
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0046420: رقم العالمـة  

  21   :الفــــئة 
  رين بيرد  كوربوريشن: اسم مالكها 

  : تاريخ االشهار  
  20/04/1971: تاريخ التسـجيل  

  
  رين بيرد  كوربوريشن andكوربوريشن . رين بيرد سبرينكلر مفج : اسم المالك السابق 
  رين بيرد  كوربوريشن: اسم المالك الجديد 

الواليات المتحدة , .نورث جراند افينيو ، مدينه جلندورا ، واليه كاليفورنيا الواليات المتحده االمريكيه  7045: لسابق عنوان المالك ا
  االمريكية

الواليات المتحدة , .الواليات المتحده االمريكيه  - 91702ويست سييرا مادرى افينيو ،  واليه كاليفورنيا   970: عنوان المالك الجديد 
 يةاالمريك

 وكيل براءات -ماجدة هارون : اسم الوكيل الجديد 
  مصر -القاهرة  -1540ب رقم .ص: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0064741: رقم العالمـة  

  5   :الفــــئة 
  جي اس كيه كونسيومر هيلثكير اس ايه : اسم مالكها 

  07/04/1986: تاريخ االشهار  
  05/11/1986: تاريخ التسـجيل  

  
  نوفارتيس كونسيمومر هيلث اس ايه: مالك السابق اسم ال

  جي اس كيه كونسيومر هيلثكير اس ايه : اسم المالك الجديد 
  سويسرا, سويسرا - برانيغز  1197 -ايتراز  - 1راوت دي   : عنوان المالك السابق 
 سويسرا, , , , سويسرا  -برانجينز  1197 -روت دى ليتراز : عنوان المالك الجديد 

 ناهد وديع رزق: وكيل الجديد اسم ال
  دمحم فريد 129ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  10: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0077602: رقم العالمـة  

  22   :الفــــئة 
  شركة مساهمة مصرية -شركة كالسيك للصناعات الغذائية ش م م : اسم مالكها 

  07/11/1990: تاريخ االشهار  
  03/10/1991: التسـجيل   تاريخ

  
  الشركة العربية الدانماركية للصناعات الغذائية شركة مساهمة مصرية: اسم المالك السابق 
  شركة مساهمة مصرية -شركة كالسيك للصناعات الغذائية ش م م : اسم المالك الجديد 

  مصر, أكتوبر الصناعية 6مدينة : عنوان المالك السابق 
 مصر, الجيزة  - مدينة السادس من اكتوبر )  25/16(قطعه رقم  - المنطقه الصناعيه الثانيه   :عنوان المالك الجديد 

 احمد دمحم امام: اسم الوكيل الجديد 
  القاهره-مدينة نصر -  - 3الدور االول شقه  -ب  6امتداد مكرم عبيد عمارة  -ش سمير عبد الرؤوف : عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0087666: رقم العالمـة  

  1   :الفــــئة 
  )شركة محدودة المسئوليةالمانية(ايفونيك اوبيريشنز جى ام بى اتش : اسم مالكها 

  07/07/1997: تاريخ االشهار  
  07/12/1997: تاريخ التسـجيل  
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  )شركة محدودة المسئوليةالمانية(ايفونيك ديغوسا جى ام بى اتش : اسم المالك السابق 
  )شركة محدودة المسئوليةالمانية(ونيك اوبيريشنز جى ام بى اتش ايف: اسم المالك الجديد 

  المانيا, إيسين ،المانيا 45128،  11 -1ريلنغاوسر ستريت : عنوان المالك السابق 
 المانيا, إيسين ،المانيا 45128،  11 -1ريلنغاوسر ستريت : عنوان المالك الجديد 

 ناهد وديع رزق: اسم الوكيل الجديد 
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 10: ل الجديد عنوان الوكي

 

 
 0116292: رقم العالمـة  

  5   :الفــــئة 
  شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم مالكها 

  07/06/2001: تاريخ االشهار  
  22/12/2001: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة متحدة - ليمتد صن فارماسوتيكلز اندستريز : اسم المالك السابق 
  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المالك الجديد 

  الهند, الهند- 400059-مومباي -)ايه(كورالرود،اندهيري -اي سي ام اية بالزا،اندهيري: عنوان المالك السابق 
 الهند, د الهن -، جوجارات  390020 -سبارك تاندالجا ، فادودارا : عنوان المالك الجديد 

 مكتب احمد عالم للملكية الفكرية: اسم الوكيل الجديد 
  21321صندوق بريد  29شقة  15االسكندرية الدور  -شيزار  -ش الزنكلون كامب 5: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0134781: رقم العالمـة  

  35   :الفــــئة 
  شركة ذات مسئولية محدودة - ايباى انك : اسم مالكها 

  07/04/2006: الشهار  تاريخ ا
  25/12/2007: تاريخ التسـجيل  

  
  الواليات المتحدة االمريكية -م شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا .اى باى انك ش: اسم المالك السابق 
  شركة ذات مسئولية محدودة -ايباى انك : اسم المالك الجديد 

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 95125فنيو سان جوزية اكا هاميلتون ا 2125: عنوان المالك السابق 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 95125سان هوزيه كاليفورنيا  -هاملتون افنيو  2025: عنوان المالك الجديد 

 ناهد وديع رزق: اسم الوكيل الجديد 
  دمحم فريد 129ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  10: يد عنوان الوكيل الجد

 

 
 0138428: رقم العالمـة  

  1   :الفــــئة 
  الفا الفال كوربوريت ايه بى: اسم مالكها 

  07/08/2005: تاريخ االشهار  
  26/04/2006: تاريخ التسـجيل  

  
  الفا الفال أب: اسم المالك السابق 

  الفا الفال كوربوريت ايه بى: د اسم المالك الجدي
  السويد, - السويد  -لوند  -  3روديبوكسفاجين : عنوان المالك السابق 
 السويد, لوند ، السويد  00  221 -، اس اي  371ص ب : عنوان المالك الجديد 

 ناهد وديع رزق: اسم الوكيل الجديد 
  دمحم فريد 129قاهرة ص ب ش عائشة التيمورية جاردن سيتى ال 10: 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

 0138429: رقم العالمـة  
  5   :الفــــئة 

  الفا الفال كوربوريت  ايه بى : اسم مالكها 
  07/08/2005: تاريخ االشهار  

  26/04/2006: تاريخ التسـجيل  
  

  ويدشركة مساهمة وقائمة وفقا لقوانين مملكة الس -الفا الفال كوربوريشن أب : اسم المالك السابق 
  الفا الفال كوربوريت  ايه بى : اسم المالك الجديد 

  السويد, السويد -لوند  -  3روديبوكسفاجين : عنوان المالك السابق 
 السويد, لوند ، السويد  00  221 -، اس اي  371ص ب : عنوان المالك الجديد 

 ناهد وديع رزق: اسم الوكيل الجديد 
  دمحم فريد 129يمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب ش عائشة الت 10: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0138430: رقم العالمـة  

  6   :الفــــئة 
  الفا الفال كوربوريت ايه بى: اسم مالكها 

  07/08/2005: تاريخ االشهار  
  26/04/2006: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة مساهمة مؤلفة - الفا الفال كوربوريشن اب: اسم المالك السابق 

  الفا الفال كوربوريت ايه بى: مالك الجديد اسم ال
  السويد, السويد_ لوند _  3رود بيوكسفاجين : عنوان المالك السابق 
 السويد, لوند ، السويد  00  221 -، اس اي  371ص ب : عنوان المالك الجديد 

 ناهد وديع رزق: اسم الوكيل الجديد 
  دمحم فريد 129ن سيتى القاهرة ص ب ش عائشة التيمورية جارد 10: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0138432: رقم العالمـة  

  9   :الفــــئة 
  الفا الفال كوربوريت ايه بى: اسم مالكها 

  07/08/2005: تاريخ االشهار  
  26/04/2006: تاريخ التسـجيل  

  
  الفا الفال كوربوريشن مساهمه: اسم المالك السابق 
  وربوريت ايه بىالفا الفال ك: اسم المالك الجديد 

  السويد, لوند السويد-3روديبوكسفاجين : عنوان المالك السابق 
 السويد, لوند ، السويد  00  221 -، اس اي  371ص ب : عنوان المالك الجديد 

 ناهد وديع رزق: اسم الوكيل الجديد 
  ددمحم فري 129ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  10: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0138434: رقم العالمـة  

  37   :الفــــئة 
  الفا الفال كوربوريت ايه بى: اسم مالكها 

  07/08/2005: تاريخ االشهار  
  : تاريخ التسـجيل  

  
  الفاال فال كوربوريشن اب شركة مساهمة: اسم المالك السابق 
  الفا الفال كوربوريت ايه بى: اسم المالك الجديد 
  السويد, السويد -لوند  -  3رود يبوكسفاجين : بق عنوان المالك السا
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 السويد, لوند ، السويد  00  221 -، اس اي  371ص ب : عنوان المالك الجديد 
 ناهد وديع رزق: اسم الوكيل الجديد 

  دمحم فريد 129ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  10: عنوان الوكيل الجديد 
 

 
 0150374: رقم العالمـة  

  20   :الفــــئة 
  Bellona Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketiبلونا لصناعة وتجارة االثث المساهمه : اسم مالكها 

  07/11/2005: تاريخ االشهار  
  02/05/2007: تاريخ التسـجيل  

  
  محدودة بويتاش موبيليا صنايع فى تيكاريت شركتى شركة تركية ذات مسئولية: اسم المالك السابق 
  Bellona Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketiبلونا لصناعة وتجارة االثث المساهمه : اسم المالك الجديد 

  تركيا, كايسيرى تركيا  38070مليكجازى / 5كاد رقم  7اورجانايز ساناى بولجيسى  1: عنوان المالك السابق 
 تركيا, مليكجازى كايسيرى ، تركيا  14رقم  - كاد  14 اورجانيز ساناى بولجيسي ،: عنوان المالك الجديد 

 وجدى نبية عزيز: اسم الوكيل الجديد 
  ع . م . ج  11511القاهرة  171ص ب : عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0150375: رقم العالمـة  

  24   :الفــــئة 
  Bellona Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketiبلونا لصناعة وتجارة االثث المساهمه : اسم مالكها 

  07/11/2005: تاريخ االشهار  
  02/05/2007: تاريخ التسـجيل  

  
  بويتاش موبيليا صنايع فى تيكاريت شركتى شركة تركية ذات مسئولية محدودة: اسم المالك السابق 
  Bellona Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketiبلونا لصناعة وتجارة االثث المساهمه : اسم المالك الجديد 

  تركيا, كايسيرى تركيا  38070اية مليكجازى /  60كاد رقم  8اورجانايز ساناى بولجيسى  1: عنوان المالك السابق 
 تركيا, مليكجازى كايسيرى ، تركيا  14رقم  - كاد  14اورجانيز ساناى بولجيسي ، : عنوان المالك الجديد 

 وجدى نبية عزيز: اسم الوكيل الجديد 
  ع . م . ج  11511القاهرة  171ص ب : عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0170330: رقم العالمـة  

  29   :الفــــئة 
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: اسم مالكها 

  07/04/2006: تاريخ االشهار  
  20/06/2007: تاريخ التسـجيل  

  
اربكس كوفى كمبنى شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ستار بكس كوربوريشن وتعمل ايضا باسم ست: اسم المالك السابق 

  واشنطن
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: اسم المالك الجديد 

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية, واشنطن , سياتل , يوتاه أفينيو ساوث  2401: عنوان المالك السابق 
 الواليات المتحدة االمريكية, ستايل واشنطن امريكا 34067ب  0يوتاه افينيو ساوث ص  2401: عنوان المالك الجديد 

 دينا عمرو مفيد الديب: اسم الوكيل الجديد 
  مصر -القاهرة  1276ب .ص: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0170332: رقم العالمـة  

  32   :الفــــئة 
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: اسم مالكها 
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  07/04/2006: اريخ االشهار  ت
  24/06/2007: تاريخ التسـجيل  

  
شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -ستار بكس كوربوريشنوتعمل ايضا باسم ستاربكس كوفي كمبني : اسم المالك السابق 

  واشنطن بالواليات المتحدة االمريكية
  هستاربكس كوربوريشن ش مساهم: اسم المالك الجديد 

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية, واشنطن , سياتل , يوتاه أفينيو ساوث  2401: عنوان المالك السابق 
 الواليات المتحدة االمريكية, ستايل واشنطن امريكا 34067ب  0يوتاه افينيو ساوث ص  2401: عنوان المالك الجديد 

 مفيد الديبدينا عمرو : اسم الوكيل الجديد 
  مصر -القاهرة  1276ب .ص: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0206389: رقم العالمـة  

  16   :الفــــئة 
  م.م.ش -الشركة المصرية العالمية للتجارة : اسم مالكها 

  07/09/2008: تاريخ االشهار  
  02/03/2009: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة مساهمة مصرية -م .م.ش -للتجارة  الشركة المصرية العالمية: اسم المالك السابق 
  م.م.ش -الشركة المصرية العالمية للتجارة : اسم المالك الجديد 

  مصر, جيزة - المهندسين  - ش جزيرة العرب 14: عنوان المالك السابق 
 مصر, الجيزة  - العجوزة  - ش وادى النيل المهندسين 2: عنوان المالك الجديد 

 )من له حق التوقيع ( رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب ،  - اسم عبد الحى قاسم دمحم ق: اسم الوكيل الجديد 
  .الجيزة  -العجوزة  -ش وادى النيل المنهدسين  2: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0206390: رقم العالمـة  

  25   :الفــــئة 
  م.م.ش -الشركة المصرية العالمية للتجارة : اسم مالكها 

  07/09/2008:   تاريخ االشهار
  02/03/2009: تاريخ التسـجيل  

  
  م شركة مساهمة مصرية.م.ش -الشركة المصرية العالمية للتجارة : اسم المالك السابق 
  م.م.ش -الشركة المصرية العالمية للتجارة : اسم المالك الجديد 

  مصر, جيزة -المهندسين . ش جزيرة العرب 14: عنوان المالك السابق 
 مصر, الجيزة  - العجوزة  - ش وادى النيل المهندسين 2: ك الجديد عنوان المال

 )من له حق التوقيع ( رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب ،  - دمحم قاسم عبد الحى قاسم : اسم الوكيل الجديد 
  .الجيزة  -العجوزة  -ش وادى النيل المنهدسين  2: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0206391: رقم العالمـة  

  35   :الفــــئة 
  م.م.ش -الشركة المصرية العالمية للتجارة : اسم مالكها 

  07/09/2008: تاريخ االشهار  
  02/03/2009: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة مساهمة مصرية -م .م.الشركة المصرية العالمية للتجارة ش: اسم المالك السابق 
  م.م.ش -جارة الشركة المصرية العالمية للت: اسم المالك الجديد 

  مصر, جيزة -المهندسين . ش جزيرة العرب 14: عنوان المالك السابق 
 مصر, الجيزة  - العجوزة  - ش وادى النيل المهندسين 2: عنوان المالك الجديد 

 )من له حق التوقيع ( رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب ،  - دمحم قاسم عبد الحى قاسم : اسم الوكيل الجديد 
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  .الجيزة  -العجوزة  -ش وادى النيل المنهدسين  2: وكيل الجديد عنوان ال
 

 
 0231907: رقم العالمـة  

  5   :الفــــئة 
  شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم مالكها 

  07/07/2010: تاريخ االشهار  
  03/11/2010: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة متحدة - اندستريز ليمتد صن فارماسوتيكلز : اسم المالك السابق 
  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المالك الجديد 

  الهند, الهند- 400059-مومباي -)ايه(كورالرود،اندهيري -اي سي ام اية بالزا،اندهيري: عنوان المالك السابق 
 الهند, الهند  -ات ، جوجار 390020 -سبارك تاندالجا ، فادودارا : عنوان المالك الجديد 

 مكتب احمد عالم للملكية الفكرية: اسم الوكيل الجديد 
  21321صندوق بريد  29شقة  15االسكندرية الدور  -شيزار  -ش الزنكلون كامب 5: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0231908: رقم العالمـة  

  5   :الفــــئة 
  كة متحدةشر -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم مالكها 

  07/04/2013: تاريخ االشهار  
  27/08/2013: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المالك السابق 
  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المالك الجديد 

  الهند, الهند- 400059-مومباي -)ايه(هيري كورالرود،اند-اي سي ام اية بالزا،اندهيري: عنوان المالك السابق 
 الهند, الهند  -، جوجارات  390020 -سبارك تاندالجا ، فادودارا : عنوان المالك الجديد 

 مكتب احمد عالم للملكية الفكرية: اسم الوكيل الجديد 
  21321ريد صندوق ب 29شقة  15االسكندرية الدور  -شيزار  -ش الزنكلون كامب 5: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0231914: رقم العالمـة  

  5   :الفــــئة 
  شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم مالكها 

  07/09/2010: تاريخ االشهار  
  12/01/2011: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المالك السابق 
  شركة متحدة - فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد  صن: اسم المالك الجديد 

  الهند, الهند- 400059-مومباي -)ايه(كورالرود،اندهيري -اي سي ام اية بالزا،اندهيري: عنوان المالك السابق 
 الهند, الهند  -، جوجارات  390020 -سبارك تاندالجا ، فادودارا : عنوان المالك الجديد 

 الم للملكية الفكريةمكتب احمد ع: اسم الوكيل الجديد 
  21321صندوق بريد  29شقة  15االسكندرية الدور  -شيزار  -ش الزنكلون كامب 5: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0231915: رقم العالمـة  

  5   :الفــــئة 
  شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم مالكها 

  07/06/2011: تاريخ االشهار  
  13/09/2011: ل  تاريخ التسـجي
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  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المالك السابق 
  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المالك الجديد 

  الهند, الهند- 400059-مومباي -)ايه(كورالرود،اندهيري -اي سي ام اية بالزا،اندهيري: عنوان المالك السابق 
 الهند, الهند  -، جوجارات  390020 -سبارك تاندالجا ، فادودارا : ك الجديد عنوان المال

 مكتب احمد عالم للملكية الفكرية: اسم الوكيل الجديد 
  21321صندوق بريد  29شقة  15االسكندرية الدور  -شيزار  -ش الزنكلون كامب 5: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0231916: رقم العالمـة  

  5   :الفــــئة 
  شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم مالكها 

  07/01/2011: تاريخ االشهار  
  02/06/2011: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المالك السابق 
  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المالك الجديد 

  الهند, الهند- 400059-مومباي -)ايه(كورالرود،اندهيري -اي سي ام اية بالزا،اندهيري: مالك السابق عنوان ال
 الهند, الهند  -، جوجارات  390020 -سبارك تاندالجا ، فادودارا : عنوان المالك الجديد 

 مكتب احمد عالم للملكية الفكرية: اسم الوكيل الجديد 
  21321صندوق بريد  29شقة  15االسكندرية الدور  -شيزار  -كلون كامبش الزن 5: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0233899: رقم العالمـة  

  27   :الفــــئة 
  Bellona Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketiبلونا لصناعة وتجارة االثث المساهمه : اسم مالكها 

  07/08/2010: تاريخ االشهار  
  20/12/2010: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة مساهمة تركية -بويتاس موبايليا ساناى فى تيكاريت أنونيم سيركيتى : اسم المالك السابق 
  Bellona Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketiبلونا لصناعة وتجارة االثث المساهمه : اسم المالك الجديد 

  تركيا, تركيا -كايسيرى  38070مليكجازى  5رقم كاد  7اورجانايز ساناي بولجيسي، . 1: عنوان المالك السابق 
 تركيا, مليكجازى كايسيرى ، تركيا  14رقم  - كاد  14اورجانيز ساناى بولجيسي ، : عنوان المالك الجديد 

 وجدى نبية عزيز: اسم الوكيل الجديد 
  ع . م . ج  11511القاهرة  171ص ب : عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0233900: رقم العالمـة  

  35   :الفــــئة 
  Bellona Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketiبلونا لصناعة وتجارة االثث المساهمه : اسم مالكها 

  07/08/2010: تاريخ االشهار  
  20/12/2010: تاريخ التسـجيل  

  
  تركية شركة مساهمة -بويتاس موبايليا ساناى فى تيكاريت أنونيم سيركيتى : اسم المالك السابق 
  Bellona Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketiبلونا لصناعة وتجارة االثث المساهمه : اسم المالك الجديد 

  تركيا, تركيا -كايسيرى  38070مليكجازى  5رقم  -كاد  7اورجانايز ساناي بولجيسي، . 1: عنوان المالك السابق 
 تركيا, مليكجازى كايسيرى ، تركيا  14رقم  - كاد  14ي ، اورجانيز ساناى بولجيس: عنوان المالك الجديد 

 وجدى نبية عزيز: اسم الوكيل الجديد 
  ع . م . ج  11511القاهرة  171ص ب : عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0250108: رقم العالمـة  
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  7   :الفــــئة 
  ست وقائمة طبقا لقوانين الجمهورية الصينيةشركة ذات مسئولية محدودة تأس -ليمتد  -كوروس أوتوموتيف كو: اسم مالكها 

  07/10/2011: تاريخ االشهار  
  06/02/2012: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة محدودة مؤسسة ومنظمة بموجب القانون بى آر الصين -ليمتد  - شركة شري كوانتم أوتوكو: اسم المالك السابق 
  ات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الجمهورية الصينيةشركة ذ -ليمتد  -كوروس أوتوموتيف كو: اسم المالك الجديد 

  الصين, , , , الصين -ووهوسيتى انهوى بروفنس  -سونجشان رود  1: عنوان المالك السابق 
 -ت اريا شنجشيو سيتى إكونومك ديفيلوبمن -تونججانج رود  88بينجيانج انترناشيونال بيلدينج ان او  501روم : عنوان المالك الجديد 
 الصين, , , , الصين - 215513جينجسيو بروفينس 
 سمر اللباد/ا: اسم الوكيل الجديد 

  القاهره - 12411امبابه  96: عنوان الوكيل الجديد 
 

 
 0250109: رقم العالمـة  

  12   :الفــــئة 
  ة طبقا لقوانين الجمهورية الصينيةشركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائم -ليمتد  -كوروس أوتوموتيف كو: اسم مالكها 

  07/10/2011: تاريخ االشهار  
  06/02/2012: تاريخ التسـجيل  

  
  الصين -شركة محدودة مؤسسة ومنظمة بموجب القانون بى آر  - شركة كوانتم أوتوكوليمتد : اسم المالك السابق 
  حدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الجمهورية الصينيةشركة ذات مسئولية م -ليمتد  -كوروس أوتوموتيف كو: اسم المالك الجديد 

  الصين, الصين -انهوى بروفنس  -ووهوسيتى  -سونجشان رود  1: عنوان المالك السابق 
 -شنجشيو سيتى إكونومك ديفيلوبمنت اريا  -تونججانج رود  88بينجيانج انترناشيونال بيلدينج ان او  501روم : عنوان المالك الجديد 

 الصين, , , , الصين - 215513بروفينس  جينجسيو
 سمر اللباد/ا: اسم الوكيل الجديد 

  القاهرة12411امبابه  96.ب.ص: عنوان الوكيل الجديد 
 

 
 0250110: رقم العالمـة  

  36   :الفــــئة 
  الجمهورية الصينيةشركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -ليمتد  -كوروس أوتوموتيف كو: اسم مالكها 

  07/10/2011: تاريخ االشهار  
  06/02/2012: تاريخ التسـجيل  

  
  الصين -- شركة محدودة مؤسسة ومنظمة بموجب القانون بى آر  - ليمتد  -شرى كوانتم أوتوكو: اسم المالك السابق 
  قائمة طبقا لقوانين الجمهورية الصينيةشركة ذات مسئولية محدودة تأسست و -ليمتد  -كوروس أوتوموتيف كو: اسم المالك الجديد 

  الصين, الصين --ووهوسيتى انهوى بروفنس  -سونجشان رود  1: عنوان المالك السابق 
 -شنجشيو سيتى إكونومك ديفيلوبمنت اريا  -تونججانج رود  88بينجيانج انترناشيونال بيلدينج ان او  501روم : عنوان المالك الجديد 
 الصين, , , , الصين - 215513جينجسيو بروفينس 
 سمر اللباد/ا: اسم الوكيل الجديد 

  القاهره - 12411امبابه  96: عنوان الوكيل الجديد 
 

 
 0250111: رقم العالمـة  

  37   :الفــــئة 
  يةشركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الجمهورية الصين -ليمتد  -كوروس أوتوموتيف كو: اسم مالكها 

  07/10/2011: تاريخ االشهار  
  06/02/2012: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة محدودة مؤسسة ومنظمة بموجب القانون بى آر الصين -ليمتد  - شركة شري كوانتم أوتوكو: اسم المالك السابق 
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  وانين الجمهورية الصينيةشركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لق -ليمتد  -كوروس أوتوموتيف كو: اسم المالك الجديد 
  الصين, , , , الصين -ووهوسيتى انهوى بروفنس  -سونجشان رود  1: عنوان المالك السابق 
 -شنجشيو سيتى إكونومك ديفيلوبمنت اريا  -تونججانج رود  88بينجيانج انترناشيونال بيلدينج ان او  501روم : عنوان المالك الجديد 
 الصين, , , , نالصي - 215513جينجسيو بروفينس 
 سمر اللباد/ا: اسم الوكيل الجديد 

  القاهرة12411امبابه  96.ب.ص: عنوان الوكيل الجديد 
 

 
 0254317: رقم العالمـة  

  41   :الفــــئة 
  شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية -بيرليتز انفستمنت كوربوريشن : اسم مالكها 

  07/05/2012: االشهار  تاريخ 
  09/09/2013: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية - شركة بيرليتز انفستمنت كوربوريش : اسم المالك السابق 
  الواليات المتحدة االمريكية شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين -بيرليتز انفستمنت كوربوريشن : اسم المالك الجديد 

المملكة , الواليات المتحدة االمريكية 1622 - 19801دى إى  -ويلمنجتون  1269ديالوير افينيو سويت  300: عنوان المالك السابق 
  العربية السعودية

الواليات , دة االمريكية الواليات المتح - 19803جى ، ويلمنجتون ، دى اى  -  205فولك رود ، سويت  103: عنوان المالك الجديد 
 المتحدة االمريكية

 ناهد وديع رزق: اسم الوكيل الجديد 
  دمحم فريد 129ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  10: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0254436: رقم العالمـة  

  30   :الفــــئة 
  نديه محدودة خاصة سيدياس انفيستمينت إنديا برايفت ليمتد  ش ه: اسم مالكها 

  07/03/2012: تاريخ االشهار  
  18/10/2012: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة هندية خاصة محدودة - سيدياس انفستمنت انديا برايفت لمتد : اسم المالك السابق 
  سيدياس انفيستمينت إنديا برايفت ليمتد  ش هنديه محدودة خاصة : اسم المالك الجديد 

  الهند,  0110030امباير بالزا ، ميها رولي جورجاون رود ، سلتانبور ، نيودلهي ، الهند  212 -210: عنوان المالك السابق 
 الهند, , , , هاريانا الهند 122001جيوجوان  3يوديج فيهار فيس 434: عنوان المالك الجديد 

 اسامة سمير جيد: اسم الوكيل الجديد 
  الجيزة  12515ربيع الجيزى  178ص ب  : عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0256697: رقم العالمـة  

  30   :الفــــئة 
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: اسم مالكها 

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

  
  شركة مساهمة امريكية -) وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمبنى (ستاربكس كوربوريشن : اسم المالك السابق 

  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: سم المالك الجديد ا
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية .  98134واشنطن  -سياتل . يوتاه افنيو ساوث  2401: عنوان المالك السابق 
 لواليات المتحدة االمريكيةا, , , , ستايل واشنطن امريكا 34067ب  0يوتاه افينيو ساوث ص  2401: عنوان المالك الجديد 

 دينا عمرو مفيد الديب: اسم الوكيل الجديد 
  مصر -القاهرة  1276ب .ص: 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

 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 
 0256698: رقم العالمـة  

  30   :الفــــئة 
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: اسم مالكها 

  07/04/2012: تاريخ االشهار  
  05/06/2013: تاريخ التسـجيل  

  
شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفق قوانين  -) وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمبنى (ستاربكس كوربوريشن : اسم المالك السابق 

  والية واشنطن
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: اسم المالك الجديد 

  الواليات المتحدة االمريكية, متحدة االمريكية الواليات ال.  98134واشنطن  -سياتل . يوتاه افنيو ساوث  2401: عنوان المالك السابق 
 الواليات المتحدة االمريكية, , , , ستايل واشنطن امريكا 34067ب  0يوتاه افينيو ساوث ص  2401: عنوان المالك الجديد 

 دينا عمرو مفيد الديب: اسم الوكيل الجديد 
  مصر -القاهرة  1276ب .ص: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0256734: مـة  رقم العال
  5   :الفــــئة 

  شركة مساهمة المانية -جي ام بي اتش  -بوهرنجر بانجيلهيم انترناشيونال : اسم مالكها 
  07/11/2013: تاريخ االشهار  

  30/09/2015: تاريخ التسـجيل  
  

  شركة مساهمة - جي ام بي اتش- بوهرنجر بانجيلهيم انترناشيونال : اسم المالك السابق 
  شركة مساهمة المانية -جي ام بي اتش  -بوهرنجر بانجيلهيم انترناشيونال : لك الجديد اسم الما

  المانيا, المانيا  - انجيلهيم  55218جي ام بي اتش : عنوان المالك السابق 
 المانيا, .انجليهم المانيا  55216دى - 173بينجر ستراسيه : عنوان المالك الجديد 

 ات للملكية الفكرية شركة بيان: اسم الوكيل الجديد 
   11811بانوراما اكتوبر القاهرة  51ص ب  128شقة   12عمارات العبور طريق صالح سالم الدور    14رقم  : عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0256735: رقم العالمـة  

  5   :الفــــئة 
  لمانيةشركة مساهمة ا -جي ام بي اتش  -بوهرنجر بانجيلهيم انترناشيونال : اسم مالكها 

  07/11/2013: تاريخ االشهار  
  30/09/2015: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة مساهمة المانية - بوهرنجر بانجيلهيم انترناشيونال جى ام بى اتش : اسم المالك السابق 
  شركة مساهمة المانية -جي ام بي اتش  -بوهرنجر بانجيلهيم انترناشيونال : اسم المالك الجديد 
  المانيا, المانيا  -انجيلهيم  55218:  بق عنوان المالك السا

 المانيا, .انجليهم المانيا  55216دى - 173بينجر ستراسيه : عنوان المالك الجديد 
 شركة بيانات للملكية الفكرية : اسم الوكيل الجديد 

   11811وراما اكتوبر القاهرة بان 51ص ب  128شقة   12عمارات العبور طريق صالح سالم الدور    14رقم  : عنوان الوكيل الجديد 
 

 
 0256737: رقم العالمـة  

  5   :الفــــئة 
  شركة مساهمة المانية -جي ام بي اتش  -بوهرنجر بانجيلهيم انترناشيونال : اسم مالكها 

  07/11/2013: تاريخ االشهار  
  30/09/2015: تاريخ التسـجيل  
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  شركة مساهمة المانية -جي ام بي اتش  - شيونال بوهرنجر بانجيلهيم انترنا: اسم المالك السابق 
  شركة مساهمة المانية -جي ام بي اتش  -بوهرنجر بانجيلهيم انترناشيونال : اسم المالك الجديد 

  المانيا, المانيا  -انجيلهيم  55218:  عنوان المالك السابق 
 المانيا, .انجليهم المانيا  55216دى - 173بينجر ستراسيه : عنوان المالك الجديد 

 شركة بيانات للملكية الفكرية : اسم الوكيل الجديد 
   11811بانوراما اكتوبر القاهرة  51ص ب  128شقة   12عمارات العبور طريق صالح سالم الدور    14رقم  : عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0256738: رقم العالمـة  

  5   :الفــــئة 
  شركة مساهمة المانية -جي ام بي اتش  -رناشيونال بوهرنجر بانجيلهيم انت: اسم مالكها 

  07/11/2013: تاريخ االشهار  
  30/09/2015: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة مساهمة المانية - بوهرنجر بانجيلهيم انترناشيونال جى ام بى اتش : اسم المالك السابق 
  شركة مساهمة المانية - جي ام بي اتش -بوهرنجر بانجيلهيم انترناشيونال : اسم المالك الجديد 

  المانيا, المانيا  - انجيلهيم  55218جي ام بي اتش : عنوان المالك السابق 
 المانيا, .انجليهم المانيا  55216دى - 173بينجر ستراسيه : عنوان المالك الجديد 

 شركة بيانات للملكية الفكرية : اسم الوكيل الجديد 
   11811بانوراما اكتوبر القاهرة  51ص ب  128شقة   12العبور طريق صالح سالم الدور   عمارات  14رقم  : عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0256878: رقم العالمـة  

  11   :الفــــئة 
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: اسم مالكها 

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

  
شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفقا  -) وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمبنى (وريشن ستاربكس كورب: اسم المالك السابق 

  لقوانين والية واشنطن
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: اسم المالك الجديد 

  تحدة االمريكيةالواليات الم, الواليات المتحدة االمريكية .  98134واشنطن  -سياتل . يوتاه افنيو ساوث  2401: عنوان المالك السابق 
 الواليات المتحدة االمريكية, ستايل واشنطن امريكا 34067ب  0يوتاه افينيو ساوث ص  2401: عنوان المالك الجديد 

 دينا عمرو مفيد الديب: اسم الوكيل الجديد 
  مصر -القاهرة  1276ب .ص: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0256880: رقم العالمـة  

  29   :الفــــئة 
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: مالكها اسم 

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

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

  لقوانين والية واشنطن
  بوريشن ش مساهمهستاربكس كور: اسم المالك الجديد 

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية .  98134واشنطن  -سياتل . يوتاه افنيو ساوث  2401: عنوان المالك السابق 
 الواليات المتحدة االمريكية, , , , ستايل واشنطن امريكا 34067ب  0يوتاه افينيو ساوث ص  2401: عنوان المالك الجديد 

 دينا عمرو مفيد الديب: الوكيل الجديد اسم 
  مصر -القاهرة  1276ب .ص: عنوان الوكيل الجديد 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0257623: رقم العالمـة  

  35   :الفــــئة 
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: اسم مالكها 

  07/09/2016: تاريخ االشهار  
  17/04/2019: تاريخ التسـجيل  

  
شركة مساهمةامريكية مؤسسة وفق قوانين ) وتعمل ايضا باسم ستاربكس كوفى كمبنى (ربوريشنستاربكس كو: اسم المالك السابق 

  والية واشنطن 
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: اسم المالك الجديد 

  الواليات المتحدة االمريكية, , , , امريكا. 98134سياتل ،واشنطن . يوتاه افنيو ساوث  2401: عنوان المالك السابق 
 الواليات المتحدة االمريكية, ستايل واشنطن امريكا 34067ب  0يوتاه افينيو ساوث ص  2401: المالك الجديد عنوان 

 دينا عمرو مفيد الديب: اسم الوكيل الجديد 
  القاهرة  1276ب .ص: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0258420: رقم العالمـة  

  5   :الفــــئة 
  شركة متحدة -دستريز ليمتد صن فارماسوتيكلز ان: اسم مالكها 

  07/10/2012: تاريخ االشهار  
  10/01/2013: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المالك السابق 
  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المالك الجديد 

  الهند, الهند- 400059-مومباي -)ايه(كورالرود،اندهيري -هيرياي سي ام اية بالزا،اند: عنوان المالك السابق 
 الهند, الهند  -، جوجارات  390020 -سبارك تاندالجا ، فادودارا : عنوان المالك الجديد 

 مكتب احمد عالم للملكية الفكرية: اسم الوكيل الجديد 
  21321صندوق بريد  29شقة  15االسكندرية الدور  -شيزار  -ش الزنكلون كامب 5: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0259000: رقم العالمـة  

  5   :الفــــئة 
  شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم مالكها 

  07/04/2014: تاريخ االشهار  
  19/06/2014: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المالك السابق 

  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : لمالك الجديد اسم ا
  الهند, الهند- 400059-مومباي -)ايه(كورالرود،اندهيري -اي سي ام اية بالزا،اندهيري: عنوان المالك السابق 
 الهند, الهند  -، جوجارات  390020 -سبارك تاندالجا ، فادودارا : عنوان المالك الجديد 

 مكتب احمد عالم للملكية الفكرية: ديد اسم الوكيل الج
  15االسكندرية الدور ال  -شيراز  -ش الرقكلون كامب  5: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0259001: رقم العالمـة  

  5   :الفــــئة 
  شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم مالكها 

  07/10/2012: تاريخ االشهار  
  10/01/2013: تاريخ التسـجيل  
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  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المالك السابق 
  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المالك الجديد 

  الهند, الهند- 400059-مومباي -)ايه(كورالرود،اندهيري -اي سي ام اية بالزا،اندهيري: عنوان المالك السابق 
 الهند, الهند  -، جوجارات  390020 -سبارك تاندالجا ، فادودارا : لجديد عنوان المالك ا

 مكتب احمد عالم للملكية الفكرية: اسم الوكيل الجديد 
  21321صندوق بريد  29شقة  15االسكندرية الدور  -شيزار  -ش الزنكلون كامب 5: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0264333: رقم العالمـة  

  5   :الفــــئة 
  شركة متحدة -صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم مالكها 

  07/05/2013: تاريخ االشهار  
  30/09/2013: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المالك السابق 
  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المالك الجديد 

  الهند, الهند- 400059-مومباي -)ايه(كورالرود،اندهيري -اي سي ام اية بالزا،اندهيري: ك السابق عنوان المال
 الهند, الهند  -، جوجارات  390020 -سبارك تاندالجا ، فادودارا : عنوان المالك الجديد 

 مكتب احمد عالم للملكية الفكرية: اسم الوكيل الجديد 
  21321صندوق بريد  29شقة  15االسكندرية الدور  -شيزار  -ن كامبش الزنكلو 5: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0264682: رقم العالمـة  

  9   :الفــــئة 
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: اسم مالكها 

  07/03/2013: تاريخ االشهار  
  26/05/2013: تاريخ التسـجيل  

  
شركة مساهمةامريكية مؤسسة وفقا لقوانين ) ستار بكس كوفى كمبنى  وتعمل ايضا باسم(ستاربكس كوربوريشن: اسم المالك السابق 

  والية واشنطن
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: اسم المالك الجديد 

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية .  98134سياتل واشنطن . يوتاه افينو ساوث  2401: عنوان المالك السابق 
 الواليات المتحدة االمريكية, ستايل واشنطن امريكا 34067ب  0يوتاه افينيو ساوث ص  2401: الجديد  عنوان المالك

 دينا عمرو مفيد الديب: اسم الوكيل الجديد 
  القاهرة  1276ب .ص: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0277794: رقم العالمـة  

  29   :الفــــئة 
  همهستاربكس كوربوريشن ش مسا: اسم مالكها 

  07/08/2013: تاريخ االشهار  
  02/03/2014: تاريخ التسـجيل  

  
شركة امريكية مؤسسة وفق لقوانين والية  -) وتعمل ايضاً باسم ستار بكس كوفى كمبنى (ستار بوكس كوربوريشن : اسم المالك السابق 

  واشنطن
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: اسم المالك الجديد 

  الواليات المتحدة االمريكية, ،امريكا 98134يوتاه افنيو ساوث ،سياتل،واشنطن  2401 :عنوان المالك السابق 
 الواليات المتحدة االمريكية, , , , ستايل واشنطن امريكا 34067ب  0يوتاه افينيو ساوث ص  2401: عنوان المالك الجديد 

 : اسم الوكيل الجديد 
  مصر  -اهرة الق 1276صندوق بريد رقم : 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

 
 0283061: رقم العالمـة  

  5   :الفــــئة 
  الواليات المتحدة االمريكية -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -جينزيمى كوربوريشن : اسم مالكها 

  07/03/2014: تاريخ االشهار  
  02/08/2015: تاريخ التسـجيل  

  
الواليات المتحدة  -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -مى كوربوريشن جينزي: اسم المالك السابق 

  األمريكية
الواليات المتحدة  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -جينزيمى كوربوريشن : اسم المالك الجديد 

  االمريكية
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -2142ماساشوسيتس.يت كامبريدجكيندال ستر500: عنوان المالك السابق 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 2142ماساشوسيتس. بينى ستريت كامبريدج  50: عنوان المالك الجديد 

 ناهد وديع رزق: اسم الوكيل الجديد 
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة 10 :عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0285796: رقم العالمـة  

  43   :الفــــئة 
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: اسم مالكها 

  07/02/2014: تاريخ االشهار  
  14/04/2014: تاريخ التسـجيل  

  
شركة مساهمةامريكية مؤسسة بموجب قوانين  -) وتعمل ايضا باسم ستار بكس كمبنى (ستار بكس كوربوريشن : اسم المالك السابق 

  والية واشنطن
  ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه: اسم المالك الجديد 

  الواليات المتحدة االمريكية, ، الواليات المتحدة األمريكية  98134يوتاة افنيو ساوث ، سياتل ، واشنطن  2401: عنوان المالك السابق 
 الواليات المتحدة االمريكية, , , , ستايل واشنطن امريكا 34067ب  0تاه افينيو ساوث ص يو 2401: عنوان المالك الجديد 

 دينا عمرو مفيد الديب: اسم الوكيل الجديد 
  مصر  -القاهرة  -  1276ب . ص : عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0369030: رقم العالمـة  

  36   :الفــــئة 
  شركة مساهمة -ر سندة للتمويل متناهي الصغ: اسم مالكها 

  07/09/2020: تاريخ االشهار  
  11/11/2020: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة مساهمة  مصرية  -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم المالك السابق 
  شركة مساهمة -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم المالك الجديد 

  مصر, , , , لجيزةا - شارع النيل  -شارع أبن ارحب  3: عنوان المالك السابق 
 مصر, الدور الخامس - المهندسين  - ب شارع جامعة الدول العربية  21: عنوان المالك الجديد 

 )من له حق التوقيع(العضو المنتدب  - باسل عبد المنعم رحمى: اسم الوكيل الجديد 
  الدور الخامس -المهندسين  - ب شارع جامعة الدول العربية  21: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0369031: رقم العالمـة  

  36   :الفــــئة 
  شركة مساهمة -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم مالكها 

  07/09/2020: تاريخ االشهار  
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  11/11/2020: تاريخ التسـجيل  
  

  شركة مساهمة -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم المالك السابق 
  شركة مساهمة -الصغر سندة للتمويل متناهي : اسم المالك الجديد 

  مصر, , , , الجيزة - شارع النيل  -شارع أبن ارحب  3: عنوان المالك السابق 
 مصر, الدور الخامس - المهندسين  - ب شارع جامعة الدول العربية  21: عنوان المالك الجديد 

 )من له حق التوقيع(العضو المنتدب  - باسل عبد المنعم رحمى: اسم الوكيل الجديد 
  الدور الخامس -المهندسين  - ب شارع جامعة الدول العربية  21: الوكيل الجديد عنوان 

 

 
 0369033: رقم العالمـة  

  36   :الفــــئة 
  شركة مساهمة -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم مالكها 

  07/09/2020: تاريخ االشهار  
  11/11/2020: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة مساهمة مصرية  -لتمويل متناهي الصغر سندة ل: اسم المالك السابق 
  شركة مساهمة -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم المالك الجديد 

  مصر, , , , الجيزة - شارع النيل  -شارع أبن ارحب  3: عنوان المالك السابق 
  : عنوان المالك الجديد 

 مصر, الدور الخامس - المهندسين  - ب شارع جامعة الدول العربية  21
 )من له حق التوقيع(العضو المنتدب  - باسل عبد المنعم رحمى: اسم الوكيل الجديد 

  الدور الخامس -المهندسين  - ب شارع جامعة الدول العربية  21: عنوان الوكيل الجديد 
 

 
 0369035: رقم العالمـة  

  36   :الفــــئة 
  شركة مساهمة -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم مالكها 

  07/09/2020: ريخ االشهار  تا
  11/11/2020: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة مساهمة مصرية  -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم المالك السابق 
  شركة مساهمة -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم المالك الجديد 

  مصر, , , , الجيزة - شارع النيل  -شارع أبن ارحب  3: عنوان المالك السابق 
 مصر, الدور الخامس - المهندسين  - ب شارع جامعة الدول العربية  21: وان المالك الجديد عن

 )من له حق التوقيع(العضو المنتدب  - باسل عبد المنعم رحمى: اسم الوكيل الجديد 
  الدور الخامس -المهندسين  - ب شارع جامعة الدول العربية  21: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0369037 :رقم العالمـة  

  36   :الفــــئة 
  شركة مساهمة -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم مالكها 

  07/09/2020: تاريخ االشهار  
  11/11/2020: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة مساهمة مصرية  -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم المالك السابق 
  مساهمة شركة -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم المالك الجديد 

  مصر, , , , : عنوان المالك السابق 
 مصر, الدور الخامس - المهندسين  - ب شارع جامعة الدول العربية  21: عنوان المالك الجديد 

 )من له حق التوقيع(العضو المنتدب  - باسل عبد المنعم رحمى: اسم الوكيل الجديد 
  الدور الخامس -لمهندسين ا - ب شارع جامعة الدول العربية  21: عنوان الوكيل الجديد 
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 0369039: رقم العالمـة  

  36   :الفــــئة 
  شركة مساهمة -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم مالكها 

  07/09/2020: تاريخ االشهار  
  11/11/2020: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة مساهمة مصرية  -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم المالك السابق 

  شركة مساهمة -سندة للتمويل متناهي الصغر : لك الجديد اسم الما
  مصر, , , , الجيزة - شارع النيل  -شارع أبن ارحب  3: عنوان المالك السابق 
 مصر, الدور الخامس - المهندسين  - ب شارع جامعة الدول العربية  21: عنوان المالك الجديد 

 )من له حق التوقيع(لمنتدب العضو ا - باسل عبد المنعم رحمى: اسم الوكيل الجديد 
  الدور الخامس -المهندسين  - ب شارع جامعة الدول العربية  21: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0369041: رقم العالمـة  

  36   :الفــــئة 
  شركة مساهمة -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم مالكها 

  07/09/2020: تاريخ االشهار  
  11/11/2020: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة مساهمة مصرية  -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم المالك السابق 
  شركة مساهمة -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم المالك الجديد 

  مصر, , , , الجيزة - شارع النيل  -شارع أبن ارحب  3: عنوان المالك السابق 
 مصر, الدور الخامس - المهندسين  - ب شارع جامعة الدول العربية  21: عنوان المالك الجديد 

 )من له حق التوقيع(العضو المنتدب  - باسل عبد المنعم رحمى: اسم الوكيل الجديد 
  الدور الخامس -المهندسين  - ب شارع جامعة الدول العربية  21: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0369043: رقم العالمـة  

  36   :الفــــئة 
  شركة مساهمة -ل متناهي الصغر سندة للتموي: اسم مالكها 

  07/09/2020: تاريخ االشهار  
  11/11/2020: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة مساهمة مصرية  -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم المالك السابق 
  شركة مساهمة -سندة للتمويل متناهي الصغر : اسم المالك الجديد 

  مصر, , , , الجيزة - رع النيل شا -شارع أبن ارحب  3: عنوان المالك السابق 
 مصر, الدور الخامس - المهندسين  - ب شارع جامعة الدول العربية  21: عنوان المالك الجديد 

 )من له حق التوقيع(العضو المنتدب  - باسل عبد المنعم رحمى: اسم الوكيل الجديد 
  دور الخامسال -المهندسين  - ب شارع جامعة الدول العربية  21: عنوان الوكيل الجديد 

 

 
 0391049: رقم العالمـة  

  5   :الفــــئة 
  شركة مساهمه مصرية - ) ش م م(شركه البالستيك الطبي لصناعة المستلزمات الطبية : اسم مالكها 

  07/09/2020: تاريخ االشهار  
  20/12/2020: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة مساهمه مصرية -) ش م م(مات الطبية شركه البالستيك الطبي لصناعة المستلز: اسم المالك السابق 
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  شركة مساهمه مصرية -) ش م م(شركه البالستيك الطبي لصناعة المستلزمات الطبية : اسم المالك الجديد 
  مصر, , , , الشرقيه -مدينة العاشر من رمضان  -االردنية  - مجمع عبد المقصود  97عماره  30شقه : عنوان المالك السابق 

 مصر, .مدينة العاشر من رمضان  الشرقيه   C 3المنطقه الصناعيه   IIAقطعه رقم : الجديد  عنوان المالك
 ) من له حق التوقيع (رئيس مجلس االدارة  -بالل عبد هللا حسين : اسم الوكيل الجديد 

  الشرقيه   - مدينة العاشر من رمضان  C 3المنطقه الصناعيه   IIAقطعه رقم : عنوان الوكيل الجديد 
 

 
 0391051: رقم العالمـة  

  17   :الفــــئة 
  شركة مساهمه مصرية - ) ش م م(شركه البالستيك الطبي لصناعة المستلزمات الطبية : اسم مالكها 

  07/09/2020: تاريخ االشهار  
  20/12/2020: تاريخ التسـجيل  

  
  شركة مساهمه مصرية -) ش م م(شركه البالستيك الطبي لصناعة المستلزمات الطبية : اسم المالك السابق 
  شركة مساهمه مصرية -) ش م م(شركه البالستيك الطبي لصناعة المستلزمات الطبية : اسم المالك الجديد 

  مصر, , , , الشرقيه -مدينة العاشر من رمضان  -االردنية  - عمجمع عبد المقصود  97عماره  30شقه : عنوان المالك السابق 
 مصر, .مدينة العاشر من رمضان  الشرقيه   C 3المنطقه الصناعيه   IIAقطعه رقم : عنوان المالك الجديد 

 ) من له حق التوقيع (رئيس مجلس االدارة  -بالل عبد هللا حسين : اسم الوكيل الجديد 
  الشرقيه   - مدينة العاشر من رمضان  C 3المنطقه الصناعيه   IIAقطعه رقم : عنوان الوكيل الجديد 

 
 


