
 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

 
 0023871رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -وايث هولدينجز إل إل سي اسم مالكها : 

  1961/12/07تاريخ االشهار  : 
  1954/06/12تاريخ التسـجيل  : 

  
  مسئولية محدودة تالفت بموجب قوانين الواليات المتحدة االمريكية هولدينجز ال ال سى ، شركة ذاتاسم المالك السابق : 
  شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -وايث هولدينجز إل إل سي اسم المالك الجديد : 

اليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة ، الو٠٧٩٤٠ - ٠٨٧٤فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ١٠٠١٧إيست فورتي سكند ستريت، نيويورك، نيويورك  ٢٣٥عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

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

 

 
 0047082رقم العالمـة  : 

  34   الفــــئة :
  شركة مساهمة يابانية -جابان توباكو إنك. اسم مالكها : 

  1971/10/07تاريخ االشهار  : 
  1972/01/12تاريخ التسـجيل  : 

  
  ة يابانيهجابان توباكو انك : شركة مساهماسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة يابانية - جابان توباكو إنك. اسم المالك الجديد : 

  , اليابان -اليابان  -طوكيو  -تورانومون ميناتو كو  ١ - ٢ - ٢عنوان المالك السابق : 
 كو طوكيو، اليابان, اليابان-تشوم، ميناتو -٤، تورانومون ١- ١عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0047941رقم العالمـة  : 

  2   الفــــئة :
  ويني اند كولز انترنشونال ليمتداسم مالكها : 

  تاريخ االشهار  : 
  1973/12/16تاريخ التسـجيل  : 

  
  وين اند كولز (دنسو)ليمتداسم المالك السابق : 

  ويني اند كولز انترنشونال ليمتدالك الجديد : اسم الم
  انجلترا, بريطانيا -ا ت د  ٢٧لندن س ه  -دنسو هاوس شابل رود عنوان المالك السابق : 
 او تي ار انجلترا, المملكة المتحدة ٢٧دنسو هاوس شابل رود لندن اس ايي عنوان المالك الجديد : 

 عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد : 
  مصر -القاهرة  - ١٢٧٦ص . ب الوكيل الجديد :  عنوان

 

 
 0049897رقم العالمـة  : 

  9   الفــــئة :
  أونكيو هوم إنترتاينمنت كوربوريشناسم مالكها : 

  1975/05/07تاريخ االشهار  : 
  1975/08/24تاريخ التسـجيل  : 
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  انيكو كابوشيكي كايشااسم المالك السابق : 

  
  ونكيو هوم إنترتاينمنت كوربوريشنأاسم المالك الجديد : 

  نيشين تشو نيجاوا شى اوزاكا اليابان, اليابان ١ ٢عنوان المالك السابق : 
 ، اليابان, اليابان٠٠٦٣-٥٧٧شي، أوساكا، -كاواماتا، هيغاشيوساكا ٤١-١- ١عنوان المالك الجديد : 

 محام ووكيل براءات -وجدي نبيه عزيز عزت اسم الوكيل الجديد : 
  ١١٥١١بالقاهرة  ١٧١ص.ب الوكيل الجديد :  عنوان

 

 
 0056118رقم العالمـة  : 

  29   الفــــئة :
  سافينسيا إس إيهاسم مالكها : 

  1983/07/07تاريخ االشهار  : 
  1983/10/24تاريخ التسـجيل  : 

  
  بونجرا ن (س )اسم المالك السابق : 
  سافينسيا إس إيهاسم المالك الجديد : 

  فيروفالي فرنسا, , , , فرنسا٧٨٢٢٠ريو ريوسيك ٣٢السابق : عنوان المالك 
 فيروفالي، فرنسا, فرنسا ٧٨٢٢٠رو ريوسيك،  ٤٢عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0058668عالمـة  : رقم ال

  5   الفــــئة :
  شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -وايث هولدينجز إل إل سي اسم مالكها : 

  1985/12/07تاريخ االشهار  : 
  1986/05/19تاريخ التسـجيل  : 

  
  ولية محدودة تالفت بموجب قوانين الواليات المتحدة االمريكيةويث هولدينجز ال ال سى ، شركة ذات مسئاسم المالك السابق : 
  شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -وايث هولدينجز إل إل سي اسم المالك الجديد : 

ات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة ، الوالي ٠٧٩٤٠ - ٠٨٧٤فايف جيراندا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ١٠٠١٧إيست فورتي سكند ستريت، نيويورك، نيويورك  ٢٣٥عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

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

 

 
 0062139رقم العالمـة  : 

  9   الفــــئة :
  شركة محدودة المسئولية -ماكسيل، إل تي دي. اسم مالكها : 

  1991/01/07تاريخ االشهار  : 
  1992/02/29تاريخ التسـجيل  : 

  
  ماكسل هولدينجز ، ال تى دىاسم المالك السابق : 

  شركة محدودة المسئولية -ماكسيل، إل تي دي. لمالك الجديد : اسم ا
  جان ، كيوتو ، اليابان, اليابان -شو ، اوتو كونى  -كويزومى ، اويامازاكى ، اويامازاكى  ١عنوان المالك السابق : 
 اليابانجون، كيوتو، اليابان, -تشو، أوتوكوني- كويزومي، أويامازاكي، أويامازاكي ١عنوان المالك الجديد : 

 ميشيل مطيع جاد هللا دمياناسم الوكيل الجديد : 
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  الجيزة - أكتوبر  ٦مدينة  -مدينة الفردوس  ٣ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0062944رقم العالمـة  : 

  34   الفــــئة :
  شركة مساهمة يابانية -جابان توباكو إنك. اسم مالكها : 

  1988/09/07تاريخ االشهار  : 
  1988/12/28لتسـجيل  : تاريخ ا

  
  جابان توباكو انك : شركة مساهمة يابانيهاسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة يابانية - جابان توباكو إنك. اسم المالك الجديد : 

  , اليابان -اليابان  -طوكيو  -تورانومون ميناتو كو  ١ - ٢ - ٢عنوان المالك السابق : 
 كو طوكيو، اليابان, اليابان-تشوم، ميناتو -٤ومون ، توران١- ١عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0063860رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  ب قوانين الواليات المتحدة األمريكيةشركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموج -وايث هولدينجز إل إل سي اسم مالكها : 

  1988/03/07تاريخ االشهار  : 
  1988/07/13تاريخ التسـجيل  : 

  
  وايث هولدينجز كوربوريشناسم المالك السابق : 
  شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -وايث هولدينجز إل إل سي اسم المالك الجديد : 

  , الواليات المتحدة االمريكية ٧٩٤٠ - ٨٧٤نيوجيرسى  - ماديسون  -فايف جيرالدا فارمز ان المالك السابق : عنو
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ١٠٠١٧إيست فورتي سكند ستريت، نيويورك، نيويورك  ٢٣٥عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 رزق ترزي ناهد وديعاسم الوكيل الجديد : 

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

 
 0064270رقم العالمـة  : 

  32   الفــــئة :
  شركة تألفت بموجب قوانين والية نورث كارولينا -بيبسيكو  إنك اسم مالكها : 

  1986/01/07تاريخ االشهار  : 
  1986/05/24:   تاريخ التسـجيل

  
  بيسيكو انك شركة متحدةاسم المالك السابق : 
  شركة تألفت بموجب قوانين والية نورث كارولينا -بيبسيكو  إنك اسم المالك الجديد : 

  بيرسيز والية نيويورك الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةعنوان المالك السابق : 
 أندرسون هيل رود، بيرشيز، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٧٠٠ عنوان المالك الجديد :
 أ/سمر اللباداسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة - ١١٧٢٨المعادي  - ٦١٨ص.ب  -المعادي الجديدة  -ش الالسلكي الصغير  ٢٦عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0066691رقم العالمـة  : 

  5   ــــئة :الف
  شركة محدودة المسئولية طبقا لقوانين أيرلندا -جالكسو سميثكالين تريدينج سيرفيسز ليمتد اسم مالكها : 

  1986/09/07تاريخ االشهار  : 
  1986/12/14تاريخ التسـجيل  : 
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  ايرلنداجالكسو سميثكالين تريدينج سيرفيسز شركة محدودة المسئولية طبقا لقوانين اسم المالك السابق : 
  شركة محدودة المسئولية طبقا لقوانين أيرلندا -جالكسو سميثكالين تريدينج سيرفيسز ليمتد اسم المالك الجديد : 

  كورك ايربورت بيزنس كينسالى رود كورك ايرلندا, المانيا ٦٩٠٠عنوان المالك السابق : 
 ، أيرلندا, ايرالند٢٤ريفرووك، سيتي ويست بيزنيس كامبوس، دبلن  ١٢عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0071026رقم العالمـة  : 

  34   الفــــئة :
  شركة مساهمة يابانية -جابان توباكو إنك. اسم مالكها : 
  1990/06/07ار  : تاريخ االشه

  1991/07/13تاريخ التسـجيل  : 
  

  جابان توباكو انك : شركة مساهمة يابانيهاسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة يابانية - جابان توباكو إنك. اسم المالك الجديد : 

  , اليابان -اليابان  -طوكيو  -تورانومون ميناتو كو  ١ - ٢ - ٢عنوان المالك السابق : 
 كو طوكيو، اليابان, اليابان-تشوم، ميناتو -٤، تورانومون ١- ١مالك الجديد : عنوان ال

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

 

 
 0080163رقم العالمـة  : 

  42   الفــــئة :
  آي تي سي ليمتداسم مالكها : 

  1993/08/07تاريخ االشهار  : 
  1994/10/20تاريخ التسـجيل  : 

  
  أ . ت . س ليمتد _ شركة متحدةاسم المالك السابق : 
  آي تي سي ليمتداسم المالك الجديد : 

  الهند, الهند -  ١١٠٠٢١ - مايوراشيراتون هوتيل ادكليف دبلوماتيك انلكيف نيودلهي عنوان المالك السابق : 
 ، الهند, الهند٧٠٠ ٠٧١ -رو رود، كولكاتا جيه إل نيه ٣٧عنوان المالك الجديد : 

 محمود عادلاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة ١١٥٥٩كود  - الملك الصالح  ٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0086150رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  ن الواليات المتحدة األمريكيةشركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قواني -وايث هولدينجز إل إل سي اسم مالكها : 

  1998/11/07تاريخ االشهار  : 
  1999/05/13تاريخ التسـجيل  : 

  
  ويث هولدينجز ال ال سى ، شركة ذات مسئولية محدودةاسم المالك السابق : 
  حدة األمريكيةشركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين الواليات المت -وايث هولدينجز إل إل سي اسم المالك الجديد : 

، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة ٠٧٩٤٠ - ٠٨٧٤فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

المتحدة ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات ١٠٠١٧إيست فورتي سكند ستريت، نيويورك، نيويورك  ٢٣٥عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - محمد فريد  ١٢٩ص.ب  -جاردن سيتي  - ش عائشة التيمورية  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
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 0086152رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكيةشركة ذات مسئولية محدودة تألفت  -وايث هولدينجز إل إل سي اسم مالكها : 

  1995/12/07تاريخ االشهار  : 
  1996/06/06تاريخ التسـجيل  : 

  
  ويث هولدينجز ال ال سى ، شركة ذات مسئولية محدودةاسم المالك السابق : 
  واليات المتحدة األمريكيةشركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين ال -وايث هولدينجز إل إل سي اسم المالك الجديد : 

، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة ٠٧٩٤٠ - ٠٨٧٤فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

, الواليات المتحدة ، الواليات المتحدة األمريكية١٠٠١٧إيست فورتي سكند ستريت، نيويورك، نيويورك  ٢٣٥عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

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

 

 
 0086599رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  صريةشركة مساهمة م - شركة كان لصناعة وتعبئة العلب اسم مالكها : 

  1994/11/07تاريخ االشهار  : 
  1995/02/08تاريخ التسـجيل  : 

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

  , , , , مصر٥٧١١رالند ص.ب.ش.السباق مصر الجديدة عمارة المي٩٩عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر - مصر الجديدة  -الميرالند  -ش السباق  ٩٩عنوان المالك الجديد : 

 وكالء براءات اختراع وتسجيل عالمات تجارية - إيمان يوسف حافظ، هدى يوسف حافظ، منة يوسف حافظ اسم الوكيل الجديد : 
  اهرةالق - الظاهر  - ش حمدي  ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0089311رقم العالمـة  : 

  34   الفــــئة :
  شركة مساهمة يابانية -جابان توباكو إنك. اسم مالكها : 

  1997/09/07تاريخ االشهار  : 
  1998/03/06تاريخ التسـجيل  : 

  
  جابان توباكو انك شركه مساهمه يابانيهاسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة يابانية -  جابان توباكو إنك.اسم المالك الجديد : 

  اليابان, اليابان-طوكيو-تورانومون ميناتو كو١- ٢-٢عنوان المالك السابق : 
 كو طوكيو، اليابان, اليابان-تشوم، ميناتو -٤، تورانومون ١- ١عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0117387رقم العالمـة  : 

  17   الفــــئة :
  شركة مساهمة مكسيكية - ديناسول إيالستوميروس، إس إيه دي سي في اسم مالكها : 

  2003/10/07تاريخ االشهار  : 
  2004/01/11تاريخ التسـجيل  : 
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ديناسول إيالستوميروس، إس إيه دي  andيكية دينا صول ايالستوميروز اس ايه دوسى فىشركة مساهمة مكساسم المالك السابق : 

  شركة مساهمة مكسيكية - سي في 
  شركة مساهمة مكسيكية -ديناسول إيالستوميروس، إس إيه دي سي في اسم المالك الجديد : 

  فيدرال دستركت ، مكسيكو سيتى المكسيك, مكسيكوعنوان المالك السابق : 
 ، المكسيك, مكسيكو٨٩٦٠٢سانتا آماليا تاماوليباس سي بي  ٥. ٢٨نتي كي إم كاريتيرا تامبيكو ماعنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0129677رقم العالمـة  : 

  29   الفــــئة :
  ينسيا إس إيهسافاسم مالكها : 

  2005/06/07تاريخ االشهار  : 
  2006/05/02تاريخ التسـجيل  : 

  
  بونجرين اس ايه /شركه مساهمه فرنسيهاسم المالك السابق : 
  سافينسيا إس إيهاسم المالك الجديد : 

  فيروفالي فرنسا, فرنسا٧٨٢٢٠ريو ريوسيك ٣٢عنوان المالك السابق : 
 فيروفالي، فرنسا, فرنسا ٧٨٢٢٠يك، رو ريوس ٤٢عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0136684رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -ية شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطباسم مالكها : 

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

  
  ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ش.م.م.اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية - شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية اسم المالك الجديد : 

  لسادات متفرع من ترعه المنصوريه كفر الجبل الهرم, مصرا 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 : 

 

 
 0139702رقم العالمـة  : 

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

  2005/08/07تاريخ االشهار  : 
  2011/10/30تاريخ التسـجيل  : 

  
  ساهمةشركة م -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبيه اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية - شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية اسم المالك الجديد : 

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

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

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0140860رقم العالمـة  : 

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

  2005/08/07شهار  : تاريخ اال
  2010/07/21تاريخ التسـجيل  : 

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

  الهرم, مصر - كفر الجبل  - ش السادات من ترعة المنصورية  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 : 

 

 
 0140861ة  : رقم العالمـ
  5   الفــــئة :

  شركة مساهمة مصرية -شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية اسم مالكها : 
  2005/08/07تاريخ االشهار  : 

  تاريخ التسـجيل  : 
  

  ايفافارما لالدوية والمستلزمات الطبية / شركة مساهمةاسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية - رما لألدوية والمستلزمات الطبية شركة إيفا فااسم المالك الجديد : 

  الهرم, مصر - ش السادات (سلطان سابقاً) من ترعة المنصورية كفر الجبل  ١٧٦عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر - الهرم  -كفر الجبل  -ش السادات من ترعة المنصورية  ١٧٦عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0140862رقم العالمـة  : 

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

  2005/08/07تاريخ االشهار  : 
  التسـجيل  :  تاريخ

  
شركة  - شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية  andايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ش.م.م اسم المالك السابق : 

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

  السادات من ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم, مصر ش 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 : 
  لقاهرةا -عابدين  - قسم عابدين  -شارع الشركات  ٩عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0140863رقم العالمـة  : 

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

  2005/08/07تاريخ االشهار  : 
  تاريخ التسـجيل  : 
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  ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبيه شركة مساهمه مصريةاسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية - شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية المالك الجديد : اسم 

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

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

 

 
 0150171رقم العالمـة  : 

  1   الفــــئة :
  سوميتومو كيميكال كومباني، ليمتداسم مالكها : 

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

  
  سوميتو موكيميكال كومبانى ليمتد / ش.ماسم المالك السابق : 
  سوميتومو كيميكال كومباني، ليمتداسم المالك الجديد : 

  كو طوكيو اليابان, اليابان -شوم ، شيو -٢، شينكاوا  ١-٢٧عنوان المالك السابق : 
 ، اليابان, اليابان٦٠٢٠- ١٠٣كو، طوكيو - ، نيهونباشي، تشو١-٧- ٢عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0151780رقم العالمـة  : 

  30   الفــــئة :
  مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير شركة محدودة المسؤلية -بيتزا هت إنترناشيونال إل إل سي اسم مالكها : 

  2006/04/07تاريخ االشهار  : 
  2010/02/16تاريخ التسـجيل  : 

  
  مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -شركة محدوده المسؤلية -بيتزا هت انترناشيونال ال ال سى اسم المالك السابق : 
  ة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالويرشرك -بيتزا هت إنترناشيونال إل إل سي اسم المالك الجديد : 

  الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية ٧٥٢٤٠داالس تكساس  -داالس باركوى  ١٤٨٤١عنوان المالك السابق : 
 , الواليات المتحدة االمريكية، الواليات المتحدة األمريكية٧٥٠٢٤كوربوريت درايف، بالنو، تكساس  ٧١٠٠عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0151781رقم العالمـة  : 

  30   الفــــئة :
  ة طبقا لقوانين والية ديالويرشركة محدودة المسؤلية مؤلف -بيتزا هت إنترناشيونال إل إل سي اسم مالكها : 

  2006/03/07تاريخ االشهار  : 
  2010/02/16تاريخ التسـجيل  : 

  
  بيتزاهت انترناشيونال ال ال سي شركة محدودة المسئوليةمؤلفة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المالك السابق : 
  المسؤلية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالويرشركة محدودة  -بيتزا هت إنترناشيونال إل إل سي اسم المالك الجديد : 

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ١٧٥٢٤٠داالس _ باركوي داالس تكساس  ١٤٨٤٠١عنوان المالك السابق : 
 يات المتحدة االمريكية، الواليات المتحدة األمريكية, الوال٧٥٠٢٤كوربوريت درايف، بالنو، تكساس  ٧١٠٠عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0152577رقم العالمـة  : 
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  32   الفــــئة :
  شركة مساهمة أمريكية -كوال كمباني -ذي كوكااسم مالكها : 

  2005/08/07تاريخ االشهار  : 
  2007/06/10تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة أمريكية -كوال كمباني -ذي كوكا andكوال كمباني (شركة مساهمه) -ذي كوكا اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة أمريكية -كوال كمباني -ذي كوكااسم المالك الجديد : 

  اواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية -- ٣٠٣١٣جيا ،كوال بالزا اتالنتا ، جور -- وان كوكا عنوان المالك السابق : 
 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية٣٠٣١٣نورث أفينيو إن دبليو، أتالنتا، جورجيا  ٣١٠عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -سلوى ميخائيل رزق اسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ص.ب كيل الجديد : عنوان الو

 

 
 0168491رقم العالمـة  : 

  20   الفــــئة :
  براون جوردان إنك.، شركة مساهمة وقائمة طبقا لقوانين فلوريدااسم مالكها : 

  2006/06/07تاريخ االشهار  : 
  2007/07/15تاريخ التسـجيل  : 

  
  انترناشيونال انك شركة مساهمة وقائمة طبقا لقوانين فلوريدا براون جورداناسم المالك السابق : 
  براون جوردان إنك.، شركة مساهمة وقائمة طبقا لقوانين فلوريدااسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة ٣٣٠٦٩بومبانو بيتش فلوريدا  - نورث اندروز افينيو  ١٨٠١عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات ٣٢٠٩٢، سانت أوغسطين، فلوريدا ٢٠١ويست تاون بليس سويت  ٤٧٥عنوان المالك الجديد : 
 المتحدة االمريكية

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

 

 
 0186215: رقم العالمـة  

  5   الفــــئة :
  شركة تضامن -أحمد النايب وشريكه (ماكرو إنترناشيونال جروب) اسم مالكها : 

  2008/06/07تاريخ االشهار  : 
  2009/08/10تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة تضامن - ماكروانترناشيونال جروب  -أحمدمحمد محمود احمد النايب وشريكه اسم المالك السابق : 

  شركة تضامن -أحمد النايب وشريكه (ماكرو إنترناشيونال جروب) ك الجديد : اسم المال
بلوك الخدمات جنينة مول / المنطقة  ١الدور الثالث السكنى بالبرج الثالث و العقار على القطعة رقم  ١٠شقة عنوان المالك السابق : 

  مدينة نصر, مصر -االولى 
 -جنينة مول  - بلوك الخدمات  -ثاني السكني بالبرج الثالث المقام على القطعة رقم (د) الدور ال - ) ١٠شقة (عنوان المالك الجديد : 

 القاهرة, مصر - مدينة نصر  -المنطقة األولى 
 وكالء براءات اختراع وتسجيل عالمات تجارية - إيمان يوسف حافظ، هدى يوسف حافظ، منة يوسف حافظ اسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة - الظاهر  - ش حمدي  ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0190997رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  شركة تضامن -أحمد النايب وشريكه (ماكرو إنترناشيونال جروب) اسم مالكها : 

  2007/09/07تاريخ االشهار  : 
  2008/01/30تاريخ التسـجيل  : 
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  انترناشيونال جروب شركة تضامناحمد محمود احمد النائب وشريكة ماكرواسم المالك السابق : 
  شركة تضامن -أحمد النايب وشريكه (ماكرو إنترناشيونال جروب) اسم المالك الجديد : 

بلوك الخدمات جنينة مول المنطقة االولى  ١الدور الثالث السكنى بالبرج الثالث والعقار على القطعة رقم  ١٠شقة عنوان المالك السابق : 
  مدينة نصر, مصر

 -جنينة مول  - بلوك الخدمات  -الدور الثاني السكني بالبرج الثالث المقام على القطعة رقم (د)  - ) ١٠شقة (مالك الجديد : عنوان ال
 القاهرة, مصر - مدينة نصر  -المنطقة األولى 

 ت تجاريةوكالء براءات اختراع وتسجيل عالما - إيمان يوسف حافظ، هدى يوسف حافظ، منة يوسف حافظ اسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - الظاهر  - ش حمدي  ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0191333رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -وايث هولدينجز إل إل سي اسم مالكها : 

  2007/09/07تاريخ االشهار  : 
  2008/01/14:  تاريخ التسـجيل 

  
  ويث هولدينجز ال ال سى ، شركة ذات مسئولية محدودةاسم المالك السابق : 
  شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -وايث هولدينجز إل إل سي اسم المالك الجديد : 

، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة ٠٧٩٤٠ - ٠٨٧٤رسى فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيعنوان المالك السابق : 
  االمريكية

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ١٠٠١٧إيست فورتي سكند ستريت، نيويورك، نيويورك  ٢٣٥عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

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

 

 
 0193218رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -وايث هولدينجز إل إل سي اسم مالكها : 

  2007/10/07تاريخ االشهار  : 
  2008/02/05خ التسـجيل  : تاري

  
  ويث هولدينجز ال ال سى ، شركة ذات مسئولية محدودة تالفت بموجب قوانين الواليات المتحدة االمريكيةاسم المالك السابق : 
  شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -وايث هولدينجز إل إل سي اسم المالك الجديد : 

، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  ٠٧٩٤٠ - ٠٨٧٤فايف جيراندا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى نوان المالك السابق : ع
  االمريكية

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ١٠٠١٧إيست فورتي سكند ستريت، نيويورك، نيويورك  ٢٣٥عنوان المالك الجديد : 
 كيةاالمري

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

 

 
 0201228رقم العالمـة  : 

  34   الفــــئة :
  شركة مساهمة يابانية -جابان توباكو إنك. اسم مالكها : 

  2008/06/07تاريخ االشهار  : 
  2008/12/23تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مؤسسة طبقا لقوانين اليابان -جابان توباكو انك اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة يابانية - جابان توباكو إنك. اسم المالك الجديد : 

  كيو ، طوكيو ، اليابان , اليابان -تورانومون ، ميناتو  ١- ٢-٢عنوان المالك السابق : 
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 كو طوكيو، اليابان, اليابان-تشوم، ميناتو -٤، تورانومون ١- ١لجديد : عنوان المالك ا
 وكيل براءات -عمرو مفيد الديب اسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة -  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0201747رقم العالمـة  : 

  3   الفــــئة :
  شركة تضامن -وب) أحمد النايب وشريكه (ماكرو إنترناشيونال جراسم مالكها : 

  2009/07/07تاريخ االشهار  : 
  2009/11/15تاريخ التسـجيل  : 

  
أحمد النايب وشريكه  andشركة تضامن  -ماكروانترناشيونال جروب  --محمد محمود احمد النايب وشريكه اسم المالك السابق : 

  شركة تضامن - (ماكرو إنترناشيونال جروب) 
  شركة تضامن -ب وشريكه (ماكرو إنترناشيونال جروب) أحمد الناياسم المالك الجديد : 

بلوك الخدمات / جنينة مول / المنطقة  ١الدور الثالث السكنى بالبرج الثالث العقار على القطعة رقم  ١٠شقة عنوان المالك السابق : 
  مدينة نصر, مصر -- االولى 

 -جنينة مول  - بلوك الخدمات  -لثالث المقام على القطعة رقم (د) الدور الثاني السكني بالبرج ا - ) ١٠شقة (عنوان المالك الجديد : 
 القاهرة, مصر - مدينة نصر  -المنطقة األولى 

 وكالء براءات اختراع وتسجيل عالمات تجارية - إيمان يوسف حافظ، هدى يوسف حافظ، منة يوسف حافظ اسم الوكيل الجديد : 
  لقاهرةا - الظاهر  - ش حمدي  ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0232135رقم العالمـة  : 

  43   الفــــئة :
  شركة مساهمة لبنانية -فيغ (هولدنغ) ش.م.ل اسم مالكها : 

  2010/09/07تاريخ االشهار  : 
  2011/01/16تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة لبنانية - شركة مايريغ ش. م. ل (شركة هولدنغ) اسم المالك السابق : 

  شركة مساهمة لبنانية - فيغ (هولدنغ) ش.م.ل يد : اسم المالك الجد
  لبنان, , , , لبنان - الطابق األرضى بيروت  -بناية منصور  -شارع باستور  -الجميزة عنوان المالك السابق : 
 لبنان, لبنان -بيروت  -الطابق األرضي  - بناية منصور  -شارع باستور  ٢٨٢ -الجميزة عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0255573رقم العالمـة  : 

  16   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -مجموعة امبلایر سنتر للتجارة اسم مالكها : 

  2012/11/07تاريخ االشهار  : 
  2016/05/10خ التسـجيل  : تاري

  
  شركة مساهمة مصرية - شركة تريانون لألغذية والمخبوزات اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية -الشركة الرائدة لألغذية والمخبوزات اسم المالك الجديد : 

  القاهرة, مصر -قسم قصر النيل  -ش محمود بسيونى  ٢١عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر - المهندسين  - شارع دجلة  ٤٣الجديد : عنوان المالك 

 أيمن فؤاد الحارونياسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة -باب الخلق  - ٣٦ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0255574رقم العالمـة  : 
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  29   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -مجموعة امبلایر سنتر للتجارة اسم مالكها : 
  2013/08/07ار  : تاريخ االشه

  2016/05/10تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة تريانون لألغذية والمخبوزات اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية -الشركة الرائدة لألغذية والمخبوزات اسم المالك الجديد : 

  رة, مصرالقاه -قسم قصر النيل  -ش محمود بسيونى  ٢١عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر - المهندسين  - شارع دجلة  ٤٣عنوان المالك الجديد : 

 أيمن فؤاد الحارونياسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة -باب الخلق  - ٣٦ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0255575رقم العالمـة  : 

  31   الفــــئة :
  همة مصريةشركة مسا -مجموعة امبلایر سنتر للتجارة اسم مالكها : 

  2012/11/07تاريخ االشهار  : 
  2016/05/10تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية - شركة تريانون لألغذية والمخبوزات اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية -الشركة الرائدة لألغذية والمخبوزات اسم المالك الجديد : 

  القاهرة, مصر -قسم قصر النيل  -ش محمود بسيونى  ٢١عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر - المهندسين  - شارع دجلة  ٤٣عنوان المالك الجديد : 

 أيمن فؤاد الحارونياسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة -باب الخلق  - ٣٦ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0255579رقم العالمـة  : 

  43   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -تر للتجارة مجموعة امبلایر سناسم مالكها : 

  2013/08/07تاريخ االشهار  : 
  2016/05/10تاريخ التسـجيل  : 

  
شركة مساهمة  -الشركة الرائدة لألغذية والمخبوزات  andالشركة الرائدة لالغذية والمخبوزات  ش . م . م  اسم المالك السابق : 

  مصرية
  شركة مساهمة مصرية -والمخبوزات الشركة الرائدة لألغذية اسم المالك الجديد : 

  القاهرة, مصر -قسم قصر النيل  -ش محمود بسيونى  ٢١عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر - المهندسين  - شارع دجلة  ٤٣عنوان المالك الجديد : 

 أيمن فؤاد الحارونياسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة -باب الخلق  - ٣٦ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0255580رقم العالمـة  : 

  30   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -مجموعة امبلایر سنتر للتجارة اسم مالكها : 

  2012/11/07تاريخ االشهار  : 
  2016/05/10تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية - شركة تريانون لألغذية والمخبوزات اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية -شركة الرائدة لألغذية والمخبوزات الاسم المالك الجديد : 

  القاهرة, مصر -قسم قصر النيل  -ش محمود بسيونى  ٢١عنوان المالك السابق : 
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 الجيزة, مصر - المهندسين  - شارع دجلة  ٤٣عنوان المالك الجديد : 
 أيمن فؤاد الحارونياسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة -ب الخلق با - ٣٦ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0259835رقم العالمـة  : 

  35   الفــــئة :
  مؤسسة خاصة مؤلفة طبقا لقوانين دولة قطر - مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اسم مالكها : 

  2012/09/07تاريخ االشهار  : 
  2013/01/06تاريخ التسـجيل  : 

  
  مؤسسة خاصة مؤلفة طبقا لقوانين دولة قطر -- العلوم وتنمية المجتمع مؤسسة قطر للتربية واسم المالك السابق : 
  مؤسسة خاصة مؤلفة طبقا لقوانين دولة قطر -مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اسم المالك الجديد : 

  قطر, قطر -الدوحة  - ٥٨٢٥ب  - المدينة التعليمية صعنوان المالك السابق : 
 قطر, قطر -الدوحة  -  ٥٨٢٥ص.ب : عنوان المالك الجديد 
 ناهد وديع رزق ترزياسم الوكيل الجديد : 

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

 
 0259836رقم العالمـة  : 

  39   الفــــئة :
  مؤسسة خاصة مؤلفة طبقا لقوانين دولة قطر - مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اسم مالكها : 

  2012/09/07تاريخ االشهار  : 
  2013/01/09تاريخ التسـجيل  : 

  
  مؤسسة خاصة مؤلفة طبقا لقوانين دولة قطر -- مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اسم المالك السابق : 
  مؤسسة خاصة مؤلفة طبقا لقوانين دولة قطر -لمجتمع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية ااسم المالك الجديد : 

  قطر, قطر -الدوحة  - ٥٨٢٥ب  - المدينة التعليمية صعنوان المالك السابق : 
 قطر, قطر -الدوحة  -  ٥٨٢٥ص.ب عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0259838رقم العالمـة  : 

  42   الفــــئة :
  مؤسسة خاصة مؤلفة طبقا لقوانين دولة قطر - مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اسم مالكها : 

  2012/09/07تاريخ االشهار  : 
  2013/01/09تاريخ التسـجيل  : 

  
  مؤسسة خاصة مؤلفة طبقا لقوانين دولة قطر -- مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع  اسم المالك السابق :
  مؤسسة خاصة مؤلفة طبقا لقوانين دولة قطر -مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اسم المالك الجديد : 

  قطر, قطر -الدوحة  - ٥٨٢٥ب  - المدينة التعليمية صعنوان المالك السابق : 
 قطر, قطر -الدوحة  -  ٥٨٢٥ص.ب عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0282635رقم العالمـة  : 

  9   الفــــئة :
  شركة محدودة - إنفينكس تكنولوجي ليمتداسم مالكها : 

  2013/12/07تاريخ االشهار  : 
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  2014/02/19تاريخ التسـجيل  : 
  

  انفينكس تكنولوجي ليمتداسم المالك السابق : 
  شركة محدودة -إنفينكس تكنولوجي ليمتد اسم المالك الجديد : 

كانتون ار دي تي ان  ١٧بور سيتي ايه/اف ساوث تاور وورلد فينانس سي تي ار هار ٠٥- ١٥، ١٣ار ام اس عنوان المالك السابق : 
  هونج كونج, هونج كونج

شارع كانتون، تي إس تي كيه إل،  ١٧البرج الجنوبي، المركز المالي العالمي، مدينة هاربور،  F/ 6 ٦٠٤غرفة عنوان المالك الجديد : 
 هونج كونج, هونج كونج

 كريم محمد السيد عبد الهادياسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة -النزهة  -مساكن صقر قريش  -شارع عبد الحميد بدوي  ٧جديد : عنوان الوكيل ال

 

 
 0342891رقم العالمـة  : 

  3   الفــــئة :
  شركة توصية بسيطة -شركة أحمد قريطم وزياد طه وأحمد نور وشركائهم اسم مالكها : 

  2018/04/07تاريخ االشهار  : 
  2018/07/30تاريخ التسـجيل  : 

  
شركة دكتورز  للعطور ومستحضرات  -دكتور احمد قريطم ودكتور زياد جالل ودكتور عمرو عبدالعزيز وشركائهم السابق : اسم المالك 

شركة  - شركة أحمد قريطم وزياد طه وأحمد نور وشركائهم  andشركة توصية بسيطة    - التجميل والكيماويات والنباتات الطبية 
  توصية بسيطة

  شركة توصية بسيطة -أحمد قريطم وزياد طه وأحمد نور وشركائهم شركة اسم المالك الجديد : 
  االسكندرية, , , , مصر -باب شرق  - االزاريطة  -ش دينوقراط  ١٨عقار  -شقة بالطابق الخامس علوى عنوان المالك السابق : 
 - قسم سيدي جابر  -  ١٠٢شقة  - األول  الدور - ١عمارة رقم  - عمارات سموحة بارونز  - شارع ألبرت األول  ٧٤عنوان المالك الجديد : 

 اإلسكندرية, مصر
 جون جميل أبو العزاسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة -مدينة نصر  - ش جمال الدين عفيفي متفرع من إبراهيم نوار الموازي لشارع أحمد فخري  ٧عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0375528رقم العالمـة  : 

  41   الفــــئة :
  شركة ذات مسئولية محدودة - بايتيدانس إل تي دي :  اسم مالكها

  2019/10/07تاريخ االشهار  : 
  2019/12/11تاريخ التسـجيل  : 

  
  ش ذات مسئوليه محدودة -بايتيدانس ال تى دى اسم المالك السابق : 
  شركة ذات مسئولية محدودة -بايتيدانس إل تي دي اسم المالك الجديد : 

جورج تاون،   ٢٨٠٤تى اتش فلوور ، ويللو هاوس ، كريكيت سكوير ، بى. او . بوكس  ٤كوتيا سنتر ، سعنوان المالك السابق : 
  ، جزر كايمان, , , , جزر كايمان ١-١١١٢جراند كايمان كيه واى 
 -  ١ي ويست باي روود، جراند كايمان كيه وا ٨٠٢، جراند بافيليون، هيبيسكاس واي، ٣١١١٩بي.أو بوكس عنوان المالك الجديد : 

 ، جزر كايمان, جزر كايمان١٢٠٥
 محمود عادلاسم الوكيل الجديد : 

  القاهرة ١١٥٥٩الملك الصالح  ٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 
 


