جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

تعديل بيانات الوكيل
رقم الطلب
0079627

الفئة
7

تاريخ االشهار
1993/01/07

تاريخ التسـجيل
1994/07/19

اسم المالك
كاتر بيالر انك شركة متحدة

0081813

1

1996/01/07

1996/07/09

كونينكلجيك داوي ايجرتس بي في  -شركة
خاصة محدودة المسئولية

0081814

5

1996/01/07

1996/07/10

كونينكلجيك داوي ايجرتس بي في  -شركة
خاصة محدودة المسئولية

0083672

30

1994/09/07

1995/06/16

ألتيكور إنك  -شركة مساهمة أمريكية

0084172

5

1995/08/07

1996/04/04

ثرى ام كمبانى

0085120

25

1995/04/07

1995/11/29

0086194

7

1994/11/07

1995/08/13

فيكتورياز سيكريت ستورز براند
مانجمنت،انك
شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية ش م
م شركة مساهمة مصرية

0086195

11

1994/11/07

1995/08/13

شركة فريش اليكتريك لالجهزة المزلية ش م م
شركة مساهمة مصرية

0140866

5

2005/08/07

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة
مساهمة مصرية

0140867

5

2005/08/07

ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة
مساهمة مصرية

0232767

30

2010/08/07

2010/12/13

شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  1لسنة 1992

0232768

35

2010/08/07

2010/12/13

شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  1لسنة 1992

0232769

39

2010/08/07

2010/12/13

شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  1لسنة 1992

0232937

30

2010/08/07

2010/12/13

شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  1لسنة 92

0232938

35

2010/08/07

2010/12/13

شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  1لسنة 92

0232939

30

2010/08/07

2010/12/13

شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  1لسنة 92

0232940

35

2010/08/07

2010/12/13

شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون رقم  1لسنة 92

0232941

30

2010/08/07

2010/12/13

شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة

بيانات الوكيل الجديد
أ /جورج عزيز
ص ب 7272الحرية  -مصر الجديدة -
القاهرة
سلوى ميخائيل رزق
ص ب  - 1112كود رقم- 11511
القاهرة
سلوى ميخائيل رزق
ص ب  - 1112كود رقم- 11511
القاهرة
مراد محمد نصر
ص.ب  - 2577الحي الثامن  -مدينة
نصر  -القاهرة
بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة
وحيد احمد
17عمارات العبور طريق صالح سالم
الدور  17شقة  171ص.ب 51
بانوراما اكتوبر القاهرة 11111
حازم منير وهبة
ص ب  117الجزيرة  11511القاهرة
ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 71ش حمدى -الظاهر  -القاهرة
ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 71ش حمدى  -الظاهر  -القاهرة
رياض منير رياض أرمانيوس (ممثل
قانوني)
 9ش الشركات  -قسم عابدين  -عابدين
 القاهرةرياض منير رياض أرمانيوس (ممثل
قانوني)
 9ش الشركات  -قسم عابدين  -عابدين
 القاهرةناهد حلمى على
 17شارع اسماعيل الفنجرى  -مدينة
نصر  -القاهرة
ناهد حلمى على
 17شارع اسماعيل الفنجرى  -مدينة
نصر  -القاهرة
ناهد حلمى على
 17شارع اسماعيل الفنجرى  -مدينة
نصر  -القاهرة
ناهد حلمى على
 17شارع اسماعيل الفنجرى  -مدينة
نصر  -القاهرة
ناهد حلمى على
 17شارع اسماعيل الفنجرى  -مدينة
نصر  -القاهرة
ناهد حلمى على
 17شارع اسماعيل الفنجرى  -مدينة
نصر  -القاهرة
ناهد حلمى على
 17شارع اسماعيل الفنجرى  -مدينة
نصر  -القاهرة
ناهد حلمى على

مصرية طبقا الحكام القانون  1لسنة 92
0232942

35

2010/08/07

2010/12/13

شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  1لسنة 92

0232943

30

2010/08/07

2010/12/13

شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  1لسنة 92

0232944

35

2010/08/07

2010/12/13

شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون رقم 1992 1

0232945

30

2010/08/07

2010/12/13

شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون رقم  1لسنة 92

0232946

35

2010/08/07

2010/12/13

شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون رقم  1لسنة 92

0232947

30

2010/08/07

2010/12/13

شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  1لسنة 12

0232948

35

2010/08/07

2010/12/13

شركة االسكندرية للسكر  -شركة مساهمة
مصرية طبقا الحكام القانون  1لسنة 1992

0249319

1

2011/09/07

2011/12/19

سيجويرك دروكفارين ايه جى اند كو .كى جى
ايه ايه  -شركة توصية محدودة باالسهم

0249320

2

2011/09/07

2011/12/19

سيجويرك دروكفارين ايه جى اند كو .كى جى
ايه ايه  -شركةتوصية محدودة باالسهم

0249321

42

2011/08/07

2011/11/16

سيجويرك دروكفارين ايه جى اند كو .كى جى
ايه ايه  -شركة توصية محدودة باالسهم

0249322

1

2011/09/07

2011/12/19

سيجويرك دروكفارين ايه جى اند كو .كى جى
ايه ايه -شركة توصية محدودة باالسهم

0249323

2

2011/09/07

2011/12/01

سيجويرك دروكفارين ايه جى اند كو .كى جى
ايه ايه  -شركة توصية محدودة باالسهم

0249324

42

2011/09/07

2011/12/19

سيجويرك دروكفارين ايه جى اند كو .كى جى
ايه ايه  -شركةتوصيةمحدودة باالسهم

0262481

25

2022/02/07

2022/05/15

جيفري ش .ذ .م .م - .شركة ذات مسئولية
محدودة

0264078

29

2015/03/07

2015/09/14

0264080

16

2015/03/07

2015/09/17

0264081

29

2015/03/07

2017/09/17

0268067

29

2013/07/07

2014/09/30

0268068

30

2013/05/07

2014/09/30

تيترا ليفيل هولدينجز اند فابنانس أس إيه -
شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
سويسرا
تيترا ليفيل هولدنجز اند فابنانس أس إيه -
شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
سويسرا
تيترا الفال هولدنجزا اند فاينانس أس إيه -
شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
سويسرا
تيترا ليفيل هولد نجز & فينانس أس  .أيه
شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
سويسرا
تيترا ليفيل هولد نجز & فينانس أس  .أيه -
شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين

 17شارع اسماعيل الفنجرى  -مدينة
نصر  -القاهرة
ناهد حلمى على
 17شارع اسماعيل الفنجرى  -مدينة
نصر  -القاهرة
ناهد حلمى على
 17شارع اسماعيل الفنجرى  -مدينة
نصر  -القاهرة
ناهد حلمى على
 17شارع اسماعيل الفنجرى  -مدينة
نصر  -القاهرة
ناهد حلمى على
 17شارع اسماعيل الفنجرى  -مدينة
نصر  -القاهرة
ناهد حلمى على
 17شارع اسماعيل الفنجرى  -مدينة
نصر  -القاهرة
ناهد حلمى على
 17شارع اسماعيل الفنجرى  -مدينة
نصر  -القاهرة
ناهد حلمى على
 17شارع اسماعيل الفنجرى  -مدينة
نصر  -القاهرة
ناهد وديع رزق
 11ش عائشة التيمورية  -جاردن
سيتى  -القاهرة
ناهد وديع رزق
 11ش عائشة التيمورية  -جاردن
سيتى  -القاهرة
ناهد وديع رزق
 11ش عائشة التيمورية  -جاردن
سيتى  -القاهرة
ناهد وديع رزق
 11ش عائشة التيمورية جاردن سيتى
القاهرة
ناهد وديع رزق
 11ش عائشة التيمورية  -جاردن
سيتى  -القاهرة
ناهد وديع رزق
 11ش عائشة التيمورية  -جاردن
سيتى  -القاهرة
حازم منير وهبة  -محام ووكيل
عالمات تجارية وبراءات
ص.ب  - 117الجزيرة - 11511
القاهرة
ناهد وديع رزق
 11ش عائشة التمورية  -جاردن سيتى
 القاهرةناهد وديع رزق
 11ش عائشة التمورية  -جاردن سيتى
 القاهرةناهد وديع رزق
 11ش عائشة التمورية  -جاردن سيتى
 القاهرةناهد وديع رزق
 11ش عائشة التمورية  -جاردن سيتى
 القاهرةناهد وديع رزق
 11ش عائشة التمورية  -جاردن سيتى

سويسرا
تيترا ليفل هولد نجز & فينانس أس  .أيه -
شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
سويسرا
تيترا ليفل هولد نجز & فينانس أس  .أيه -
شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
سويسرا
تيترا لفيل هولد نجز & فينانس أس  .أيه --
شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
سويسرا
تيترا ليفيل هولد نجز & فينانس أس  .أيه
شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
سويسرا
تيترا ليفيل هولد نجز & فينانس أس  .أيه
شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
سويسرا
تيترا ليفل هولد نجز & فينانس أس  .أيه -
شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
سويسرا
ذي انترناشونال اسوسيشين اوف ليونز كلبس
 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين واليةايللينوس
ذي انترناشونال اسوسيشين اوف ليونز كلبس
 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين واليةايللينوس
ذي انترناشونال اسوسيشين اوف ليونز كلبس
 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين واليةايللينوس
شركة ايفا لمستحضرات التجميل  -شركة
مساهمة مصرية طبقا الحاكم القانون رقم 1
لسنة 92
شركة ايفا لمستحضرات التجميل  -شركة
مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون رقم 1
لسنة 92
غاريت بوب كورن هولدينغ كومبنى ال ال
سى  -شركة امريكية ذات مسئولية محدودة

0268069

33

2013/06/07

2014/09/30

0268070

7

2013/06/07

2014/09/30

0268071

9

2013/07/07

2014/09/30

0268072

11

2013/05/07

2014/09/30

0268073

16

2013/05/07

2014/09/30

0268075

29

2013/07/07

2014/09/30

0270582

35

2017/03/07

2017/05/31

0270583

36

2013/06/07

2013/09/05

0270584

41

2013/06/07

2013/09/05

0272463

3

2013/06/07

2014/08/03

0272464

3

2013/06/07

2014/08/03

0277366

30

2014/01/07

2014/03/03

0277367

35

2013/09/07

2014/03/03

غاريت بوب كورن هولدينغ كومبنى إل إل
سى  -شركة امريكية ذات مسئولية محدودة

0277368

30

2013/09/07

2014/03/03

غاريت بوب كورن هولدينغ كومبنى إل إل
سى  -شركة امريكية ذات مسئولية محدودة

0277831

32

2013/09/07

2013/11/11

0278096

35

2014/01/07

2015/05/27

0278097

43

2013/09/07

2015/11/03

0278556

29

2013/09/07

2014/03/04

شاينا ريسورسيس بروويزيز كمبانى ليمتد -
شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا ً
لقوانين جمهورية الصين الشعبية
ماريوت ورلد وايد كوربوريشن  -شركة
متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية
ماريالند  -الواليات المتحدة االمريكية
ماريوت ورلد وايد كوربوربشن شركة متحدة
امريكية تأسست طبقا لقوانين والية ميريالند -
الواليات المتحدة االمريكية
المصنع السعودى لاليسكريم المحدودة -
شركة سعودية محدودة

 القاهرةناهد وديع رزق
 11ش عائشة التمورية  -جاردن سيتى
 القاهرةناهد وديع رزق
 11ش عائشة التمورية  -جاردن سيتى
 القاهرةناهد وديع رزق
 11ش عائشة التمورية  -جاردن سيتى
 القاهرةناهد وديع رزق
 11ش عائشة التمورية  -جاردن سيتى
 القاهرةناهد وديع رزق
 11ش عائشة التمورية  -جاردن سيتى
 القاهرةناهد وديع رزق
 11عائشة التيمورية  -جاردن سيتى -
القاهرة
مراد محمد نصر
ص.ب  - 2577الحي الثامن  -مدينة
نصر  -القاهرة
مراد محمد نصر
ص.ب  - 2577الحي الثامن  -مدينة
نصر  -القاهرة
مراد محمد نصر
ص.ب  - 2577الحى الثامن  -القاهرة
منير رياض ارمانيوس(ممثل قانوني)
 9شارع الشركات  -الفواله  -قسم
عابدين  -القاهرة
ياسمين منير رياض ارمانيوس
 9ش الشركات  -قسم عابدين  -القاهرة
بيانات للملكية الفكريه ويمثلها هاله
وحيد احمد
 17عمارات العبور طريق صالح سالم
 الدور  - 17شقة  - 171ص.ب51بانوراما أكتوبر  -القاهرة 11111
بيانات للملكية الفكرية ويمثلها  /هالة
وحيد احمد
 17عمارات العبور طريق صالح سالم
 الدور  - 17شقة  - 171ص.ب51بانوراما أكتوبر  -القاهرة 11111
بيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة
وحيد احمد
 17عمارات العبور طريق صالح سالم
 الدور  - 17شقة  - 171ص.ب51بانوراما أكتوبر  -القاهرة 11111
محمود سليمان سالم
71ش الطيران  -مدينة نصر  -القاهرة
حازم منير وهبة
ص ب  117الجزيرة  11511القاهرة
حازم منير وهبة
ص ب  117الجزيرة  11511القاهرة
منى عرفة داغر
عماره  17بلوك س , 11الشطر

0278557

30

2013/09/07

2014/03/24

المصنع السعودى لاليسكريم المحدودة -
شركة سعودية محدودة

0278558

43

2013/09/07

2014/03/05

المصنع السعودى لاليسكريم المحدودة ---
شركة سعودية محدودة

0279878

30

2013/10/07

2014/01/20

ذا هيرشى كومبنى -شركة محدودة المسؤولية

0280007

3

2013/10/07

2013/12/10

دونجكامول روجرونجسانج  -مواطنه من
تايالند  --منشأة فردية

0280715

29

2013/12/07

2015/03/04

شركة الفواكه الطازجة  -ش م ح  --شركة
اماراتية

0280716

31

2013/11/07

2014/03/04

شركة الفواكه الطازجة  -ش م ح  -شركة
اماراتية

0280717

32

2013/12/07

2015/09/13

شركة الفواكه الطازجة  -ش م ح  --شركة
اماراتية

0280718

29

2013/11/07

2014/03/04

شركة الفواكه الطازجة  -ش م ح  -شركة
اماراتية

0280719

31

2013/12/07

2014/03/04

شركة الفواكه الطازجة  -ش م ح  -شركة
اماراتية

0280720

32

2013/11/07

2015/01/14

شركة الفواكه الطازجة  -ش م ح شركه
اماراتية

0280722

31

2018/07/07

2019/12/24

شركة الفواكه الطازجة  -ش م ح -اماراتية

0280793

43

2021/04/07

2021/06/10

0289528

6

2020/02/11

2020/05/12

فيال هولدينج ال ال سى  -شركة محدودة
المسئولية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين والية
ديالوير الواليات المتحدة االمريكية
شركة ستارة لمنتجات االلومنيوم  -شركة
مساهمة مصرية

العاشر  ,زهراء المعادى  .ص.ب
 11277زهراء المعادي  -القاهرة
منى عرفة داغر
عماره  17بلوك س , 11الشطر
العاشر  ,زهراء المعادى  .ص.ب
 11277زهراء المعادي  -القاهرة
منى عرفة داغر
عماره  17بلوك س , 11الشطر
العاشر  ,زهراء المعادى  .ص.ب
 11277زهراء المعادي  -القاهرة
أ /سمر اللباد
ص ب  151القرية الذكية 17522
القاهرة
ايمان يوسف حافظ وهدى يوسف
حافظ ومنة يوسف حافظ
 71ش حمدى  -الظاهر  -القاهرة
هشام رؤوف محمود
ص.ب  11السرايا - 71711
االسكندرية
هشام رؤوف محمود
ص.ب  11السرايا - 71711
االسكندرية
هشام رؤوف محمود
ص.ب  11السرايا - 71711
االسكندرية
هشام رؤوف محمود
ص.ب  11السرايا - 71711
االسكندرية
هشام رؤوف محمود
ص.ب  11السرايا - 71711
االسكندرية
هشام رؤوف محمود
ص.ب  11السرايا - 71711
االسكندرية
هشام رؤوف محمود
ص.ب  11السرايا - 71711
االسكندرية
عبد الوهاب مصطفى كمال
 11ش محمود عزمى  -الزمالك -
 - 11711القاهرة
محمد ذكى
1ش محمد فهمى المتفرع من ش
الطيران  -مدينة نصر  -القاهرة

