للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيدبياسم الوكيل الجديد : 
 00900القاهرة  -بانوراما أكتوبر  77ص.ب  - 029شقة  - 02الدور  -عمارات العبور طريق صالح سالم  07عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0152707رقم العالمـة  : 

 35   الفــــئة :
 شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما إيه جي اسم مالكها : 

 2005/08/07ريخ االشهار  : تا
 2007/09/24تاريخ التسـجيل  : 

 
 مونديفارما كوربوريشن -مونديفارما اس ايه  -مونديفارما أ . ج اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة سويسرية -مونديفارما إيه جي اسم المالك الجديد : 

 يسرا, سويسرابارزل _ سو 7660_  47سانت البان رينويج عنوان المالك السابق : 
 5 بازل5 سويسرا, سويسرا7626 -5 سي إتش 47رينفيج  -سانت ألبان عنوان المالك الجديد : 

 بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيداسم الوكيل الجديد : 
 00900القاهرة  -بانوراما أكتوبر  77ص.ب  - 029شقة  - 02الدور  -عمارات العبور طريق صالح سالم  07عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0153337رقم العالمـة  : 

 1   الفــــئة :
 شركة مساهمة فرنسية -سيريكسا جري اسم مالكها : 

 2006/10/07تاريخ االشهار  : 
 2007/10/25تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة فرنسية -سيريكسا جرى اس . ايه اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة فرنسية -ري سيريكسا جاسم المالك الجديد : 

 فرنسا, فرنسا -بليزير  49343رى ديه فرير لوميير  0عنوان المالك السابق : 
سيرجي5 بونتواز5  8،903-أفينيو دي النتربرايز إف 506 50 نيفيو 3بارك سانت كريستوف5 بول غاليلي عنوان المالك الجديد : 

 فرنسا, فرنسا
 وكيلة براءات -ق سلوى ميخائيل رزاسم الوكيل الجديد : 

 0004ص.ب  -القاهرة  00370 -مصر الجديدة  -شارع الحرية  07عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0153338رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 شركة مساهمة فرنسية -سيريكسا جري اسم مالكها : 

 2006/04/07تاريخ االشهار  : 
 2007/05/29تاريخ التسـجيل  : 

 
 سيريكسا جري اس ايه شركة مساهمة .فرنسيهلسابق : اسم المالك ا

 شركة مساهمة فرنسية -سيريكسا جري اسم المالك الجديد : 
 بليزير فرنسا, فرنسا49343ري ديه فريد لوميير  0عنوان المالك السابق : 
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سيرجي5 بونتواز5  8،903-إفأفينيو دي النتربرايز  506 50 نيفيو 3بارك سانت كريستوف5 بول غاليلي عنوان المالك الجديد : 
 فرنسا, فرنسا

 وكيلة براءات -سلوى ميخائيل رزق اسم الوكيل الجديد : 
 0004ص.ب  -القاهرة  00370 -مصر الجديدة  -شارع الحرية  07عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0161484رقم العالمـة  : 

 33   الفــــئة :
 مة أمريكيةشركة مساه -ستاربكس كوربوريشن اسم مالكها : 

 2005/11/07تاريخ االشهار  : 
 2006/08/21تاريخ التسـجيل  : 

 
 ستاربكس كوربوريشن شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية واشنطناسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة أمريكية -ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

 5 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية89037اوث 5 سياتل5 واشنطن يوتاه أفنيو س2760عنوان المالك السابق : 
 5 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية89037يوتاه أفينيو ساوث5 سياتل5 واشنطن  2760عنوان المالك الجديد : 

 ءاتوكيلة برا -دينا عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 0240ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0161485رقم العالمـة  : 

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

 2005/11/07تاريخ االشهار  : 
 2006/08/21تاريخ التسـجيل  : 

 
 فة طبقا لقوانين والية واشنطنستار بكس كوربوريشن شركه مساهمه مؤلاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة أمريكية -ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 89037يوتاه افينو ساوث 5 سياتل 5 واشنطن  2760عنوان المالك السابق : 
 5 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية589037 سياتل5 واشنطن يوتاه أفينيو ساوث 2760عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -دينا عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 0240ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0163845رقم العالمـة  : 

 12   الفــــئة :
 5 إل تي ديهانكوك آند كومباني كو.اسم مالكها : 

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

 
 هانكوك تاير وورلد وايد كو 5 ليمتداسم المالك السابق : 
 هانكوك تكنولوجي جروب كو.5 إل تي دياسم المالك الجديد : 

 ريا الجنوبية )جمهورية كوريا(كوريا , كو -كو 5 سيول  -كانجنام -دونج  -يوكسام  ،0 - 074عنوان المالك السابق : 
 دو5 كوريا, كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا(-سي5 جيونغي-غو5 سونغنام-رو5 بوندانغ-5 بانغيو290عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0173127رقم العالمـة  : 

 37   الفــــئة :
 شركة خاصة محدودة المسئولية -كارجوتيك باتينتر إيه بي اسم مالكها : 
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 2020/09/07تاريخ االشهار  : 
 2020/12/23تاريخ التسـجيل  : 

 
 نتر إيه بيبروما باتي andشركة مساهمة سويدية  -بروما باتينتير أيه بى اسم المالك السابق : 
 شركة خاصة محدودة المسئولية -كارجوتيك باتينتر إيه بي اسم المالك الجديد : 

 السويد, , , , السويد 80,  007,  00كون هولدينج سفيريج أيه بى , باجاربيفاجين عنوان المالك السابق : 
 السويدلونجباي5 السويد,  37090طرف كالمار إنداستريز إيه بي5 عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0183956رقم العالمـة  : 

 24   الفــــئة :
 كيةشركة مساهمة تر -زورلوتيكس تكستيل تيكاريت في ساناي أنونيم سيركيتي اسم مالكها : 

 2008/10/07تاريخ االشهار  : 
 2009/05/03تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة تركية -زورو لوتيكس تكستيل تيكاريت فى ساناى انونيم سيركيتى اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة تركية -زورلوتيكس تكستيل تيكاريت في ساناي أنونيم سيركيتي اسم المالك الجديد : 

 5 سولتانهام ايمبنونو 5 استانبول 5 تركيا , تركيا 80فاسيف سيناركاديسى رقم لسابق : عنوان المالك ا
 تركيا, تركيا -إسطنبول  -سيسلي  537387 5088 بويوكديري كاديسي5 رقم 088ليفينت عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -جاردن سيتي  -ورية ش عائشة التيم 06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0183957رقم العالمـة  : 

 27   الفــــئة :
 شركة مساهمة تركية -زورلوتيكس تكستيل تيكاريت في ساناي أنونيم سيركيتي اسم مالكها : 

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

 
زورلوتيكس تكستيل تيكاريت في ساناي أنونيم  andرو لو تيكس تكستيل تيكا ريت فى ساناى انو نيم سيركيتى زواسم المالك السابق : 

 شركة مساهمة تركية -سيركيتي 
 شركة مساهمة تركية -زورلوتيكس تكستيل تيكاريت في ساناي أنونيم سيركيتي اسم المالك الجديد : 

 5 سولتا نهام ايمبنونو 5 استانبول 5 تركيا, تركيا 80قم فاسيف سينا ركاديسى رعنوان المالك السابق : 
 تركيا, تركيا -إسطنبول  -سيسلي  537387 5088 بويوكديري كاديسي5 رقم 088ليفينت عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0183958رقم العالمـة  : 

 35   الفــــئة :
 شركة مساهمة تركية -زورولوتيكس تكستيل تيكاريت فى ساناى أنونيم سيركيتي اسم مالكها : 

 2009/08/07تاريخ االشهار  : 
 2009/10/20تاريخ التسـجيل  : 

 
زورولوتيكس تكستيل  andشركة مساهمة تركية  -ساناى انونيم سيركيتى  زورولوتيكس تكستيل تيكاريت فىاسم المالك السابق : 

 شركة مساهمة تركية -تيكاريت فى ساناى أنونيم سيركيتي 
 شركة مساهمة تركية -زورولوتيكس تكستيل تيكاريت فى ساناى أنونيم سيركيتي اسم المالك الجديد : 

 ولتانهام ايمبنونو 5 استانبول 5 تركيا , تركيا5 س 80فاسيف سيناركاديسى رقم عنوان المالك السابق : 
 سيسلي5 إسطنبول5 تركيا, تركيا 53738 5088 بويوكديري كاديسي رقم: 088ليفينت عنوان المالك الجديد : 
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 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0184151رقم العالمـة  : 

 12   الفــــئة :
 شركة مساهمة -هاواي تايرز أمريكا5 إنك -يوكوهاما أوفاسم مالكها : 

 2008/11/07تاريخ االشهار  : 
 2009/09/01تاريخ التسـجيل  : 

 
 االيانس تاير  امريكاز 5انكاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -هاواي تايرز أمريكا5 إنك -يوكوهاما أوفاسم المالك الجديد : 

الواليات المتحده االمريكيه , الواليات  0996واكفييلد ماساتشويستس  ،29ايدجواتر درايف 5سويت  260عنوان المالك السابق : 
 المتحدة االمريكية

يات المتحدة األمريكية, الواليات 5 الوال560996 واكفييلد5 ماساتشوستس ،29إيدجواتر درايف5 سويت  260عنوان المالك الجديد : 
 المتحدة االمريكية

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد اسم الوكيل الجديد : 
 أكتوبر 0 - 02،44القرية الذكية  0،6ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0184152رقم العالمـة  : 

 12   الفــــئة :
 شركة مساهمة - هاواي تايرز أمريكا5 إنك-يوكوهاما أوفاسم مالكها : 

 2007/08/07تاريخ االشهار  : 
 2008/10/05تاريخ التسـجيل  : 

 
 االيانس تاير  امريكاز 5انكاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -هاواي تايرز أمريكا5 إنك -يوكوهاما أوفاسم المالك الجديد : 

الواليات المتحده االمريكيه , الواليات  0996شويستس واكفييلد ماسات ،29ايدجواتر درايف 5سويت  260عنوان المالك السابق : 
 المتحدة االمريكية

5 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات 560996 واكفييلد5 ماساتشوستس ،29إيدجواتر درايف5 سويت  260عنوان المالك الجديد : 
 المتحدة االمريكية

 وكيلة براءات -أ/ سمر اللباد اسم الوكيل الجديد : 
 أكتوبر 0 - 02،44القرية الذكية  0،6ص.ب ن الوكيل الجديد : عنوا

 

 
 0200371رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم مالكها : 

 2020/04/07تاريخ االشهار  : 
 2021/06/03تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -برايم فلور ميلز  andشركة مساهمة مصرية  -لطحن   المصرية العالمية لصناعة ااسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 الجيزة, , , , مصر -اكتوبر    0مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة   7،القطعة رقم  عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر -أكتوبر  0مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  - 7،قم القطعة رعنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -حنان ناشد اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -حلمية الزيتون  - 002شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس  24عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0200372رقم العالمـة  : 



 

15 15 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز مالكها :  اسم

 2009/01/07تاريخ االشهار  : 
 2009/05/19تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -برايم فلور ميلز  andشركة مصرية مساهمة  ---المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 اكتوبر / الجيزة, مصر 0مدينة  --المنطقة الصناعية الثالثة  7،قطعة عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر -أكتوبر  0مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  - 7،القطعة رقم عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -حنان ناشد اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -حلمية الزيتون  - 002شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس  24الجديد :  عنوان الوكيل

 

 
 0211852رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة يونانية -كوكووا آند تشوكوليت مانوفكتشرز  -آيون إس.إيه اسم مالكها : 

 2013/08/07تاريخ االشهار  : 
 2013/10/09: تاريخ التسـجيل  

 
 شركة مساهمة يونانية -أصحاب مصانع كاكاووشيكوالتة  -آيون أس أيه اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة يونانية -كوكووا آند تشوكوليت مانوفكتشرز  -آيون إس.إيه اسم المالك الجديد : 

 وس 5 اليونان, بريطانيابيري ،09 574 ايل .فينيزلو ستريت 5 نيو فاليرو 5  08عنوان المالك السابق : 
 إن. فاليرو5 بيريوس5 اليونان, بريطانياعنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0234966رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة استثمار أمريكية -آربيز آي بي هولدر تراست م مالكها : اس

 2010/09/07تاريخ االشهار  : 
 2011/01/23تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة استثمار امريكية -آربيز آى بى هولدر تراست اسم المالك السابق : 
 شركة استثمار أمريكية -آربيز آي بي هولدر تراست اسم المالك الجديد : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - 36339جى أيه  -اتالنتا  -بيريميتر سنتر ويست  ،،00المالك السابق : عنوان 
 االمريكية

5 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة 36329ثري جيلينليك باركواي5 فيفث فلور5 أتالنتا5 جورجيا عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 ناهد وديع رزق ترزيسم الوكيل الجديد : ا
 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -جاردن سيتي  -ش عائشة التيمورية  06عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0234969رقم العالمـة  : 

 29   الفــــئة :
 شركة استثمار أمريكية -آربيز آي بي هولدر تراست اسم مالكها : 

 2010/08/07تاريخ االشهار  : 
 2010/12/21تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة استثمار امريكية -آربيز آى بى هولدر تراست اسم المالك السابق : 
 شركة استثمار أمريكية -آربيز آي بي هولدر تراست اسم المالك الجديد : 
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 ريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االم 36339بيريميتر سنتر ويست اتالنتا 5 جى أيه  ،،00عنوان المالك السابق : 
5 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة 36329ثري جيلينليك باركواي5 فيفث فلور5 أتالنتا5 جورجيا عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -محمد فريد  028ص.ب  -سيتي  جاردن -ش عائشة التيمورية  06عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0256879رقم العالمـة  : 

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

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

 
شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفقا  -بكس كوربوريشن )وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمبنى ( ستاراسم المالك السابق : 

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

 . الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 89037ل واشنطن يوتاه افنيو ساوث . سيات 2760عنوان المالك السابق : 
 5 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية89037يوتاه أفنيو ساوث5 سياتل5 واشنطن  2760عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -دينا عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 0240ص.ب الوكيل الجديد : عنوان 

 

 
 0256882رقم العالمـة  : 

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

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

 
كس كوربوريشن )وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمبنى ( شركة مساهمةامريكية مؤسسة وفق قوانين ستارباسم المالك السابق : 

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

 . الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 89037شنطن وا -يوتاه افينو ساوث . سياتل  2760عنوان المالك السابق : 
 5 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية89037يوتاه أفنيو ساوث5 سياتل5 واشنطن  2760عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -دينا عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 0240ص.ب يل الجديد : عنوان الوك

 

 
 0262650رقم العالمـة  : 

 42   الفــــئة :
 شركة محدودة المسئولية -رولتا برايفت ليمتد اسم مالكها : 

 2012/09/07تاريخ االشهار  : 
 2013/02/17تاريخ التسـجيل  : 

 
 ا لقوانين الهندشركة محدودة المسئولية مؤلفة طبق -رولتا ليمتد اسم المالك السابق : 
 شركة محدودة المسئولية -رولتا برايفت ليمتد اسم المالك الجديد : 

 الهند, الهند - ،76666فلوور , ميكر تاور , كيوف بارادى , مومباى  20عنوان المالك السابق : 
 ند, الهند5 اله،76666 -5 توينتي فيرست فلور5 ميكر تاورز5 كاف باريد5 مومباي 200عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -محمود عادل اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 8،،00كود رقم  -الملك الصالح  0ص.ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0265448رقم العالمـة  : 
 12   الفــــئة :

 شركة صينية محدودة -شينزهين دينزا نيو إنيرجي أوتوموتيف كو.5 ليمتد اسم مالكها : 
 2013/02/07شهار  : تاريخ اال

 2013/05/16تاريخ التسـجيل  : 
 

شينزهين دينزا نيو إنرجي  andشركة صينية محدودة  -ليمتد  -شينزن بى واى دى دايملر نيوتكنولوجى كواسم المالك السابق : 
 شركة صينية محدودة -أوتوموتيف كو.5 ليمتد 

 شركة صينية محدودة -يف كو.5 ليمتد شينزهين دينزا نيو إنيرجي أوتوموتاسم المالك الجديد : 
 -هينجبنج رود  3660رقم  - 2بى واى دى ديفلوبمنت بيلدنج  -منطقة ب  76،-39،و  30،-23،غرفة رقم عنوان المالك السابق : 

 جمهورية الصين الشعبية, الواليات المتحدة االمريكية -جوانجدونج  -بينجشان شينزن 
هينجبينج رود5  53660 رقم 2منطقة ب5 بي واي دي ديفلوبمنت بيلدنج  76،-39،و  30،-23،غرفة رقم عنوان المالك الجديد : 

 بينجشان شينزهين5 جوانجدونج5 جمهورية الصين الشعبية, الصين
 وكيل براءات –محمد السيد إمام اسم الوكيل الجديد : 

 اإلسكندرية -السراي  74ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0265449 رقم العالمـة  :

 28   الفــــئة :
 شركة صينية محدودة -شينزهين دينزا نيو إنيرجي أوتوموتيف كو.5 ليمتد اسم مالكها : 

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

 
 شركة صينية محدودة -ليمتد  -شينزن بى واى دى دايملر نيوتكنولوجى كواسم المالك السابق : 

 شركة صينية محدودة -شينزهين دينزا نيو إنيرجي أوتوموتيف كو.5 ليمتد لك الجديد : اسم الما
 -هينجبينج رود  3660رقم  2منطقة ب بى واى دى ديفلوبمنت بيلدنج  76،-39،و  30،-23،غرفة رقم عنوان المالك السابق : 

 مريكيةجمهورية الصين الشعبية, الواليات المتحدة اال -بينجشان شينزن جوانجدونج 
هينجبينج رود5  53660 رقم 2منطقة ب5 بي واي دي ديفلوبمنت بيلدنج  76،-39،و  30،-23،غرفة رقم عنوان المالك الجديد : 

 بينجشان شينزهين5 جوانجدونج5 جمهورية الصين الشعبية, الصين
 وكيل براءات –محمد السيد إمام اسم الوكيل الجديد : 

 اإلسكندرية -لسراي ا 74ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0265450رقم العالمـة  : 

 37   الفــــئة :
 شركة صينية محدودة -شينزهين دينزا نيو إنيرجي أوتوموتيف كو.5 ليمتد اسم مالكها : 

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

 
 ش صينية محدودة -كوليمتد  شينزن بى واى دى دايملر نيوتكنولوجىاسم المالك السابق : 
 شركة صينية محدودة -شينزهين دينزا نيو إنيرجي أوتوموتيف كو.5 ليمتد اسم المالك الجديد : 

 -هينجبينج رود  3660رقم  2منطقة ب بى واى دى ديفلوبمنت بيلدنج  76،-39،و  30،-23،غرفة رقم عنوان المالك السابق : 
 صين الشعبية, الواليات المتحدة االمريكيةبينجشان شينزن جوانجدونج جمهورية ال

هينجبينج رود5  53660 رقم 2منطقة ب5 بي واي دي ديفلوبمنت بيلدنج  76،-39،و  30،-23،غرفة رقم عنوان المالك الجديد : 
 بينجشان شينزهين5 جوانجدونج5 جمهورية الصين الشعبية, الصين

 توكيل براءا –محمد السيد إمام اسم الوكيل الجديد : 
 اإلسكندرية -السراي  74ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0265451رقم العالمـة  : 

 12   الفــــئة :
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 شركة صينية محدودة -شينزهين دينزا نيو إنيرجي أوتوموتيف كو.5 ليمتد اسم مالكها : 
 2013/01/07تاريخ االشهار  : 

 2013/05/14تاريخ التسـجيل  : 
 

 ش صينية محدودة -نزن بى واى دى دايملر نيوتكنولوجى كوليمتد شياسم المالك السابق : 
 شركة صينية محدودة -شينزهين دينزا نيو إنيرجي أوتوموتيف كو.5 ليمتد اسم المالك الجديد : 

 -هينجبينج رود  3660رقم  2منطقة ب بى واى دى ديفلوبمنت بيلدنج  76،-39،و  30،-23،غرفة رقم عنوان المالك السابق : 
 نجشان شينزن جوانجدونج جمهورية الصين الشعبية, الواليات المتحدة االمريكيةبي

هينجبينج رود5  53660 رقم 2منطقة ب5 بي واي دي ديفلوبمنت بيلدنج  76،-39،و  30،-23،غرفة رقم عنوان المالك الجديد : 
 بينجشان شينزهين5 جوانجدونج5 جمهورية الصين الشعبية, الصين

 وكيل براءات –محمد السيد إمام د : اسم الوكيل الجدي
 اإلسكندرية -السراي  74ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0265452رقم العالمـة  : 

 28   الفــــئة :
 شركة صينية محدودة -شينزهين دينزا نيو إنيرجي أوتوموتيف كو.5 ليمتد اسم مالكها : 

 2013/04/07تاريخ االشهار  : 
 2013/06/17تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة صينية محدودة -ليمتد  -شينزن بى واى دى دايملر نيوتكنولوجى كواسم المالك السابق : 
 شركة صينية محدودة -شينزهين دينزا نيو إنيرجي أوتوموتيف كو.5 ليمتد اسم المالك الجديد : 

هينجبينج رود  3660رقم  2وبمنت بيلدنج بى واى دى ديفل -منطقة ب  - 76،-39،و  30،-23،غرفة رقم عنوان المالك السابق : 
 جمهورية الصين الشعبية, الواليات المتحدة االمريكية -جوانجدونج  -شينزن  -بينجشان  -

هينجبينج رود5  53660 رقم 2منطقة ب5 بي واي دي ديفلوبمنت بيلدنج  76،-39،و  30،-23،غرفة رقم عنوان المالك الجديد : 
 5 جمهورية الصين الشعبية, الصينبينجشان شينزهين5 جوانجدونج

 وكيل براءات –محمد السيد إمام اسم الوكيل الجديد : 
 اإلسكندرية -السراي  74ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0265453رقم العالمـة  : 

 37   الفــــئة :
 شركة صينية محدودة -شينزهين دينزا نيو إنيرجي أوتوموتيف كو.5 ليمتد اسم مالكها : 

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

 
 شركة صينية محدودة -ليمتد  -شينزن بى واى دى دايملر نيوتكنولوجى كواسم المالك السابق : 
 شركة صينية محدودة -شينزهين دينزا نيو إنيرجي أوتوموتيف كو.5 ليمتد اسم المالك الجديد : 

هينجبينج  - 3660رقم  - 2بى واى دى ديفلوبمنت بيلدنج  -منطقة ب  76،-39،و  30،-23،قم غرفة رعنوان المالك السابق : 
 جمهورية الصين الشعبية, الواليات المتحدة االمريكية -جوانجدونج  -شينزن  -بينجشان  -رود 

هينجبينج رود5  3660رقم 5 2منطقة ب5 بي واي دي ديفلوبمنت بيلدنج  76،-39،و  30،-23،غرفة رقم عنوان المالك الجديد : 
 بينجشان شينزهين5 جوانجدونج5 جمهورية الصين الشعبية, الصين

 وكيل براءات –محمد السيد إمام اسم الوكيل الجديد : 
 اإلسكندرية -السراي  74ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0267719رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين ألمانيا -إيه جي  تي دي كي إلكترونيكساسم مالكها : 

 2013/05/07تاريخ االشهار  : 
 2013/07/25تاريخ التسـجيل  : 
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 ش مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين المانيا -إبكوس أ ج اسم المالك السابق : 
 وقائمة وفقا لقوانين ألمانياشركة مساهمة مؤلفة  -تي دي كي إلكترونيكس إيه جي اسم المالك الجديد : 

 ميونيخ المانيا, مصر 90008-3،سانت مارتن ستراس عنوان المالك السابق : 
 5 ميونخ5 ألمانيا, المانيا90040إي5  070روزنهيمر ستريت عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -ماجدة هارون اسم الوكيل الجديد : 
 00،00القاهرة  - 0،76ص.ب رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0267720رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين ألمانيا -تي دي كي إلكترونيكس إيه جي اسم مالكها : 

 2013/05/07تاريخ االشهار  : 
 2013/07/25تاريخ التسـجيل  : 

 
 قائمة وفقا لقوانين المانياشركة مساهمة مؤلفة و -إبكوس أ ج اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين ألمانيا -تي دي كي إلكترونيكس إيه جي اسم المالك الجديد : 

 المانيا, مصر -ميونيخ  90008-3،ستراس  -سانت مارتن عنوان المالك السابق : 
 انيا, المانيا5 ميونخ5 ألم90040إي5  070روزنهيمر ستريت عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -ماجدة هارون اسم الوكيل الجديد : 
 00،00القاهرة  - 0،76ص.ب رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0272569رقم العالمـة  : 

 11   الفــــئة :
 ةشركة ذات مسئولية محدود -فوشان نانهاي نانيانج إلكتريك أبليانس آند موتور كو.5 إل تي دي اسم مالكها : 

 2013/07/07تاريخ االشهار  : 
 2013/12/02تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة -ال تى دى  -فوشان نانهاى نانيانج إلكتريك أبليانس اند موتور كو اسم المالك السابق : 
 ات مسئولية محدودةشركة ذ -فوشان نانهاي نانيانج إلكتريك أبليانس آند موتور كو.5 إل تي دي اسم المالك الجديد : 

 -جوانجدونج  -فوشان سيتى  -نانهاى دستريكت  --دانزاو تاون  -كياودان روود  --كياودان اندستريال زون عنوان المالك السابق : 
 الصين, الصين

ت5 فوشان كياودان نورث رود5 دانزاو تاون5 نانهاي ديسترك 50 نمبر 7-0ووركشوب آند ويرهاوس بيلدينج عنوان المالك الجديد : 
 سيتي5 جواندونج بروفينس5 الصين, الصين

 وكيل براءات -محمود عادل اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 8،،00كود رقم  -الملك الصالح  0ص.ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0273424رقم العالمـة  : 

 16   الفــــئة :
 ةشركة مساهمة أمريكي -ستاربكس كوربوريشن اسم مالكها : 

 2013/08/07تاريخ االشهار  : 
 2014/03/04تاريخ التسـجيل  : 

 
شركةمساهمة امريكية مؤسسة بموجب  -ستاريكس كوربوريشن )وتعمل ايضا باسم ستاريكس كوفي كمبني( اسم المالك السابق : 
 قوانين والية واشنطن
 شركة مساهمة أمريكية -ستاربكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - 89037واشنطن  -سياتل  -يوتاه افنيو ساوث  2760مالك السابق : عنوان ال
 5 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية89037يوتاه أفينيو ساوث5 سياتل5 واشنطن  2760عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -دينا عمرو مفيد الديب :  اسم الوكيل الجديد
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 القاهرة - 0240ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0276018رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 شركة مساهمة سويدية -إيه إم أوه أوبساال إيه بي اسم مالكها : 

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

 
 شركة مساهمة سويدية -أيه ام اوه اوبساال ايه بى سابق : اسم المالك ال

 شركة مساهمة سويدية -إيه إم أوه أوبساال إيه بي اسم المالك الجديد : 
 ,اوبساال , السويد, السويد 4،0 30عنوان المالك السابق : 
 5 أوبساال5 السويد, السويد54،7،6 4رابسغاتان عنوان المالك الجديد : 

 بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيدديد : اسم الوكيل الج
 00900القاهرة  -بانوراما أكتوبر  77ص.ب  - 029شقة  - 02الدور  -عمارات العبور طريق صالح سالم  07عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0277745رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 اهمة سويديةشركة مس -إيه إم أوه أوبساال إيه بي اسم مالكها : 

 2013/09/07تاريخ االشهار  : 
 2013/11/12تاريخ التسـجيل  : 

 
 ايه ام اوه اوبسا ال ايه بى شركه مساهمه سويديةاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة سويدية -إيه إم أوه أوبساال إيه بي اسم المالك الجديد : 

 ويد5 اوبساال 5 السويد , الس 4،0 30عنوان المالك السابق : 
 5 أوبساال5 السويد, السويد54،7،6 4رابسغاتان عنوان المالك الجديد : 

 بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيداسم الوكيل الجديد : 
 00900القاهرة  -بانوراما أكتوبر  77ص.ب  - 029شقة  - 02الدور  -عمارات العبور طريق صالح سالم  07عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0279162العالمـة  : رقم 

 3   الفــــئة :
 شركة سويسرية ذات مسئولية محدودة -سيالج جي إم بي إتش إنترناشونال اسم مالكها : 

 2013/09/07تاريخ االشهار  : 
 2014/03/24تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة سويسرية ذات مسئولية محدودة -سيالج جى ام بى اتش انترناشونال اسم المالك السابق : 
 شركة سويسرية ذات مسئولية محدودة -سيالج جي إم بي إتش إنترناشونال اسم المالك الجديد : 

 سويسرا, سويسرا -زوج  0366 -سى اتش  - 0شتراسه  -النديز + جى واى ار عنوان المالك السابق : 
 زوغ5 سويسرا, سويسرا 50366 37غوبلشتراسه عنوان المالك الجديد : 

 بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيد اسم الوكيل الجديد :
 00900القاهرة  -بانوراما أكتوبر  77ص.ب  - 029شقة  - 02الدور  -عمارات العبور طريق صالح سالم  07عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0279163رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 يسرية ذات مسئولية محدودةشركة سو -سيالج جي إم بي إتش إنترناشونال اسم مالكها : 

 2013/09/07تاريخ االشهار  : 
 2014/03/04تاريخ التسـجيل  : 
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 شركة سويسرية ذات مسئولية محدودة -سيالج جى ام بى اتش انترناشونال اسم المالك السابق : 
 شركة سويسرية ذات مسئولية محدودة -سيالج جي إم بي إتش إنترناشونال اسم المالك الجديد : 

 سويسرا, سويسرا -زوج  0366 -سى اتش  - 0شتراسه  -النديز + جى واى ار ان المالك السابق : عنو
 زوغ5 سويسرا, سويسرا 50366 37غوبلشتراسه عنوان المالك الجديد : 

 بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيداسم الوكيل الجديد : 
 00900القاهرة  -بانوراما أكتوبر  77ص.ب  - 029شقة  - 02الدور  -ح سالم عمارات العبور طريق صال 07عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0401095رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم مالكها : 

 2021/07/07تاريخ االشهار  : 
 2021/09/28تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -برايم فلور ميلز  andشركة مساهمة  -مية لصناعة الطحن المصرية العالاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 اكتوبر, , , , مصر 0مدينة  7،المنطقة الصناعية الثالثة قطعة عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر -أكتوبر  0مدينة  -لصناعية الثالثة المنطقة ا - 7،القطعة رقم عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -حنان ناشد اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -حلمية الزيتون  - 002شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس  24عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0401757رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -الور ميلز برايم فاسم مالكها : 

 2021/04/07تاريخ االشهار  : 
 2021/10/13تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -برايم فلور ميلز  andشركة مساهمة مصرية  -المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 اكتوبر, , , , مصر 0في مدينه   ،7المنطقه الصناعيه الثالثه قطعه رقم نوان المالك السابق : ع
 الجيزة, مصر -أكتوبر  0مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  - 7،القطعة رقم عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -حنان ناشد اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -حلمية الزيتون  - 002شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ن شمس ش عي 24عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0401758رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم مالكها : 

 2021/08/07تاريخ االشهار  : 
 2021/10/13تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -برايم فلور ميلز  andشركة مساهمة مصرية  -مية لصناعة الطحن المصرية العالاسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 اكتوبر, , , , مصر 0في مدينه   ،7المنطقه الصناعيه الثالثه قطعه رقم عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر -أكتوبر  0مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  - 7،القطعة رقم عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -حنان ناشد اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -حلمية الزيتون  - 002شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس  24عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0401759رقم العالمـة  : 
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 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز لكها : اسم ما

 2021/04/07تاريخ االشهار  : 
 2021/10/13تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -برايم فلور ميلز  andشركة مساهمة مصرية  -المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 
 مساهمة مصريةشركة  -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 اكتوبر, , , , مصر 0في مدينه   ،7المنطقه الصناعيه الثالثه قطعه رقم عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر -أكتوبر  0مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  - 7،القطعة رقم عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -حنان ناشد اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -حلمية الزيتون  - 002شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس  24جديد : عنوان الوكيل ال

 

 
 0401767رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم مالكها : 

 2021/01/07تاريخ االشهار  : 
 2021/03/09تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -برايم فلور ميلز  andشركة مساهمة  -المصرية العالمية لصناعة الطحن  اسم المالك السابق :
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 اكتوبر, , , , مصر 0في مدينه   ،7المنطقه الصناعيه الثالثه قطعه رقم عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر -أكتوبر  0مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  - 7،طعة رقم القعنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -حنان ناشد اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -حلمية الزيتون  - 002شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس  24عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0401768رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم مالكها : 

 2021/01/07تاريخ االشهار  : 
 2021/03/09تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -برايم فلور ميلز  andشركة مساهمة  -المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 
 ة مساهمة مصريةشرك -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 اكتوبر, , , , مصر 0في مدينه  ،7المنطقه الصناعيه الثالثه قطعه عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر -أكتوبر  0مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  - 7،القطعة رقم عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -حنان ناشد اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -حلمية الزيتون  - 002شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس  24د : عنوان الوكيل الجدي

 

 
 0404400رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم مالكها : 

 2021/02/07تاريخ االشهار  : 
 2021/04/11تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة مساهمة  -برايم فلور ميلز  andشركة مساهمه  مصرية    -شركة المصرية العالمية لصناعة الطحن الاسم المالك السابق : 

 مصرية
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 اكتوبر , , , , مصر 0مدينه   - 7،قطعه  -المنطقه الصناعيه الثالثه عنوان المالك السابق : 
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 الجيزة, مصر -أكتوبر  0مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  - 7،القطعة رقم لجديد : عنوان المالك ا
 وكيلة براءات -حنان ناشد اسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة -حلمية الزيتون  - 002شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس  24عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0404779رقم العالمـة  : 

 30   ـــئة :الفـ
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم مالكها : 

 2021/01/07تاريخ االشهار  : 
 2021/03/09تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -برايم فلور ميلز  andشركة مساهمة مصرية   -المصرية العالمية لصناعة الطحن  اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية -يم فالور ميلز برااسم المالك الجديد : 

 اكتوبر, , , , مصر 0مدينة   - 7،قطعة   -المنطقة الصناعية الثالثة عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر -أكتوبر  0مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  - 7،القطعة رقم عنوان المالك الجديد : 

 ءاتوكيلة برا -حنان ناشد اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -حلمية الزيتون  - 002شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس  24عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0405752رقم العالمـة  : 

 40   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم مالكها : 

 2021/04/07تاريخ االشهار  : 
 2021/06/08تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة مساهمة  -برايم فلور ميلز  andشركة مساهمة مصرية   -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن  اسم المالك السابق : 

 مصرية
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 , مصر اكتوبر, , , 0مدينة  -  7،قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة  عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر -أكتوبر  0مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  - 7،القطعة رقم عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -حنان ناشد اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -حلمية الزيتون  - 002شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس  24عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0406063المـة  : رقم الع

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم مالكها : 

 2021/07/07تاريخ االشهار  : 
 2021/09/15تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة مساهمة  -برايم فلور ميلز  andشركة مساهمه مصرية   -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 

 ريةمص
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 أكتوبر , , , , مصر 0مدينه  - 7،قطعه   -المنطقه الصناعيه الثالثة عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر -أكتوبر  0مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  - 7،القطعة رقم عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -حنان ناشد ديد : اسم الوكيل الج
 القاهرة -حلمية الزيتون  - 002شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس  24عنوان الوكيل الجديد : 

 

 


