جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

تعديل بيانات الوكيل
تاريخ االشهار
0400/10/00

رقم الطلب
1190400

الفئة
0

1100040

0

1104110

1

1104909

00

1101140

1

0400/10/11

1101011

1

0400/10/11

0400/01/00

1114109

90

0440/10/10

0440/00/00

الجامعة االمريكية بالقاهرة معهد ثقافي تعليمي

1114444

0

0449/11/11

0440/10/01

جى إى هيلثكير أيه اس

1101104

00

0441/10/11

0449/10/10

ليفي شتراس اندكو متحدة

1101111

00

0441/10/11

0449/10/11

ليفر شتراوس اند كو ش.متحدة

1140010

00

0110/10/11

0111/10/11

سي بي اس ستوديوز انك -شركة امريكية
مساهمه

1140019

00

0444/10/11

0444/11/00

سي بي اس ستوديوز انك -شركة امريكية
مساهمه

1001900

09

0110/10/11

0110/10/10

يونايتد ستيس بولو اسوسيشن  -شركة مساهمة
أمريكية

1019400

11

0110/19/11

0110/00/01

1091011

0

0111/10/11

0101/11/00

1091000

00

0110/11/11

0110/10/09

شريف حسن عبد الخالق وشركاه  -مصانع
الحلوى والمواد الغذائية ( سويفاكس ) شركة
توصية بسيطة
كاوكابوشيكى كايشا (كاوكوربوريشن) -
شركة مساهمة يابانية تأسست وقائمة طبقا
لقوانين اليابان
اس .س جونسون اندصن انك مساهمة

1090910

00

0110/00/11

0110/10/01

شركة جوروك تورتيزم فى ماد سيليك أنونيم
سيركيتى شركه مساهمه تركية

1099110

0

0110/10/11

0110/00/00

1099111

0

0110/11/11

0111/10/00

شركة ايزو سيراتور اس بى ايه /شركة
ايطاليه مساهمة
شركة ايزو سيراتور اس بي اية  -شركة
مساهمة ايطالية

0400/11/11

تاريخ التسـجيل
0400/10/10

اسم المالك
اسبن جلوبال انكوربورتيد  ،شركة مساهمة
مؤلفة طبقا لقوانين موريشيوس

0401/14/10

ابلى ليلى آند كمبانى

0400/11/11

بربيرى ليمتد

0401/10/14

ليفى شتراوس انركو

0400/10/00

شركة النيل للزيوت والمنظفات

شركة النيل للزيوت والمنظفات

بيانات الوكيل الجديد
سماس للملكية الفكرية
عمارات العبور  -صالح سالم  -مدينة
نصر  -ص ب  00بانوراما اكتوبر -
القاهرة 00000
سلوى ميخائيل رزق
ص ب  - 0001كود رقم - 00000
القاهرة
مراد محمد نصر  -وكيل براءات
ص.ب  - 1009الحى الثامن  -القاهرة
مراد محمد نصر  -وكيل براءات
ص.ب  - 1009الحى الثامن  -القاهرة
فؤاد بدير سالمه حنيش (رئيس مجلس
االدارة والعضو المنتدب للشركة)
 11ش عرابى  -قسم االزبكية القاهرة
ص ب  0000القاهرة
فؤاد بدير سالمه حنيش (رئيس مجلس
االدارة والعضو المنتدب للشركة)
 11ش عرابى  -قسم االزبكية القاهرة
ص ب  0000القاهرة
مكتب د /ذكى هاشم وشركاه
01شارع قصر النيل القاهره
ناهد وديع رزق
 01ش عائشة التيمورية جاردن سيتى
القاهرة ص ب  004محمد فريد
مراد محمد نصر  -وكيل براءات
ص.ب  - 1009الحى الثامن  -القاهرة
مراد محمد نصر  -وكيل براءات
ص.ب  - 1009الحى الثامن  -القاهرة
ناهد وديع رزق
 01ش عائشة التيمورية جاردن سيتى
القاهرة ص ب  004محمد فريد
ناهد وديع رزق
 01ش عائشة التيمورية جاردن سيتى
القاهرة ص ب  004محمد فريد
هشام رؤوف محمود
 011طريق الحرية  -أبراج الزراعيين
 البرج  - 0الدور الخامس  -جناكليس االسكندرية  -مصر (ص.ب 01السرايا )00900
جون جميل ابو العز بطرس
 0ح الوابور  -ش شبرا الساحل -
القاهرة
ميشيل مطيع جاد اللة
ص ب  1مدينة الفردوس  -مدينة 0
اكتوبر
سلوى ميخائيل رزق
ص ب  - 0001كود رقم - 00000
القاهرة
وجدى نبية عزيز
ص ب  010القاهرة  00000ج  .م .
ع
ماجدة هارون  -وكيل براءات
ص.ب رقم  -0091القاهرة  -مصر
ماجدة هارون  -وكيل براءات
ص.ب رقم  -0091القاهرة  -مصر

1099114

0

0111/10/11

0111/01/09

1091001

1

0110/00/11

0111/19/00

شركة ايزو سيراتور اس بى ايه شركة
مساهمة ايطالية
ستاربكس كوربوريشن ش مساهمه

1001101

10

0110/10/11

0110/00/04

الشركة العربية لالستيراد والتصدير (مصر )
شركة مساهمة مصرية

1001109

11

0110/10/11

0110/00/04

الشركة العربية لالستيراد والتصدير ( مصر )
شركة مساهمة مصرية

1001100

10

0110/10/11

0110/00/04

الشركة العربية لالستيراد والتصدير ( مصر )
شركة مساهمة مصرية

1001100

11

0110/10/11

0110/00/04

الشركة العربية لالستيراد والتصدير ( مصر )
شركة مساهمة مصرية

1001101

1

0110/10/11

0110/00/04

الشركة العربية لالستيراد والتصدير ( مصر )
شركة مساهمة مصرية

1001100

10

0110/10/11

0110/00/04

الشركة العربية لالستيراد والتصدير ( مصر )
شركة مساهمة مصرية

1010091

9

0101/00/11

0100/14/00

اكسون موبيل كوربوريشن  -شركة مساهمة
مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين نيوجيرسى

1014004

0

0101/19/11

0101/10/01

اس سى جونسون آند صن انك  -شركة
مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ويسكونسن

1000190

00

0114/00/11

0101/11/00

شركة الحمصى وطباخة التجارية والصناعية
 شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمةوفقا لقوانين الجمهورية العربية السورية

1094004

1

0100/14/11

0100/14/00

شركة اإلخوة سامح صبرى وشريكه  -شركة
تضامن

1000001

0

0100/10/11

0100/11/09

1000000

4

0109/00/11

0100/10/11

1004419

09

0100/11/11

0100/00/10

شركة إليونيز توول وركز  ،انك  -شركة
متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية
ديالوير  ،الواليات المتحدة االمريكية
شركة إليونيز توول وركز  ،انك  -شركة
متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية
ديالوير  ،الواليات المتحدة االمريكية
ستودكس كوربوريشن  -شركة مساهمة
امريكية تألفت في كاليفورنيا

1001010

10

0100/11/11

0100/00/00

الشركة العربية السعودية للبترول  -شركة
ذات مسئولية محدودة

1001010

10

0100/11/11

0100/00/00

الشركة العربية السعودية للبترول  -شركة
ذات مسئولية محدودة انشأت بمرسوم ملكي
طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

1001011

90

0100/11/11

0100/00/00

الشركة العربية السعودية للبترول  -شركة
ذات مسئولية محدودة انشأت بمرسوم ملكي
طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

ماجدة هارون  -وكيل براءات
ص.ب رقم  -0091القاهرة  -مصر
عمرو مفيد الديب
ص  .ب  - 0010القاهرة  -مصر
ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 90ش حمدى الظاهر القاهرة ص -
ب  00الظاهر
ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 90ش حمدى الظاهر القاهرة ص -
ب  00الظاهر
ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 90ش حمدى الظاهر القاهرة
ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 90ش حمدى الظاهر القاهرة
ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 90ش حمدى الظاهر القاهلرة
ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 90ش حمدى الظاهر القاهرة
ناهد وديع رزق
 01ش عائشة التيمورية جاردن سيتى
القاهرة ص ب  004محمد فريد
سلوى ميخائيل رزق
ص ب  - 0001كود رقم - 00000
القاهرة
جون جميل ابوالعز  -وكيل براءات
 1ش جمال الدين عفيفى متفرع من
ابراهيم نوار الموازى لشارع أحمد
فخرى -مدينة نصر
اشرف محمد احمد سليمان  -وكيل
براءات
 991الحى الرابع التجمع الخامس -
القاهرة
سلوى ميخائيل رزق
ص ب  - 0001كود رقم- 00000
القاهرة
سلوى ميخائيل رزق
ص ب  - 0001كود رقم - 00000
القاهرة
سماس للملكية الفكرية
عمارات العبور  -صالح سالم  -مدينة
نصر  -ص ب  00بانوراما اكتوبر -
القاهرة 00000
ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 90ش حمدى الظاهر القاهرة ص -
ب  00الظاهر
ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 90ش حمدى الظاهر القاهرة ص -
ب  00الظاهر
ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 90ش حمدى الظاهر القاهرة ص -
ب  00الظاهر

1001010

10

0100/11/11

0100/00/00

الشركة العربية السعودية للبترول  -شركة
ذات مسئولية محدودة انشأت بمرسوم ملكي
طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

1001014

10

0100/11/11

0100/00/00

الشركة العربية السعودية للبترول  -شركة
ذات مسئولية محدودة انشأت بمرسوم ملكي
طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

1001001

90

0100/11/11

0100/00/00

الشركة العربية السعودية للبترول  -شركة
ذات مسئولية محدودة انشأت بمرسوم ملكي
طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

1000004

4

0100/10/11

0100/00/01

سكوول زون ببليشينج كومباني  -شركة ذات
مسئولية محدودة

1000001

00

0100/10/11

0100/00/01

سكوول زون ببليشينج كومباني  -شركة ذات
مسئولية محدودة

1000000

90

0100/10/11

0100/00/01

سكوول زون ببليشينج كومباني  -شركة ذات
مسئولية محدودة

1000011

10

0100/10/11

0100/10/11

كاتربيلر انك  -شركة امريكية متحدة تالفت
بموجب قوانين ديالوير

1000019

11

0100/10/11

0100/00/10

كاتربيلر انك  -شركة امريكية متحدة تألفت
بموجب قوانين ديالوير

1000010

1

0109/00/11

0100/10/01

كاتربيلر انك  -شركةامريكيه متحدة تالفت
بموجب قوانين ديالوير

1000010

11

0100/10/11

0100/00/10

كاتربيلر انك  -شركة امريكية متحدة تألفت
بموجب قوانين ديالوير

1001909

1

0100/00/11

0101/10/00

فانسل كوربوريشن  -شركة مساهمة مصرية

1001900

00

0100/00/11

0101/10/00

فانسل كوربوريشن  -شركة مساهمة

1001901

04

0100/00/11

0101/10/00

فانسل كوربوريشن  -شركة مساهمة يابانية

1001900

11

0100/00/11

0101/10/00

فانسل كوربوريشن  -شركة مساهمة يابانية

1001904

10

0100/00/11

0101/10/00

فانسل كوربوريشن  -شركة مساهمة يابانية

ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 90ش حمدى الظاهر القاهرة ص -
ب  00الظاهر
ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 90ش حمدى الظاهر القاهرة ص -
ب  00الظاهر
ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف
محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 90ش حمدى الظاهر القاهرة ص -
ب  00الظاهر
بهية موفق مصطفي ابو النصر اليافي
 14شارع جمال عبد الناصر ابو كيلة -
مدينة الزهور  -اما محالت هاي نوجا
بمالبس االطفال  -عزبة النخل الغربية
بهية موفق مصطفي ابو النصر اليافي
 14شارع جمال عبد الناصر ابو كيلة -
مدينة الزهور  -اما محالت هاي نوجا
بمالبس االطفال  -عزبة النخل الغربية
بهية موفق مصطفي ابو النصر اليافي
 14شارع جمال عبد الناصر ابو كيلة -
مدينة الزهور  -اما محالت هاي نوجا
بمالبس االطفال  -عزبة النخل الغربية
أ /جورج عزيز
ص ب 0191الحرية مصر الجديدة
القاهرة
أ /جورج عزيز
ص ب 0191الحرية مصر الجديدة
القاهرة
أ /جورج عزيز
ص ب 0191الحرية مصر الجديدة
القاهرة
أ /جورج عزيز
ص ب 0191الحرية مصر الجديدة
القاهرة
ميشيل مطيع جاد اللة
ص ب  1مدينة الفردوس  -مدينة 0
اكتوبر
ميشيل مطيع جاد اللة
ص ب  1مدينة الفردوس  -مدينة 0
اكتوبر
ميشيل مطيع جاد اللة
ص ب  1مدينة الفردوس  -مدينة 0
اكتوبر
ميشيل مطيع جاد اللة
ص ب  1مدينة الفردوس  -مدينة 0
اكتوبر
ميشيل مطيع جاد اللة
ص ب  1مدينة الفردوس  -مدينة 0
اكتوبر

