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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0056187رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 هاريس تكنولوجيز , انك 3ال اسم مالكها : 

 1980/08/07تاريخ االشهار  : 
 1980/12/25تاريخ التسـجيل  : 

 
 هاريس كوربوريشن_ انك شركه متحدهاسم المالك السابق : 
 هاريس تكنولوجيز , انك 3ال اسم المالك الجديد : 

_ والية تكساس الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة -مدينة داالس  -داالس باركواى  10661بق : عنوان المالك السا
 االمريكية

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 30313ويست ناسا بوليفارد , ملبورن فلوريدا  1601عنوان المالك الجديد : 
 عمرو مفيد الديبيد : اسم الوكيل الجد

 مصر -القاهره - 1020ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0060851رقم العالمـة  : 

 2   الفــــئة :
 شركه البويات والصناعات الكيماوية )باكين(اسم مالكها : 

 تاريخ االشهار  : 
 1985/09/03تاريخ التسـجيل  : 

 
 الكيماوية )باكين( شركه البويات والصناعاتاسم المالك السابق : 
 شركه البويات والصناعات الكيماوية )باكين(اسم المالك الجديد : 

 ش المصانع الواح ايديه قسم الزيتون , , , , مصر1عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر -الكائنة قسم االميرية  C/25ش المصانع االميرية قطعة1عنوان المالك الجديد : 

 هبه محمود احمد عيسياسم الوكيل الجديد : 
 القليوبية -مدينة العبور  -المنطقه الصناعيه االولى عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0061128رقم العالمـة  : 

 29   الفــــئة :
 بلو دياموند جرورزاسم مالكها : 

 تاريخ االشهار  : 
 1988/03/16تاريخ التسـجيل  : 

 
 جرورز اكستشينجكاليفورنيا الموند اسم المالك السابق : 
 بلو دياموند جرورزاسم المالك الجديد : 

 , الواليات المتحدة االمريكية-عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - 31011سي سكرامنتو كاليفورنيا  1060عنوان المالك الجديد : 

 عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد : 
 مصر -القاهرة  - 1020ص . ب نوان الوكيل الجديد : ع

 

 
 0082556رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 شركة برونزويك كوربوريشن شركه متحدهاسم مالكها : 

 1994/11/07تاريخ االشهار  : 
 1995/08/27تاريخ التسـجيل  : 
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 شركة برونزويك كوربوريشن شركه متحدهاسم المالك السابق : 
 شركة برونزويك كوربوريشن شركه متحدهم المالك الجديد : اس

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -0011-06601إن فيلدس تى ليك فوريست الينوى 1عنوان المالك السابق : 
,  الواليات المتحدة االمريكية 10331, فوند دو الك , ويسكنسن 1333بايونير رود , ص.ب  0016دبليو عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 طارق محمود بدراناسم الوكيل الجديد : 

 القاهره -رمسيس  11230الرمز البريدي  110ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0082557رقم العالمـة  : 

 28   الفــــئة :
 شركة برونزويك كوربوريشن )ش.متحدة(اسم مالكها : 

 1994/11/07ريخ االشهار  : تا
 1995/08/27تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة برونزويك كوربوريشن )ش.متحدة(اسم المالك السابق : 
 شركة برونزويك كوربوريشن )ش.متحدة(اسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية الواليات المتحدة االمريكية, -0011-06601إن فيلدس سي ليك فوريست الينوى 1عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكية,  10331, فوند دو الك , ويسكنسن 1333بايونير رود , ص.ب  0016دبليو عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 طارق محمود بدراناسم الوكيل الجديد : 

 القاهره -مسيس ر 11230الرقم البريدي  110ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0093157رقم العالمـة  : 

 33   الفــــئة :
 دياجو نورث امريكا انكاسم مالكها : 

 1998/09/07تاريخ االشهار  : 
 1999/09/25تاريخ التسـجيل  : 

 
 جينيوس يو دي في نورث امريكا انكاسم المالك السابق : 
 دياجو نورث امريكا انكاسم المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية - 0361كونيكتيت -ستافورد مالك السابق : عنوان ال
 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية -60011مين افينيو , نور ووك , كونيكتيوكت  061عنوان المالك الجديد : 

 دأ /سمر اللبااسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة 10122القرية الذكية  116ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0135566رقم العالمـة  : 

 5   الفــــئة :
 -تي. سي. فارما سيوتيكال اند ستريز كو ليميتداسم مالكها : 

 2005/10/07تاريخ االشهار  : 
 2007/06/05تاريخ التسـجيل  : 

 
 -وتيكال اند ستريز كو ليميتدتي. سي. فارما سياسم المالك السابق : 
 -تي. سي. فارما سيوتيكال اند ستريز كو ليميتداسم المالك الجديد : 

 ايكاشاى رود بانجيون صب ديستريكت بانجبون ديسترك بانكوك , تايالند 000عنوان المالك السابق : 
 , تايالند, تايالند 16116غبون ديستريكت , بانكوك ديستريكت , بان -اكاشاي رود , كلونغ بانغ فران سب  000عنوان المالك الجديد : 

 محمود عادلاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة 11113الملك الصالح كود رقم  0ص 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

 
 0136442رقم العالمـة  : 

 33   الفــــئة :
 ة مصريةشركة مساهم -شركة إيفا فارما لألدوية والمستلزمات الطبية اسم مالكها : 

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

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

 دات سلطان سابقا من ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم جيزة, مصرش السا 120عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر -الهرم  -كفر الجبل  -ش السادات من ترعة المنصورية  120عنوان المالك الجديد : 

 رياض منير رياض أرمانيوس )ممثل قانوني(اسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -عابدين  -قسم عابدين  -شارع الشركات  3عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0146585رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 ويا انترناشيونال انك شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالويراسم مالكها : 

 2006/04/07تاريخ االشهار  : 
 2007/05/28تاريخ التسـجيل  : 

 
 اهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالويرويا انترناشيونال انك شركة مساسم المالك السابق : 
 ويا انترناشيونال انك شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالويراسم المالك الجديد : 

تحدة _ الواليات المتحدة االمريكية, الواليات الم 16613والية نيويورك  6مدينة نيويورك 6روكفيلر بالزا  21عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 _ الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 16613برودواي نيويورك نيويورك  1033عنوان المالك الجديد : 
 محمود عادلاسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة 11113الملك الصالح كود رقم  0ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0153937رقم العالمـة  : 

 11   ـــئة :الفـ
 على احمد محمد احمد جى.ام.اس لالستيراد والتوكيالت التجارية تاجر فرد مصرياسم مالكها : 

 2006/02/07تاريخ االشهار  : 
 2006/12/06تاريخ التسـجيل  : 

 
 على احمد محمد احمد جى.ام.اس لالستيراد والتوكيالت التجارية تاجر فرد مصرياسم المالك السابق : 

 على احمد محمد احمد جى.ام.اس لالستيراد والتوكيالت التجارية تاجر فرد مصريلك الجديد : اسم الما
 القاهرة, مصر 00شارع الفريق على عامر مدينة نصر بلوك 10عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر -مدينة نصر  26, م  11بلوك  06قطعة  -شارع االمام أبو حنيفة  11عنوان المالك الجديد : 

 ايمان يوسف محمد حافظ , هدى يوسف محمد حافظ , منة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -الظاهر  -ش حمدى  00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0158263رقم العالمـة  : 

 7   الفــــئة :
 جي ام اس لالستيراد والتوكيالت التجارية علي احمد احمداسم مالكها : 

 2005/09/07هار  : تاريخ االش
 تاريخ التسـجيل  : 
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 جي ام اس لالستيراد والتوكيالت التجارية علي احمد احمداسم المالك السابق : 
 جي ام اس لالستيراد والتوكيالت التجارية علي احمد احمداسم المالك الجديد : 

 لقاهرة, مصرم نصر ا 2م  11بلوك  066ش االمام ابو حنيفة قطعة  11عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر -مدينة نصر  26,  11بلوك  06قطعة  -شارع االمام أبو حنيفة  11عنوان المالك الجديد : 

 ايمان يوسف محمد حافظ , هدى يوسف محمد حافظ , منة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -الظاهر  -ش حمدى  00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0158268ـة  : رقم العالم
 7   الفــــئة :

 تاجر مصرى الجنسية-جى أم أس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية -على احمد محمد احمداسم مالكها : 
 2005/12/07تاريخ االشهار  : 

 2008/06/15تاريخ التسـجيل  : 
 

 تاجر مصرى الجنسية-لتوكيالت التجارية جى أم أس لالستيراد والتصدير وا-على احمد محمد احمداسم المالك السابق : 
 تاجر مصرى الجنسية-جى أم أس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية -على احمد محمد احمداسم المالك الجديد : 

 القاهرة, مصر -م .نصر 26م11بلوك 066قطعة  -شارع االمام أبو حنيفة  11عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر -مدينة نصر  26,  11بلوك  06قطعة  -شارع االمام أبو حنيفة  11عنوان المالك الجديد : 

 ايمان يوسف محمد حافظ , هدى يوسف محمد حافظ  , منة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : 
 ش حمدى الظاهر , القاهرة 00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0158269رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 فردى -جى ام اس لالستيراد والتوكيالت التجارية  -على احمد محمد احمد كها : اسم مال

 2005/12/07تاريخ االشهار  : 
 2008/06/15تاريخ التسـجيل  : 

 
 فردى -جى ام اس لالستيراد والتوكيالت التجارية  -على احمد محمد احمد اسم المالك السابق : 
 فردى -جى ام اس لالستيراد والتوكيالت التجارية  - على احمد محمد احمداسم المالك الجديد : 

 القاهرة , مصر -نصر  -م  26 -م  11بلوك  066قطعة  -شارع االمام ابوحنيفة  11عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر -مدينة نصر  26,  11بلوك  06قطعة  -شارع االمام أبو حنيفة  11عنوان المالك الجديد : 

 ايمان يوسف محمد حافظ , هدى يوسف محمد حافظ , منة يوسف محمد حافظد : اسم الوكيل الجدي
 القاهرة -الظاهر  -ش حمدى  00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0158270رقم العالمـة  : 

 11   الفــــئة :
 على احمد محمد احمد جى ام اس لالستيراد والتوكيالت التجاريةاسم مالكها : 

 2005/10/07تاريخ االشهار  : 
 2006/07/26تاريخ التسـجيل  : 

 
 على احمد محمد احمدجى ام استاجر مصرىاسم المالك السابق : 
 على احمد محمد احمد جى ام اس لالستيراد والتوكيالت التجاريةاسم المالك الجديد : 

 صرم نصر القاهرة , م 26م 11بلوك  066شارع االمام أبو حنيفة قطعة  11عنوان المالك السابق : 
 القاهرة, مصر -مدينة نصر  26,م  11بلوك  06قطعة  -شارع االمام أبو حنيفة  11عنوان المالك الجديد : 

 ايمان يوسف محمد حافظ ,هدى يوسف محمد حافظ , منة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -الظاهر  -ش حمدى  00عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0241856رقم العالمـة  : 
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 29   الفــــئة :
 الصعيد لصناعة المواد الغذائية ش.م.م شركة مساهمة مصريةاسم مالكها : 

 2011/03/07تاريخ االشهار  : 
 2011/07/19تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية ش.م.م شركة مساهمة مصريةاسم المالك السابق : 
 اعة المواد الغذائية ش.م.م شركة مساهمة مصريةالصعيد لصناسم المالك الجديد : 

 القاهرة , مصر -شارع محمد فهمى متفرع من الطيران مدينة نصر  2عنوان المالك السابق : 
 القاهرة , مصر -مصر الجديدة  -ميدان سانت فاتيما  -شارع محمد تيمور  - 0العقار رقم عنوان المالك الجديد : 

 جلس االدارة( ايمن طه حسن مصطفى الشيمي)رئيس ماسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -مصر الجديدة  -ميدان سانت فاتيما  -شارع محمد تيمور  - 0العقار رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0242882رقم العالمـة  : 

 37   الفــــئة :
شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة  -دى كابوشيكى كايشا كوبى سيكوشوترايدنج وتتاجر باسم كوبى ستيل ال تى اسم مالكها : 

 طبقا لقوانين اليابان
 2011/06/07تاريخ االشهار  : 

 2012/02/02تاريخ التسـجيل  : 
 

شركة محدودة المسئولية تأسست  -كابوشيكى كايشا كوبى سيكوشوترايدنج وتتاجر باسم كوبى ستيل ال تى دى اسم المالك السابق : 
 يابانوقائمة طبقا لقوانين ال

شركة محدودة المسئولية تأسست  -كابوشيكى كايشا كوبى سيكوشوترايدنج وتتاجر باسم كوبى ستيل ال تى دى اسم المالك الجديد : 
 وقائمة طبقا لقوانين اليابان

 اليابان, اليابان -هيوجو  -شى  -تشوم ,تشو كو , كوبى  - 0تشو  -واكينوهاما  00 - 16عنوان المالك السابق : 
 اليابان, اليابان -هيوجو-شى  -كو , كوبى -تشومي تشو  - 0كايجاندوري -واكينوهاما 0-0ن المالك الجديد : عنوا

 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة -جاردن سيتى  -عائشة التيمورية  16عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0264733رقم العالمـة  : 

 9   الفــــئة :
 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين تايوان -يفوانك إاسم مالكها : 

 2013/02/07تاريخ االشهار  : 
 2016/03/27تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين تايوان -إيفوانك اسم المالك السابق : 
 ايوانشركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين ت -إيفوانك اسم المالك الجديد : 

 6او  6ار  -تايوان  -تايباى ستى  -سينى ديست  -سينى ار دى  - 0 -اس أى سى  - 010رقم  - 1 -اف  01عنوان المالك السابق : 
 سى, تايوان

 -تايوان  - 160تايبيه سيتي  -تشونغشان ديستريكت  -تشونغشان ان . روود  - 0سيكشن   - 00نمبر  -أف  3عنوان المالك الجديد : 
 و . سى, تايوانار .ا

 محمود عادلاسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة 11113الملك الصالح كود رقم  0ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0281635رقم العالمـة  : 

 31   الفــــئة :
 شركة مساهمة -مواسم البركة لتجارة المواد الغذائية اسم مالكها : 

 2021/09/07تاريخ االشهار  : 
 2021/12/01ـجيل  : تاريخ التس
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 شركة مساهمة -مواسم البركة للصناعة وتجارة المواد الغذائية اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -مواسم البركة لتجارة المواد الغذائية اسم المالك الجديد : 

 القاهرة , مصر -مصر الجديدة  -ميدان المحكمة  -ش سوهاج  0عنوان المالك السابق : 
 القاهرة , مصر -مدينة نصر  - 00شقة رقم  -المنطقة السادسة  -مصطفى النحاس   00المكتب الكائن في لك الجديد : عنوان الما

 سلوى فوزى جرجساسم الوكيل الجديد : 
 ةالقاهر -حدائق الزيتون  - 0شقة  -الدور الرابع  - 0برج  -ابراج جولدن سيتى  -شارع ترعة الجبل  316عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0282663رقم العالمـة  : 

 35   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -جوديز  ماركت اسم مالكها : 

 تاريخ االشهار  : 
 2018/04/12تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -جوديز  ماركت  andشركة مساهمة مصرية   -جوديز سوبر ماركت اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية -جوديز  ماركت  اسم المالك الجديد :

 القاهرة, , , , مصر -مدينة نصر اول  -المنطقة االولى  -ش مصطفى رياض  3عنوان المالك السابق : 
 القليوبية, مصر-المنطقة) أ ( مدينة العبور  -مجمع االستانة عنوان المالك الجديد : 

 ل محمد محمد البنا)رئيس مجلس االدارة ( الشريف جمااسم الوكيل الجديد : 
 القليوبية-المنطقة) أ ( مدينة العبور  -مجمع االستانة عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0282664رقم العالمـة  : 

 32   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -جوديز ماركت اسم مالكها : 

 2018/01/07تاريخ االشهار  : 
 2018/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -جوديز سوبر ماركت ابق : اسم المالك الس

 شركة مساهمة مصرية -جوديز ماركت اسم المالك الجديد : 
 القاهرة, , , , مصر -مدينة نصر اول  -المنطقة االولى  -ش مصطفى رياض  3عنوان المالك السابق : 
 يوبية, مصرالقل-المنطقة ) أ ( مدينة العبور  -مجمع االستانة عنوان المالك الجديد : 

 )رئيس مجلس االدارة ( الشريف جمال محمد محمد البنااسم الوكيل الجديد : 
 القليوبية-المنطقة ) أ ( مدينة العبور  -مجمع االستانة عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0282665رقم العالمـة  : 

 31   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -جوديز  ماركت اسم مالكها : 

 2018/01/07شهار  : تاريخ اال
 2018/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -جوديز سوبر ماركت اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية -جوديز  ماركت اسم المالك الجديد : 

 القاهرة, , , , مصر -مدينة نصر اول  -المنطقة االولى  -ش مصطفى رياض  3عنوان المالك السابق : 
 القليوبية, مصر-المنطقة) أ ( مدينة العبور  -مجمع االستانة المالك الجديد :  عنوان

 )رئيس مجلس االدارة ( الشريف جمال محمد محمد البنااسم الوكيل الجديد : 
 القليوبية-المنطقة ) أ ( مدينة العبور  -مجمع االستانة عنوان الوكيل الجديد : 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0282666رقم العالمـة  : 
 30   ئة :الفــــ

 شركة مساهمة مصرية -جوديز ماركت اسم مالكها : 
 2018/01/07تاريخ االشهار  : 

 2018/03/11تاريخ التسـجيل  : 
 

 شركة مساهمة مصرية -جوديز سوبر ماركت اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية -جوديز ماركت اسم المالك الجديد : 

 القاهرة, , , , مصر -مدينة نصر اول  -المنطقة االولى  -اض ش مصطفى ري 3عنوان المالك السابق : 
 القليوبية, مصر-المنطقة) أ ( مدينة العبور  -مجمع االستانة عنوان المالك الجديد : 

 )رئيس مجلس االدارة ( الشريف جمال محمد محمد البنااسم الوكيل الجديد : 
 القليوبية-( مدينة العبور المنطقة ) أ  -مجمع االستانة عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0306556رقم العالمـة  : 

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

 2018/05/07تاريخ االشهار  : 
 2018/07/09تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -المصرية العالمية لصناعة الطحين اسم المالك السابق : 

 شركة مساهمة مصرية  -برايم فالور ميلز المالك الجديد : اسم 
 اكتوبر, , , , مصر 0مدينة  -  10قطعة رقم  -المنطقة الصناعية الثالثة عنوان المالك السابق : 
 اكتوبر, مصر 0مدينة  -  10قطعة رقم  -المنطقة الصناعية الثالثة عنوان المالك الجديد : 

 دحنان ناشاسم الوكيل الجديد : 
 010شقة  -الدور السادس  -( 1برج الفتح ) -حلمية الزيتون  -ش عين شمس  02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0306557رقم العالمـة  : 

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

 2018/05/07تاريخ االشهار  : 
 2019/06/26تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -المصرية العالمية لصناعة الطحن الك السابق : اسم الم

 شركة مساهمه  مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 
 اكتوبر, , , , مصر 0مدينة  -  10قطعة رقم   -المنطقة الصناعية الثالثة عنوان المالك السابق : 
 اكتوبر, مصر 0مدينة  -  10قطعة رقم   -ثة المنطقة الصناعية الثالعنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس حلمية الزتيون 02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0306558رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 مصريةشركة مساهمه  -برايم فالور ميلز اسم مالكها : 

 2018/03/07تاريخ االشهار  : 
 2018/05/14تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -المصرية العالمية لصناعة الطحين اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمه مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 اكتوبر, , , , مصر 0دينة م - 10قطعة رقم  -المنطقة الصناعية الثالثة عنوان المالك السابق : 
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 اكتوبر, مصر 0مدينة  - 10قطعة رقم  -المنطقة الصناعية الثالثة عنوان المالك الجديد : 
 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس حلمية الزتيون 02عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0352505رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 برايم فالور ميلزاسم مالكها : 

 2019/04/07تاريخ االشهار  : 
 2019/06/10تاريخ التسـجيل  : 

 
 الشركه المصريه العالميه لصناعه الطحناسم المالك السابق : 
 برايم فالور ميلزاسم المالك الجديد : 

 اكتوبر, مصر 0في  10عه قط -المنطقه الصناعيه الثالثه عنوان المالك السابق : 
 اكتوبر, مصر 0في  10قطعه  -المنطقه الصناعيه الثالثه عنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -حلمية الزيتون  -ش عين شمس  02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0401761رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلزاسم مالكها : 

 2021/07/07تاريخ االشهار  : 
 2021/09/20تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلزاسم المالك الجديد : 
 اكتوبر, , , , مصر 0كافة  في مدينه 10المنطقه الصناعيه الثالثه قطعه رقم ق : عنوان المالك الساب

 اكتوبر, مصر 0كافة  في مدينه 10المنطقه الصناعيه الثالثه قطعه رقم عنوان المالك الجديد : 
 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 

 القاهرة - 010شقة  -دور السادس ال -برج الفتح  -ش عين شمس حلمية الزتيون 02عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0403519رقم العالمـة  : 

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

 2021/11/08تاريخ االشهار  : 
 2022/01/11تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 

 شركة مساهمة -برايم فالور ميلز مالك الجديد : اسم ال
 اكتوبر, , , , مصر 0مدينة  10المنطقة الصناعيه الثالثه قطعه عنوان المالك السابق : 
 اكتوبر, مصر 0مدينة  10المنطقة الصناعيه الثالثه قطعه عنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -عين شمس حلمية الزتيون  ش02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0405392رقم العالمـة  : 

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

 2021/11/08تاريخ االشهار  : 
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 2022/01/11تاريخ التسـجيل  : 
 

 شركة مساهمة -ية العالمية لصناعة الطحن الشركة المصراسم المالك السابق : 
 شركة مساهمه مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 اكتوبر , , , , مصر 0مدينه  10المنطقه الصناعيه الثالثه قطعه عنوان المالك السابق : 
 اكتوبر , مصر 0مدينه  10المنطقه الصناعيه الثالثه قطعه عنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشدم الوكيل الجديد : اس
 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس حلمية الزتيون 02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0405757رقم العالمـة  : 

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

 2021/04/07تاريخ االشهار  : 
 2021/06/08سـجيل  : تاريخ الت

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

 اكتوبر, , , , مصر 0فى مدينة  10المنطقة الصناعية الثالثة قطعة عنوان المالك السابق : 
 اكتوبر, مصر 0فى مدينة  10المنطقة الصناعية الثالثة قطعة ديد : عنوان المالك الج

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس حلمية الزتيون 02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0406058رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمه مصرية -ر ميلز برايم فالواسم مالكها : 

 2021/05/09تاريخ االشهار  : 
 2021/07/08تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمه مصرية -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمه مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 مدينه نصر , , , , مصر 01قطعه  3ه المنطقه الصناعيعنوان المالك السابق : 
 اكتوبر, مصر 0في مدينة  10المنطقه الصناعيه الثالثة قطعة عنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس حلمية الزتيون 02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0406059: رقم العالمـة  

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

 2021/05/09تاريخ االشهار  : 
 2021/07/08تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة  مساهمه مصرية -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 
 ة  مساهمه مصريةشرك -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 مدينه نصر , , , , مصر 01قطعه  3المنطقه الصناعيه عنوان المالك السابق : 
 مدينه نصر , مصر 01قطعه  3المنطقه الصناعيه عنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  - الدور السادس -برج الفتح  -ش عين شمس حلمية الزتيون 02عنوان الوكيل الجديد : 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0406060رقم العالمـة  : 

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

 2021/05/09تاريخ االشهار  : 
 2021/07/08تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة  مساهمه  مصرية -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 
 شركة  مساهمه  مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 أكتوبر  , , , , مصر 0مدينه    - 10قطعه   -المنطقه الصناعيه الثالثة عنوان المالك السابق : 
 أكتوبر  , مصر 0مدينه    - 10قطعه   -المنطقه الصناعيه الثالثة عنوان المالك الجديد : 

 ن ناشدحنااسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس حلمية الزتيون 02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0406066رقم العالمـة  : 

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

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

 
 شركة مساهمه  مصرية -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمه  مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 أكتوبر  , , , , مصر 0مدينه   - 10قطعه   -المنطقه الصناعيه الثالثة عنوان المالك السابق : 
 أكتوبر  , مصر 0مدينه   - 10قطعه   -الصناعيه الثالثة المنطقه عنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس حلمية الزتيون 02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0406067رقم العالمـة  : 

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

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

 
 شركة مساهمه  مصرية -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمه مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 أكتوبر  , , , , مصر 0مدينه    - 10قطعه   -ة المنطقه الصناعيه الثالثعنوان المالك السابق : 
 أكتوبر  , مصر 0مدينه    - 10قطعه   -المنطقه الصناعيه الثالثة عنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -حلمية الزيتون  -ش عين شمس  02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0406161رقم العالمـة  : 

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

 2021/05/09تاريخ االشهار  : 
 2021/07/08تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة -المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 
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 مساهمة شركة -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 
 اكتوبر, , , , مصر 0مدينة  - 10قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة عنوان المالك السابق : 
 اكتوبر, مصر 0مدينة  - 10قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة عنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -الفتح برج  -ش عين شمس حلمية الزتيون 02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0406165رقم العالمـة  : 

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

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

 
 مة مصريةشركة مساه -المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمه مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 اكتوبر, , , , مصر 0مدينة  - 10قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة عنوان المالك السابق : 
 اكتوبر, مصر 0مدينة  - 10قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة عنوان المالك الجديد : 

 اشدحنان ناسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس حلمية الزتيون 02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0406375رقم العالمـة  : 

 30   الفــــئة :
 شركة مساهمه -برايم فالور ميلزاسم مالكها : 

 2021/11/08تاريخ االشهار  : 
 2022/01/11تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمه -المصرية العالمية لصناعة الطحن السابق :  اسم المالك

 شركة مساهمه -برايم فالور ميلزاسم المالك الجديد : 
 اكتوبر , , , , مصر 0مدينه  - 01قطعه  -المنطقه الصناعيه الثالثه عنوان المالك السابق : 
 اكتوبر , مصر 0مدينه  - 10قطعه  -المنطقه الصناعيه الثالثه عنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس حلمية الزتيون 02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0406376رقم العالمـة  : 

 31   الفــــئة :
 شركة مساهمه مصرية -برايم فالور ميلز اسم مالكها : 

 2021/05/09تاريخ االشهار  : 
 2021/07/08تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمه مصرية -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن  اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمه مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 راكتوبر , , , , مص 0مدينه  - 01قطعه  -المنطقه الصناعيه الثالثه عنوان المالك السابق : 
 اكتوبر , مصر 0مدينه  - 01قطعه  -المنطقه الصناعيه الثالثه عنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس حلمية الزتيون 02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0406377رقم العالمـة  : 

 40   الفــــئة :
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 شركة مساهمه مصرية -برايم فالور ميلز مالكها :  اسم
 2021/05/09تاريخ االشهار  : 

 2021/07/08تاريخ التسـجيل  : 
 

 شركة مساهمه مصرية -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمه مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 اكتوبر , , , , مصر 0مدينه  - 01قطعه  -المنطقه الصناعيه الثالثه بق : عنوان المالك السا
 اكتوبر , مصر 0مدينه  - 01قطعه  -المنطقه الصناعيه الثالثه عنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  - الدور السادس -برج الفتح  -حلمية الزيتون  -ش عين شمس  02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0406378رقم العالمـة  : 

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

 2021/05/09تاريخ االشهار  : 
 2021/07/08تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة  مساهمه مصرية -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 

 شركة  مساهمه مصرية -برايم فالور ميلز م المالك الجديد : اس
 اكتوبر , , , , مصر 0مدينه  - 01قطعه  -المنطقه الصناعيه الثالثه عنوان المالك السابق : 
 اكتوبر , مصر 0مدينه  - 01قطعه  -المنطقه الصناعيه الثالثه عنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس حلمية الزتيون 02ن الوكيل الجديد : عنوا

 

 
 0406379رقم العالمـة  : 

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

 2021/05/09تاريخ االشهار  : 
 2021/07/08تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمه مصرية -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن السابق : اسم المالك 

 شركة مساهمه مصرية -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 
 اكتوبر , , , , مصر 0مدينه  - 01قطعه  -المنطقه الصناعيه الثالثه عنوان المالك السابق : 
 اكتوبر , مصر 0مدينه  - 01قطعه  -المنطقه الصناعيه الثالثه عنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -حلمية الزيتون  -ش عين شمس  02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0409977رقم العالمـة  : 

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

 2021/06/07تاريخ االشهار  : 
 2021/08/09تاريخ التسـجيل  : 

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

 اكتوبر, , , , مصر 0ة مدين - 10قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة عنوان المالك السابق : 
 اكتوبر, مصر 0مدينة  - 10قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة عنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
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 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس حلمية الزتيون 02عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0409981رقم العالمـة  : 

 30   لفــــئة :ا
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلزاسم مالكها : 

 2021/07/07تاريخ االشهار  : 
 2021/09/20تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة مصرية -برايم فالور ميلزاسم المالك الجديد : 

 اكتوبر, , , , مصر 0مدينة  - 10قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة عنوان المالك السابق : 
 اكتوبر, مصر 0مدينة  - 10قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة عنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -ش عين شمس حلمية الزتيون 02عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0409982رقم العالمـة  : 

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

 2021/06/07تاريخ االشهار  : 
 2021/08/09تاريخ التسـجيل  : 

 
 ةشركة مساهمة مصري -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن اسم المالك السابق : 
 شركة مساهمة -برايم فالور ميلز اسم المالك الجديد : 

 اكتوبر, , , , مصر 0مدينة  - 10قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة عنوان المالك السابق : 
 اكتوبر, مصر 0مدينة  - 10قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة عنوان المالك الجديد : 

 حنان ناشداسم الوكيل الجديد : 
 القاهرة - 010شقة  -الدور السادس  -برج الفتح  -حلمية الزيتون  -ش عين شمس  02كيل الجديد : عنوان الو

 

 


