
 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

 
 0004484رقم العالمـة  : 

  16   الفــــئة :
  ليمتد -ان ار جي مانيو كتشورنيج اسم مالكها : 

  1947/12/07تاريخ االشهار  : 
  1947/12/09تاريخ التسـجيل  : 

  
  ليمتد - ان ار جي مانيو كتشورنيج اسم المالك السابق : 
  ليمتد -ان ار جي مانيو كتشورنيج اسم المالك الجديد : 

  أب _ تانجلترا, بريطانيا ٢ - تشيلتيرن ستريت _ لندن و ام  ٦٦المالك السابق : عنوان 
 بي اف انجلترا, بريطانيا ٣ترايتون ستريت ، لندن ان دابليو وان  ٢٠عنوان المالك الجديد : 

 محامي ووكيل براءات -مراد نصر اسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة -مدينة نصر  -امن الحي الث ٧٥٢٤صندوق بريد عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0040224رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  ليكيت اند كولمان اوفرسيز ليمتد ش محدودةاسم مالكها : 

  تاريخ االشهار  : 
  تاريخ التسـجيل  : 

  
  ليكيت اند كولمان اوفرسيز ليمتد ش محدودةاسم المالك السابق : 
  ان اوفرسيز ليمتد ش محدودةليكيت اند كولماسم المالك الجديد : 

  دى اس انجلترا, بريطانيا ٧٨دانسوم ليف هول اتش يو عنوان المالك السابق : 
 يو اتش ، المملكه المتحده, بريطانيا ٣باث رود ، سالو بيركشاير اس ال وان  ١٠٣-١٠٥عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -سلوى ميخائيل رزق اسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة ١١٣٤١ -مصر الجديدة  -شارع الحرية  ١٤الوكيل الجديد : عنوان 

 

 
 0048504رقم العالمـة  : 

  34   الفــــئة :
  الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش. م. م.اسم مالكها : 

  1974/10/07تاريخ االشهار  : 
  1975/02/26تاريخ التسـجيل  : 

  
  رن كومباني ش. م. م.الشركة الشرقية ايستاسم المالك السابق : 
  الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش. م. م.اسم المالك الجديد : 

  الجيزة, مصر - شارع األهرام ٤٥٠عنوان المالك السابق : 
,   الجيزه -اكتوبر  ٦)  ٩٨الى  ٨٧(من  ١قطع  -طريق الواحات  -المنطقة الصناعية الخامسة و السادسة عنوان المالك الجديد : 

 مصر
 أشرف سعد عبد الناصرلوكيل الجديد : اسم ا

  الجيزه . - اكتوبر  ٦) مدينة  ٩٨الى  ٨٧(من  ١القطع  -طريق الواحات  - المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0058257رقم العالمـة  : 

  32   الفــــئة :
  اتالنتيك اند ستريز شركة مساهمةاسم مالكها : 

  1987/01/07شهار  : تاريخ اال
  1987/06/14تاريخ التسـجيل  : 
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  اتالنتيك اند ستريز شركة مساهمةاسم المالك السابق : 
  اتالنتيك اند ستريز شركة مساهمةاسم المالك الجديد : 

اى (جزر الهند  ٠و دبلي ٠، كاردينال افينيو ، جورج تاون ، جراند كايمان ، كايمان ايالندز ، بى  ١٠٤٣ص ب عنوان المالك السابق : 
  الغربية البريطانية ) , بريطانيا

(جزر الهند   ١١٠٤اوجالند هاوس سوث تشرش ستريت جورج تاون جراند كايمان كى واى  ٣٠٩بي او بوكس عنوان المالك الجديد : 
 الغربية البريطانية ) , بريطانيا

 سلوى ميخائيل رزقاسم الوكيل الجديد : 
  القاهرة - ١١٥١١كود رقم  -  ١١١٧ ص بعنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0071441رقم العالمـة  : 

  4   الفــــئة :
  الينوى تول وريكس انك شركة مساهمةاسم مالكها : 

  1989/07/07تاريخ االشهار  : 
  1989/10/14تاريخ التسـجيل  : 

  
  الينوى تول وريكس انك شركة مساهمةاسم المالك السابق : 
  ينوى تول وريكس انك شركة مساهمةالاسم المالك الجديد : 

  الواليات المتحدة االمريكية , جزر كايمان ٦٠٠٢٦ويست ليك افينيو ، غلينفيو الينوى ،  ٣٦٠٠عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية , جزر كايمان ٦٠٠٢٥هاليم ، افينو جلينفيو الينويز ،  ١٥٥عنوان المالك الجديد : 

 يوسف ميخائيل رزقجديد : اسم الوكيل ال
  القاهرة ١١٥١١كود رقم  ١١١٧ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0080222رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -نوفو نور ديسك هيلث كير ايه جى اسم مالكها : 

  1997/04/07تاريخ االشهار  : 
  1997/09/04تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -نوفو نور ديسك هيلث كير ايه جى اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -نوفو نور ديسك هيلث كير ايه جى اسم المالك الجديد : 

  ويسرا , , , , سويسراس -زيورخ  ٨٠٥٠ -ثيرجايورستراس ، سى اتش  ٣٨/  ٣٦عنوان المالك السابق : 
 سويسرا , سويسرا -زيوريخ  ٨٠٥٨ - ، سى اتش  ٣٨/  ٣٢عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -سلوى ميخائيل رزق اسم الوكيل الجديد : 
  ١١١٧ص.ب  -القاهرة  ١١٣٤١ -مصر الجديدة  -شارع الحرية  ١٤عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0080224رقم العالمـة  : 

  5   ــئة :الفــ
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -نوفو نور ديسك هيلث كير ايه جى اسم مالكها : 

  1993/02/07تاريخ االشهار  : 
  1994/07/16تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -نوفو نور ديسك هيلث كير ايه جى اسم المالك السابق : 

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -نوفو نور ديسك هيلث كير ايه جى ديد : اسم المالك الج
  سويسرا , , , , سويسرا -زيورخ  ٨٠٥٠ -ثيرجايورستراس ، سى اتش  ٣٨/  ٣٦عنوان المالك السابق : 
 سويسرا , سويسرا -زيوريخ  ٨٠٥٨ - ، سى اتش  ٣٨/  ٣٢عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -سلوى ميخائيل رزق  اسم الوكيل الجديد :
  ١١١٧ص.ب  -القاهرة  ١١٣٤١ -مصر الجديدة  -شارع الحرية  ١٤عنوان الوكيل الجديد : 
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 0080655رقم العالمـة  : 

  1   الفــــئة :
  فوسروك انترناشيونال ليمتداسم مالكها : 

  1995/06/07تاريخ االشهار  : 
  1996/03/05تاريخ التسـجيل  : 

  
  فوسروك انترناشيونال ليمتدالمالك السابق :  اسم

  فوسروك انترناشيونال ليمتداسم المالك الجديد : 
  المملكة المتحدة , مصر - ان دبليو  ٤اس  ١أ دوفر ستريت لندن دبليو  ٤٠الطابق الرابع ، عنوان المالك السابق : 
 اكس ان انجلترا , مصر ٣ ٧٨، ستافورد شاير تامورث بي درايتون مانور بيزنيس بارك ، كولزهيل رود عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0080656رقم العالمـة  : 

  2   الفــــئة :
  فوسروك انترناشيونال ليمتداسم مالكها : 

  1995/06/07تاريخ االشهار  : 
  1997/02/07تسـجيل  : تاريخ ال

  
  فوسروك انترناشيونال ليمتداسم المالك السابق : 
  فوسروك انترناشيونال ليمتداسم المالك الجديد : 

  المملكة المتحدة , بريطانيا -أن دبليو  ٤أدوفر ستريت لندن دبليو اس  ٤٠الطابق الرابع ، عنوان المالك السابق : 
 اكس ان انجلترا , بريطانيا ٣ ٧٨بيزنيس بارك ، كولزهيل رود ، ستافورد شاير تامورث بي  درايتون مانورعنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0080657رقم العالمـة  : 

  17   الفــــئة :
  ة المسئوليةفوسروك انترناشيونال ليمتد ش. محدوداسم مالكها : 

  1996/06/07تاريخ االشهار  : 
  1996/10/02تاريخ التسـجيل  : 

  
  فوسروك انترناشيونال ليمتد ش. محدودة المسئوليةاسم المالك السابق : 
  فوسروك انترناشيونال ليمتد ش. محدودة المسئوليةاسم المالك الجديد : 

  ار اى , بريطانيا ١ ٣ويندون ويلتشاير اس ان بورماه كاسترول هاوس بايبرز واى سعنوان المالك السابق : 
 اكس ان انجلترا, بريطانيا ٣ ٧٨درايتون مانور بيزنيس بارك ، كولزهيل رود ، ستافورد شاير تامورث بي عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0080658عالمـة  : رقم ال

  19   الفــــئة :
  فوسروك انترناشيونال ليمتد شركة محدودة المسؤليةاسم مالكها : 

  1995/06/07تاريخ االشهار  : 
  1996/03/06تاريخ التسـجيل  : 

  
  فوسروك انترناشيونال ليمتد شركة محدودة المسؤليةاسم المالك السابق : 
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  نال ليمتد شركة محدودة المسؤليةفوسروك انترناشيواسم المالك الجديد : 
  ارر اى , بريطانيا ١ ٣بورماه كاسترول هاوس بايبرز واى سويندون ويلتشاير اس ان عنوان المالك السابق : 
 اكس ان انجلترا, بريطانيا ٣ ٧٨درايتون مانور بيزنيس بارك ، كولزهيل رود ، ستافورد شاير تامورث بي عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0086319رقم العالمـة  : 

  6   الفــــئة :
  بيك انترناشيونال انكاسم مالكها : 

  1996/03/07تاريخ االشهار  : 
  1996/09/10تاريخ التسـجيل  : 

  
  بيك انترناشيونال انكاسم المالك السابق : 

  بيك انترناشيونال انكالمالك الجديد :  اسم
  الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -  ٠١٨١٧باث بايك ثبليهيم بي ايه  ٣٤٠٠بارك بالزا عنوان المالك السابق : 
اليات المتحدة األمريكية, الو -  ٩٨٦٨٥ان دبليو ون هندريد فورتيث ستريت ، فانكوفر ، دبليو ايه  ٥١٠٠عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 

  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0089719رقم العالمـة  : 

  3   الفــــئة :
  شركه كان لصناعه وتعبئه العلب ، شركه مساهمه مصريهاسم مالكها : 

  1995/07/07اريخ االشهار  : ت
  1996/01/23تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركه كان لصناعه وتعبئه العلب ، شركه مساهمه مصريهاسم المالك السابق : 
  شركه كان لصناعه وتعبئه العلب ، شركه مساهمه مصريهاسم المالك الجديد : 

  ش.السباق مصر الجديدة, , , , مصر٩٩عنوان المالك السابق : 
 مصر الجديدة, مصر -الميريالند  - ش.السباق ٩٩المالك الجديد :  عنوان

 ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : 
  ش حمدى الظاهر القاهرة ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0109695رقم العالمـة  : 

  3   الفــــئة :
  شركة مساهمة قائمة ومولفة طبقا لقوانين تركيا -ا سانا بى ايه اس هايات كيمياسم مالكها : 

  2002/01/07تاريخ االشهار  : 
  2002/09/14تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة قائمة ومولفة طبقا لقوانين تركيا -هايات كيميا سانا بى ايه اس اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة قائمة ومولفة طبقا لقوانين تركيا -ه اس هايات كيميا سانا بى اياسم المالك الجديد : 

  تركيا , تركيا - اسطنبول  - نا  -ينبو  ١٦سانابى كاد رقم  -كويا نسسمى عنوان المالك السابق : 
 تركيا, تركيا - اسطنبول  - التونيزيد ، اوسكودار ٢٥ماهر از كاديسي رقم : عنوان المالك الجديد : 

 وديع رزقناهد اسم الوكيل الجديد : 
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0110288رقم العالمـة  : 
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  25   الفــــئة :
  كيتو (تايالند) كوليمتد شركة متحدةاسم مالكها : 

  1999/02/07تاريخ االشهار  : 
  1999/07/27تاريخ التسـجيل  : 

  
  كوليمتد شركة متحدة كيتو (تايالند)اسم المالك السابق : 
  كيتو (تايالند) كوليمتد شركة متحدةاسم المالك الجديد : 

  تايالند, , , , تايالند ١٠١٥٠بانجوك  -رود سامايديم بانجيونثين  - بانجيونثين - ٦اميو ١- ٩٦- ٩٦عنوان المالك السابق : 
 تايالند ., تايالند ١٠١٥٠بانكوك  - نثين تشايتاالى رود ،سامايدام بانجيو -بانجكونثين ١٩٧عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0149904رقم العالمـة  : 

  10   الفــــئة :
  نوفو نورديسك هيلزكير أجاسم مالكها : 

  2005/11/07تاريخ االشهار  : 
  2006/07/30تاريخ التسـجيل  : 

  
  نوفو نورديسك هيلزكير أجاسم المالك السابق : 
  نوفو نورديسك هيلزكير أجاسم المالك الجديد : 

  سويسرا , الدنمارك -زيورخ  ٨٠٥٠ -ثيرجايورستراس ، سى اتش  ٣٨/  ٣٦عنوان المالك السابق : 
 سويسرا , الدنمارك -زيوريخ  ٨٠٥٨ - ، سى اتش  ٣٨/  ٣٢عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -سلوى ميخائيل رزق اسم الوكيل الجديد : 
  ١١١٧ص.ب  -القاهرة  ١١٣٤١ -مصر الجديدة  -شارع الحرية  ١٤عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0149905رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  نوفو نورديسك هيلزكير أجاسم مالكها : 

  2005/09/07تاريخ االشهار  : 
  2006/03/06: تاريخ التسـجيل  

  
  نوفو نورديسك هيلزكير أجاسم المالك السابق : 
  نوفو نورديسك هيلزكير أجاسم المالك الجديد : 

  سويسرا , الدنمارك -زيورخ  ٨٠٥٠ -ثيرجايورستراس ، سى اتش  ٣٨/  ٣٦عنوان المالك السابق : 
 ماركسويسرا , الدن -زيوريخ  ٨٠٥٨ - ، سى اتش  ٣٨/  ٣٢عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -سلوى ميخائيل رزق اسم الوكيل الجديد : 
  ١١١٧ص.ب  -القاهرة  ١١٣٤١ -مصر الجديدة  -شارع الحرية  ١٤عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0152978رقم العالمـة  : 

  30   الفــــئة :
  شركة ايجيبت فودز جروب شركة مساهمة مصريةاسم مالكها : 

  2006/08/07تاريخ االشهار  : 
  2012/06/21تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة ايجيبت فودز ميامى شركة مساهمة مصريةاسم المالك السابق : 
  شركة ايجيبت فودز جروب شركة مساهمة مصريةاسم المالك الجديد : 

  محافظة المنوفية, مصر -قويسنا  -مدينة مبارك الصناعية عنوان المالك السابق : 
ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة االولى بمنطقة مبارك الصناعية والقطع  ٦٦، ٦٣، ٥٧، ٥٦، ٥٥،  ٥٤قطعةالعنوان المالك الجديد : 
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 /ب والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية  محافظة المنوفية, مصر٤والقطعة   ٣،٦،٧، ٢ارقام 
 نيرمين العلىاسم الوكيل الجديد : 

  لتجمع الخامس القاهرةا ١١٨٣٥كود بريدى  ٢٣٤ب - صعنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0154351رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  جالديرما هولدينج اس ايهاسم مالكها : 

  2005/12/07تاريخ االشهار  : 
  2009/05/18تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة خاضعة لقوانين سويسرا -نستله سكين هيلث س. أ اسم المالك السابق : 
  جالديرما هولدينج اس ايه اسم المالك الجديد :

  لوزان ، سويسرا , سويسرا ١٠١٨،  ٢أفينيو جراتا ، بايلى عنوان المالك السابق : 
 زوج ، سويسرا, سويسرا ٦٣٠٠،  ١٠زهلرويج عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 
  ةش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهر ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0158909رقم العالمـة  : 

  34   الفــــئة :
  الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش م م تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماويةاسم مالكها : 

  2005/12/07تاريخ االشهار  : 
  2006/08/01تاريخ التسـجيل  : 

  
  للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش م م تابعةاسم المالك السابق : 
  الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش م م تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماويةاسم المالك الجديد : 

  ش االهرام بالجيزة, مصر ٤٥٠عنوان المالك السابق : 
,   الجيزه -اكتوبر  ٦)  ٩٨الى  ٨٧(من  ١ع قط -طريق الواحات  -المنطقة الصناعية الخامسة و السادسة عنوان المالك الجديد : 

 مصر
 أشرف سعد عبد الناصراسم الوكيل الجديد : 

  الجيزه . - اكتوبر  ٦) مدينة  ٩٨الى  ٨٧(من  ١القطع  -طريق الواحات  - المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0158910رقم العالمـة  : 

  34   الفــــئة :
  الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش م م تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماويةمالكها :  اسم

  2005/12/07تاريخ االشهار  : 
  2006/08/01تاريخ التسـجيل  : 

  
  الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش م م تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماويةاسم المالك السابق : 

  الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش م م تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماويةد : اسم المالك الجدي
  ش االهرام الجيزة, مصر ٤٥٠عنوان المالك السابق : 
,   الجيزه -اكتوبر  ٦)  ٩٨الى  ٨٧(من  ١قطع  -طريق الواحات  -المنطقة الصناعية الخامسة و السادسة عنوان المالك الجديد : 

 مصر
 أشرف سعد عبد الناصريل الجديد : اسم الوك

  الجيزه . - اكتوبر  ٦) مدينة  ٩٨الى  ٨٧(من  ١القطع  -طريق الواحات  - المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0160961رقم العالمـة  : 

  16   الفــــئة :
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  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم مالكها : 
  2006/01/07تاريخ االشهار  : 

  2006/09/13تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم المالك الجديد : 

القاهرة,  -الدور الثانى  -  ١١مدخل ب شقة  ١٤ر رقم اكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة االولى العقا ٦مدينة عنوان المالك السابق : 
  مصر

 , مصر  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان المالك الجديد : 
 مصطفي احمد ابو هاشماسم الوكيل الجديد : 

  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0160962رقم العالمـة  : 

  35   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم مالكها : 

  2006/01/07تاريخ االشهار  : 
  2006/09/13تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم المالك الجديد : 

القاهرة,  -الدور الثانى  -  ١١مدخل ب شقة  ١٤اكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة االولى العقار رقم  ٦مدينة ابق : عنوان المالك الس
  مصر

 , مصر  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان المالك الجديد : 
 مصطفي احمد ابو هاشماسم الوكيل الجديد : 

  الجيزه -عجوزه يوليو ال ٢٦شارع  ١٦٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0160963رقم العالمـة  : 

  41   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم مالكها : 

  2006/01/07تاريخ االشهار  : 
  2006/09/13تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم المالك الجديد : 

القاهرة,  -الدور الثانى  -  ١١مدخل ب شقة  ١٤اكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة االولى العقار رقم  ٦مدينة عنوان المالك السابق : 
  مصر

 , مصر  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان المالك الجديد : 
 ي احمد ابو هاشممصطفاسم الوكيل الجديد : 

  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0160964رقم العالمـة  : 

  42   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم مالكها : 

  2006/01/07تاريخ االشهار  : 
  2006/09/13تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -لخدمات االتصاالت  اربواسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم المالك الجديد : 
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القاهرة,  -الدور الثانى  -  ١١مدخل ب شقة  ١٤اكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة االولى العقار رقم  ٦مدينة عنوان المالك السابق : 
  مصر

 , مصر  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦ع شار ١٦٠عنوان المالك الجديد : 
 مصطي احمد ابو هاشماسم الوكيل الجديد : 

  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0160965رقم العالمـة  : 

  16   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم مالكها : 

  2006/01/07تاريخ االشهار  : 
  2006/09/13تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم المالك الجديد : 

محافظة القاهرة ,  -ثاني الدور ال ١١مدخل ب شقة  ١٤اكتوبر الحي الثاني عشر المجاورة االولى العقار رقم  ٦عنوان المالك السابق : 
  مصر

 , مصر  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان المالك الجديد : 
 مصطفي احمد ابو هاشماسم الوكيل الجديد : 

  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0160966رقم العالمـة  : 

  35   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -ات االتصاالت اربو لخدماسم مالكها : 

  2006/02/07تاريخ االشهار  : 
  2006/11/21تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم المالك الجديد : 

محافظة القاهرة ,  -الدور الثاني  ١١مدخل ب شقة  ١٤ي عشر المجاورة االولى العقار رقم اكتوبر الحي الثان ٦عنوان المالك السابق : 
  مصر

 , مصر  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان المالك الجديد : 
 مصطفي احمد ابو هاشماسم الوكيل الجديد : 

  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0160967لعالمـة  : رقم ا

  41   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم مالكها : 

  2006/02/07تاريخ االشهار  : 
  2006/11/21تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم المالك السابق : 
  ركة مساهمة مصريةش -اربو لخدمات االتصاالت اسم المالك الجديد : 

محافظة القاهرة ,  -الدور الثاني  ١١مدخل ب شقة  ١٤اكتوبر الحي الثاني عشر المجاورة االولى العقار رقم  ٦عنوان المالك السابق : 
  مصر

 , مصر  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان المالك الجديد : 
 مصطفي احمد ابو هاشماسم الوكيل الجديد : 

  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠كيل الجديد : عنوان الو
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0160968رقم العالمـة  : 

  42   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم مالكها : 

  2006/01/07تاريخ االشهار  : 
  2006/09/13تاريخ التسـجيل  : 

  
  مساهمة مصريةشركة  -اربو لخدمات االتصاالت اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت اسم المالك الجديد : 

محافظة القاهرة ,  -الدور الثاني  ١١مدخل ب شقة  ١٤اكتوبر الحي الثاني عشر المجاورة االولى العقار رقم  ٦عنوان المالك السابق : 
  مصر

 , مصر  زهالجي -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان المالك الجديد : 
 مصطفي احمد ابو هاشماسم الوكيل الجديد : 

  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0187354رقم العالمـة  : 

  1   الفــــئة :
  اربو لخدمات االتصاالت شركة مساهمة مصريةاسم مالكها : 

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

  
  اربو لخدمات االتصاالت شركة مساهمة مصريةاسم المالك السابق : 
  اربو لخدمات االتصاالت شركة مساهمة مصريةاسم المالك الجديد : 

الدور الثانى القاهرة,  -  ١١مدخل ب شقة  ١٤اكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة ااالولى العقار رقم  ٦مدينة عنوان المالك السابق : 
  مصر
 الجيزه, مصر -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠ن المالك الجديد : عنوا

 مصطفي احمد ابو هاشماسم الوكيل الجديد : 
  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0187355رقم العالمـة  : 

  2   الفــــئة :
  اربو لخدمات االتصاالت شركة مساهمة مصريةاسم مالكها : 

  2007/05/07يخ االشهار  : تار
  2007/10/08تاريخ التسـجيل  : 

  
  اربو لخدمات االتصاالت شركة مساهمة مصريةاسم المالك السابق : 
  اربو لخدمات االتصاالت شركة مساهمة مصريةاسم المالك الجديد : 

الدور الثانى القاهرة,  -  ١١مدخل ب شقة  ١٤اكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة ااالولى العقار رقم  ٦مدينة عنوان المالك السابق : 
  مصر

 الجيزه, مصر -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان المالك الجديد : 
 مصطفي احمد ابو هاشماسم الوكيل الجديد : 

  العجوزه -يوليو  ٢٦ش  ١٦٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0187356رقم العالمـة  : 

  3   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -لخدمات االتصاالت اربواسم مالكها : 

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

  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالتاسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالتاسم المالك الجديد : 

  الدور الثانى القاهرة, مصر - ١١مدخل ب شقة  ١٤حى الثانى عشر المجاورة ااالولى العقار اكتوبر ال ٦مدينة عنوان المالك السابق : 
 الجيزه, مصر -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان المالك الجديد : 

 مصطفي احمد بو هاشماسم الوكيل الجديد : 
  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0193265ـة  : رقم العالم
  41   الفــــئة :

  جالديرما هولدينج اس ايهاسم مالكها : 
  2007/10/07تاريخ االشهار  : 

  2008/02/14تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة مساهمة خاضعة لقوانين سويسرا -نستله سكين هيلث س. أ اسم المالك السابق : 
  جالديرما هولدينج اس ايهاسم المالك الجديد : 

  لوزان ، سويسرا , سويسرا ١٠١٨،  ٢أفينيو جراتا ، بايلى لك السابق : عنوان الما
 زوج ، سويسرا . , سويسرا ٦٣٠٠،  ١٠زهلرويج عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0196067رقم العالمـة  : 

  5   لفــــئة :ا
  شركة مساهمة تركية - حيات كيميا ساناى انونيم سيركيتى اسم مالكها : 

  2008/02/07تاريخ االشهار  : 
  2008/08/25تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة تركية - حيات كيميا ساناى انونيم سيركيتى اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة تركية -ركيتى حيات كيميا ساناى انونيم سياسم المالك الجديد : 

  تركيا, تركيا -اسطنبول  -ينيبوسنا  - ١٦كاديسى رقم  -كوبا نسيسمى ساناى عنوان المالك السابق : 
 تركيا, تركيا - اسطنبول  - التونيزيد ، اوسكودار ٢٥ماهر از كاديسي رقم : عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠الجديد : عنوان الوكيل 

 

 
 0252423رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -نوفو نورديسك هيلث أ جاسم مالكها : 

  2012/01/07تاريخ االشهار  : 
  2012/04/03تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -سك هيلث أ جنوفو نوردياسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -نوفو نورديسك هيلث أ جاسم المالك الجديد : 

  سويسرا , سويسرا -زيورخ  ٨٠٥٠ -ثيرجايورستراس ، سى اتش  ٣٨/  ٣٦عنوان المالك السابق : 
 سويسرا , سويسرا -زيوريخ  ٨٠٥٨ - ، سى اتش  ٣٨/  ٣٢عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -سلوى ميخائيل رزق اسم الوكيل الجديد : 
  ١١١٧ص.ب  -القاهرة  ١١٣٤١ -مصر الجديدة  -شارع الحرية  ١٤عنوان الوكيل الجديد : 
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 0252424رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  مة مؤلفة طبقا لقوانين سويسراشركة مساه -نوفو نورديسك هيلث كير أ/ جاسم مالكها : 

  2012/01/07تاريخ االشهار  : 
  2012/04/03تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -نوفو نورديسك هيلث كير أ/ جاسم المالك السابق : 
  راشركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويس -نوفو نورديسك هيلث كير أ/ جاسم المالك الجديد : 

  سويسرا , سويسرا -زيورخ  ٨٠٥٠ -ثيرجايورستراس ، سى اتش  ٣٨/  ٣٦عنوان المالك السابق : 
 سويسرا , سويسرا -زيوريخ  ٨٠٥٨ - ، سى اتش  ٣٨/  ٣٢عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -سلوى ميخائيل رزق اسم الوكيل الجديد : 
  لقاهرةا ١١٥١١كود رقم  ١١١٧ب - صعنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0252425رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -نوفو نور ديسك هيلث كير اج اسم مالكها : 

  2012/02/07تاريخ االشهار  : 
  2012/05/08تاريخ التسـجيل  : 

  
  بقا لقوانين سويسراشركة مساهمة مؤلفة ط - نوفو نور ديسك هيلث كير اج اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا - نوفو نور ديسك هيلث كير اج اسم المالك الجديد : 

  سويسرا , سويسرا -زيورخ  ٨٠٥٠ -ثيرجايورستراس ، سى اتش  ٣٨/  ٣٦عنوان المالك السابق : 
 سراسويسرا , سوي -زيوريخ  ٨٠٥٨ - ، سى اتش  ٣٨/  ٣٢عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -سلوى ميخائيل رزق اسم الوكيل الجديد : 
  ١١١٧ص.ب  -القاهرة  ١١٣٤١ -مصر الجديدة  -شارع الحرية  ١٤عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0275029رقم العالمـة  : 

  24   الفــــئة :
 ٨مؤلفة وفقا الحكام قانون االستثمار رقم شركة مساهمة مصرية  -شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م اسم مالكها : 

  ٩٥/٩٢والقانون  ٩٧لسنة 
  2013/07/07تاريخ االشهار  : 

  2014/09/25تاريخ التسـجيل  : 
  

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وفقا الحكام قانون االستثمار  -شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م اسم المالك السابق : 
  ٩٥/٩٢انون والق ٩٧لسنة  ٨رقم 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وفقا الحكام قانون االستثمار رقم  - شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م اسم المالك الجديد : 
  ٩٥/٩٢والقانون  ٩٧لسنة  ٨

  القليوبية , مصر - شبرا الخيمة عنوان المالك السابق : 
 المنوفيه, مصر -مدينه السادات  - امتداد المنطقه الصناعيه االولي  - / ب  ٣ - ٢ - ١قطعه رقم عنوان المالك الجديد : 

 زكى هاشم وشركاة محامون ومستشارون قانونيوناسم الوكيل الجديد : 
  ش قصر النيل القاهرة ٢٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0275030رقم العالمـة  : 

  35   الفــــئة :
 ٨شركة مساهمة مصرية مؤلفة وفقا الحكام قانون االستثمار رقم  -المنسوجات ش م م شركة مصر اسبانيا للبطاطين واسم مالكها : 

  ٩٢/ ٩٥والقانون  ٩٧لسنة 
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  2013/07/07تاريخ االشهار  : 
  2013/09/16تاريخ التسـجيل  : 

  
ام قانون االستثمار شركة مساهمة مصرية مؤلفة وفقا الحك -شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م اسم المالك السابق : 

  ٩٢/ ٩٥والقانون  ٩٧لسنة  ٨رقم 
شركة مساهمة مصرية مؤلفة وفقا الحكام قانون االستثمار رقم  - شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م اسم المالك الجديد : 

  ٩٢/ ٩٥والقانون  ٩٧لسنة  ٨
  العربية, مصرجمهورية مصر  -القليوبية  - شبرا الخيمة عنوان المالك السابق : 
 المنوفيه, مصر -مدينه السادات  - امتداد المنطقه الصناعيه االولي  - / ب  ٣ - ٢ - ١قطعه رقم عنوان المالك الجديد : 

 زكى هاشم وشركاة محامون ومستشارون قانونيوناسم الوكيل الجديد : 
  ش قصر النيل القاهرة ٢٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0275277رقم العالمـة  : 

  24   الفــــئة :
 ٨شركة مساهمة مصرية مؤلفة وفقا الحكام قانون االستثمار رقم  -شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م اسم مالكها : 

  ١٩٩٢/  ٩٥والقانون  ١٩٩٧لسنة 
  2013/08/07تاريخ االشهار  : 

  2014/10/15تاريخ التسـجيل  : 
  

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وفقا الحكام قانون االستثمار  -نيا للبطاطين والمنسوجات ش م م شركة مصر اسبااسم المالك السابق : 
  ١٩٩٢/  ٩٥والقانون  ١٩٩٧لسنة  ٨رقم 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وفقا الحكام قانون االستثمار رقم  - شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م اسم المالك الجديد : 
  ١٩٩٢/  ٩٥انون والق ١٩٩٧لسنة  ٨

  شبرا الخيمة , مصرعنوان المالك السابق : 
 المنوفيه, مصر -مدينه السادات  - امتداد المنطقه الصناعيه االولي  - / ب  ٣ - ٢ - ١قطعه رقم عنوان المالك الجديد : 

 زكى هاشم وشركاة محامون ومستشارون قانونيوناسم الوكيل الجديد : 
  ر النيل القاهرةش قص ٢٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0275278رقم العالمـة  : 

  35   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م اسم مالكها : 

  2013/08/07تاريخ االشهار  : 
  2013/10/23تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -م  شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش ماسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية - شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م اسم المالك الجديد : 

  شبرا الخيمة , مصرعنوان المالك السابق : 
 المنوفيه, مصر -مدينه السادات  - امتداد المنطقه الصناعيه االولي  - / ب  ٣ - ٢ - ١قطعه رقم عنوان المالك الجديد : 

 زكى هاشم وشركاة محامون ومستشارون قانونيوناسم الوكيل الجديد : 
  ش قصر النيل القاهرة ٢٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0279219رقم العالمـة  : 

  36   الفــــئة :
  شركة امريكية متحدة - اميركان انترناشيونال جروب ، انك اسم مالكها : 

  2013/12/07تاريخ االشهار  : 
  2014/02/18سـجيل  : تاريخ الت

  
  شركة امريكية متحدة -اميركان انترناشيونال جروب ، انك اسم المالك السابق : 
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  شركة امريكية متحدة -اميركان انترناشيونال جروب ، انك اسم المالك الجديد : 
  , الواليات المتحدة االمريكية الواليات المتحدة االمريكية - ١٠٠٣٨ميدين لين ، نيويورك ، ان واى  ١٨٠عنوان المالك السابق : 
 - ٠٧٢٨ -  ١٠١٠٨نيويورك ، نيويورك  ٧٢٨أيه آى جى ( إنتلكتشوال بروبرتى ليجل ) الصندوق البريدى عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية
 حيدبيانات للملكية الفكرية ويمثلها هالة واسم الوكيل الجديد : 

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما أكتوبر ٤٤ص.ب  - ١٢٨شقة  -١٢الدور   -عمارات العبور طريق صالح سالم  ١٤عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0280430رقم العالمـة  : 

  37   الفــــئة :
  شركة سعودية محدودة --شركه الخليج للمصاعد والساللم المحدوده اسم مالكها : 

  2013/09/07تاريخ االشهار  : 
  2015/04/01تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة سعودية محدودة -- شركه الخليج للمصاعد والساللم المحدوده اسم المالك السابق : 
  شركة سعودية محدودة -- شركه الخليج للمصاعد والساللم المحدوده اسم المالك الجديد : 

  , المملكة العربيه السعوديه , , , , المملكة العربية السعودية١١٥٤٧ض , الريا٦٩٠٠١طريق العليا العام ص.ب عنوان المالك السابق : 
 , المملكة العربيه السعوديه , المملكة العربية السعودية١٣٠٩٩مدينة جدة المدينة الصناعية الخامسة ص. ب عنوان المالك الجديد : 

 داغر للملكيه الفكريه  - مني عرفة داغر اسم الوكيل الجديد : 
زهراء  ١١٧٤٢ب  -الشطر العاشر زهراء المعادى القاهرة ص ٦٦بلوك س  ١٢داغر للملكيه الفكريه عماره يل الجديد : عنوان الوك

  المعادى
 

 
 0283898رقم العالمـة  : 

  14   الفــــئة :
  شركة ذات مسئولية محدودة . -شركة مجوهرات داماس ش ذ م ماسم مالكها : 

  2015/09/07تاريخ االشهار  : 
  2016/04/06يخ التسـجيل  : تار
  

  شركة ذات مسئولية محدودة . -شركة مجوهرات داماس ش ذ م ماسم المالك السابق : 
  شركة ذات مسئولية محدودة . -شركة مجوهرات داماس ش ذ م ماسم المالك الجديد : 

  سوق الذهب ., مصر -ديرة  -ال مكتوم  محل ملك الشيخ محمد بن خليفة ٥رقم القطعة ١٥٢٢صندوق بريد رقم عنوان المالك السابق : 
 دبي ، دولة االمارات العربية المتحدة, مصر ١٥٢٢صندوق بريد رقم عنوان المالك الجديد : 

 عبد الرحمن حلمي( مكتب نور وسليم بالتعاون مع التميمى ومشاركوه للمحاماه واالستشارات القانونية)اسم الوكيل الجديد : 
 - مصر  - الدور العاشر شارع جزيرة العرب المهندسين الجيزة  ٥،٧لكائن ببرج ستار كابيتال تاور مبنى رقم واعنوان الوكيل الجديد : 

  ١٢٦٥٤ص.ب 
 

 
 0285769رقم العالمـة  : 

  39   الفــــئة :
  شركة محدودة المسئولية-ال اكس بانتوس كو ليمتد اسم مالكها : 

  2014/02/07تاريخ االشهار  : 
  2014/04/13: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة محدودة المسئولية-بريزيدانث) -بانتوس لوجيستيكس كو . ليمتد (جاى هون باى اسم المالك السابق : 
  شركة محدودة المسئولية-ال اكس بانتوس كو ليمتد اسم المالك الجديد : 

  كوريا , , , , مصر- يوولس- جو-دونج .يونج دونجبو- يويدو-٣- ٢٣-اف ال.كى تى بى بيلدينج١٨عنوان المالك السابق : 
 _سايمونان _ غونغنو _ غو _ سيول _ جمهورية كوريا , مصر ٥٨عنوان المالك الجديد : 

 ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : 
  ش حمدى الظاهر القاهرة ٤٨عنوان 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
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 0291374رقم العالمـة  : 

  36   الفــــئة :
  شوب ليمتداسم مالكها : 

  2015/01/07تاريخ االشهار  : 
  2015/03/10تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين سويسرا -ايه سى ئى ليمتد اسم المالك السابق : 
  شوب ليمتداسم المالك الجديد : 

  سويسرا , سويسرا -رخ زيو ٨٠٠١،  ٣٢بارنجاس عنوان المالك السابق : 
 سويسرا , سويسرا -زيورخ  ٨٠٠١،  ٣٢بارنجاس عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 0291690رقم العالمـة  : 

  42   الفــــئة :
  ش محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لوالية ديالوير - سشالج لوك كمبانى إل إل سى اسم مالكها : 

  2015/02/07تاريخ االشهار  : 
  2015/04/22تاريخ التسـجيل  : 

  
  ش محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لوالية ديالوير - سشالج لوك كمبانى إل إل سى اسم المالك السابق : 
  ش محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لوالية ديالوير -  سشالج لوك كمبانى إل إل سىاسم المالك الجديد : 

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٤٦٢١٩توباى درايف انديانا بولس إنديانا  ٢٧٢٠عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة ،  ٤٦٠٣٢نورث بينسيلفانيا ستريت ،  كارميل ، انديانا _  ١٨١٩عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد : 

  مصر-القاهره-  ١٢٧٦ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0291691رقم العالمـة  : 

  45   الفــــئة :
  ة طبقا لوالية ديالويرشركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائم - سشالج لوك كمبانى إل إل سى اسم مالكها : 

  2015/02/07تاريخ االشهار  : 
  2015/04/22تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لوالية ديالوير - سشالج لوك كمبانى إل إل سى اسم المالك السابق : 
  فة وقائمة طبقا لوالية ديالويرشركة محدودة المسئولية مؤل - سشالج لوك كمبانى إل إل سى اسم المالك الجديد : 

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - ٤٦٢١٩إنديانا  - انديانا بولس  -توباى درايف  ٢٧٢٠عنوان المالك السابق : 
, الواليات   مريكية، الواليات المتحدة اال ٤٦٠٣٢نورث بينسيلفانيا ستريت ، كارميل ، انديانا _  ١٨١٩عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد : 

  مصر-القاهره-  ١٢٧٦ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0296892رقم العالمـة  : 

  30   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -شركة مطاحن التاج اسم مالكها : 

  2014/12/07تاريخ االشهار  : 
  2015/02/11: تاريخ التسـجيل  
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  شركة مساهمة مصرية - شركة مطاحن التاج اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية -شركة مطاحن التاج اسم المالك الجديد : 

جمهورية مصر العربية ,  - الجيزة  - اكتوبر ٦ - المنطقة السياحية الثانية  -جرين الند  - حى الياسمين  ١٠٣فيال عنوان المالك السابق : 
  مصر

 الجيزه, مصر -اكتوبر  ٦مدينه  -المنطقه الصناعيه الثالثه  -  ٤٧عنوان المالك الجديد : 
 ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : 

  ش حمدى الظاهر القاهرة ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0297319رقم العالمـة  : 

  30   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -شركة مطاحن التاج اسم مالكها : 

  2014/12/07تاريخ االشهار  : 
  2015/02/11تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية - شركة مطاحن التاج اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة مصرية -شركة مطاحن التاج اسم المالك الجديد : 

  الجيزة , مصر - اكتوبر ٦ - المنطقة السياحية الثانية  -جرين الند  - ى الياسمين ح ١٠٣فيال عنوان المالك السابق : 
 الجيزة , مصر - اكتوبر ٦ - المنطقه الصناعيه الثالثه  - ٤٧القطعه عنوان المالك الجديد : 

 ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : 
  ش حمدى الظاهر القاهرة ٤٨ديد : عنوان الوكيل الج

 

 
 0299093رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  جالديرما هولدينج اس ايهاسم مالكها : 

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

  
  شركة مساهمة خاضعة لقوانين سويسرا -نستله سكين هيلث س. أ اسم المالك السابق : 

  جالديرما هولدينج اس ايهك الجديد : اسم المال
  لوزان ، سويسرا , , , , سويسرا ١٠١٨،  ٢أفينيو جراتا ، بايلى عنوان المالك السابق : 
 زوج ، سويسرا . , سويسرا ٦٣٠٠،  ١٠زهلرويج عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 
  ة جاردن سيتى القاهرةش عائشة التيموري ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0299096رقم العالمـة  : 

  5   الفــــئة :
  شركة مساهمة خاضعة لقوانين سويسرا -جالديرما هولدينج اس ايه اسم مالكها : 

  2015/01/07تاريخ االشهار  : 
  2015/03/10تاريخ التسـجيل  : 

  
  لقوانين سويسرا شركة مساهمة خاضعة -نستله سكين هيلث س. أ اسم المالك السابق : 
  شركة مساهمة خاضعة لقوانين سويسرا - جالديرما هولدينج اس ايه اسم المالك الجديد : 

  لوزان ، سويسرا , سويسرا ١٠١٨،  ٢أفينيو جراتا ، بايلى عنوان المالك السابق : 
 زوج ، سويسرا . , سويسرا ٦٣٠٠،  ١٠زهلرويج عنوان المالك الجديد : 

 اهد وديع رزقناسم الوكيل الجديد : 
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠عنوان 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

 
 0311022رقم العالمـة  : 

  44   الفــــئة :
  جالديرما هولدينج اس ايهاسم مالكها : 

  2016/02/07تاريخ االشهار  : 
  2016/12/26تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة خاضعة لقوانين سويسرا نستله سكين هيلث س. أاسم المالك السابق : 
  جالديرما هولدينج اس ايهاسم المالك الجديد : 

  لوزان ، سويسرا , سويسرا ١٠١٨،  ٢أفينيو جراتا ، بايلى عنوان المالك السابق : 
 زوج ، سويسرا . , سويسرا ٦٣٠٠،  ١٠زهلرويج عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠ن الوكيل الجديد : عنوا

 

 
 0319706رقم العالمـة  : 

  3   الفــــئة :
  جالديرما هولدينج اس ايهاسم مالكها : 

  2017/02/07تاريخ االشهار  : 
  2017/04/10تاريخ التسـجيل  : 

  
  لقوانين سويسرا نستله سكين هيلث س. أ شركة مساهمة خاضعةاسم المالك السابق : 
  جالديرما هولدينج اس ايهاسم المالك الجديد : 

  لوزان ، سويسرا , سويسرا ١٠١٨،  ٢أفينيو جراتا ، بايلى عنوان المالك السابق : 
 زوج ، سويسرا . , سويسرا ٦٣٠٠،  ١٠زهلرويج عنوان المالك الجديد : 

 ناهد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : 
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0369566رقم العالمـة  : 

  18   الفــــئة :
  مصرى الجنسية -فرد   -احمد سعيد عبد الحميد عبد ربه  اسم مالكها : 

  2019/10/07تاريخ االشهار  : 
  2019/12/23تاريخ التسـجيل  : 

  
  مصرى الجنسية -فرد   -ه  احمد سعيد عبد الحميد عبد رباسم المالك السابق : 
  مصرى الجنسية -فرد   - احمد سعيد عبد الحميد عبد ربه  اسم المالك الجديد : 

  المنوفية, , , , مصر - منوف   -شارع الصوامع  ١١عنوان المالك السابق : 
 المنوفية, مصر - منوف   -شارع الصوامع  ١١عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءات -ابوالعز جون جميل اسم الوكيل الجديد : 
  مدينة نصر - ابراهيم نوار الموازى من شارع أحمد فخرى ١٥عنوان الوكيل الجديد : 

 
 


