
 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

 
 0001000رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 اسم مالكها : فيدول انترناشيونال ليمتد

 00/04/1441تاريخ االشهار  : 
 10/10/1441تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : فيدول انترناشيونال ليمتد
 اسم المالك الجديد : فيدول انترناشيونال ليمتد

أيه أيه , المملكة  0 - 1ل بنك بليس ، بيوشانان ستريت ، جالسجو ، اسكتلندا ، المملكهالمتحدة ، جى رويا 1عنوان المالك السابق : 
 المتحدة

 اسكتلندا . , المملكة المتحدة -جيه ان  4      1ايدنبيرج اى اتش  -جورج ستريت  111عنوان المالك الجديد : الدور الرابع 
 اسم الوكيل الجديد : سلوى ميخائيل رزق

 القاهرة  - 11111كود رقم  - 1110ص ب وان الوكيل الجديد : عن
 

 
 0040010رقم العالمـة  : 

 10   الفــــئة :
 شركة مساهمة طبقا لقوانين اليابان -اسم مالكها : اساهي كازي كابوشيكي كايشا 

 00/00/1440تاريخ االشهار  : 
 11/00/1401تاريخ التسـجيل  : 

 
 اهي كازي كابوشيكي كايشااسم المالك السابق : اس

 شركة مساهمة طبقا لقوانين اليابان -اسم المالك الجديد : اساهي كازي كابوشيكي كايشا 
 اليابان, اليابان -اوزاكا  -كو  -شوم ، كيتا  - 1هاما  -دوجيما  0 - 1عنوان المالك السابق : 
 اليابان , اليابان  100 -... 0 كو ، طوكيو -يوراكوشو ، شيودا  1 - 1 - 1عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0010001رقم العالمـة  : 

 1   الفــــئة :
 اسم مالكها : كادبيرى كونفكشيناري بى فى 

 00/00/1400تاريخ االشهار  : 
 01/00/1400تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كادبورى بيفراجز بى فى

 اسم المالك الجديد : كادبيرى كونفكشيناري بى فى 
 اكس اكس امستردام هولندا, هولندا1000-1011عنوان المالك السابق : 

 هولندا , هولندا -مى بريدا  4110،  110عنوان المالك الجديد : تترينجسيديجك 
 اللباداسم الوكيل الجديد : أ /سمر 

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0   11100القرية الذكية  110ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0014000رقم العالمـة  : 

 11   الفــــئة :
 اسم مالكها : جونسون اند جونسون 

 تاريخ االشهار  : 
 01/10/1411تاريخ التسـجيل  : 
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 اسم المالك السابق : جونسون وجونسون
 مالك الجديد : جونسون اند جونسون اسم ال

 , الواليات المتحدة االمريكية-عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات -نيوجرسى  01400ان جى  -جونسون و جونسون بالزا نيويرونسويل 1عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 كريةاسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الف

 11111القاهرة  -بانوراما اكتوبر  11ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0001100رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : كادبيرى كونفكشيناري بى فى 

 تاريخ االشهار  : 
 11/01/1410تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كادبورى بيفراجز بى فى

 ديد : كادبيرى كونفكشيناري بى فى اسم المالك الج
 اكس اكس امستردام هولندا, هولندا1000-1011عنوان المالك السابق : 

 هولندا , هولندا -مى بريدا  4110،  110عنوان المالك الجديد : تترينجسيديجك 
 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0   11100القرية الذكية  110ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0001101رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : كادبيرى كونفكشيناري بى فى 

 تاريخ االشهار  : 
 14/00/1410تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : كادبورى بيفيريدجز بى فى

 اسم المالك الجديد : كادبيرى كونفكشيناري بى فى 
 اكس اكس امستردام هولندا, , , , هولندا1000-1011وان المالك السابق : عن

 هولندا , هولندا -مى بريدا  4110،  110عنوان المالك الجديد : تترينجسيديجك 
 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد

 اكتوبر جمهورية مصر العربية 0   11100القرية الذكية  110ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0000114رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 اسم مالكها : وارنر ميديا ال ال سي 

 00/11/1441تاريخ االشهار  : 
 01/04/1440تاريخ التسـجيل  : 

 
 محدودة المسئولية  -ال ال سي  IIاسم المالك السابق : ويست ميرجر سب 

 اسم المالك الجديد : وارنر ميديا ال ال سي 
 , الواليات المتحدة االمريكية10014لك السابق : وان تايم وارنر سنتر نيويورك الواليات المتحدة األمريكية عنوان الما

 , الواليات المتحدة االمريكية10014عنوان المالك الجديد : وان تايم وارنر سنتر نيويورك الواليات المتحدة األمريكية 
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب وكيل الجديد : عنوان ال
 

 



 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

 0000100رقم العالمـة  : 
 10   الفــــئة :

 اسم مالكها : وارنر ميديا ال ال سى 
 00/10/1441تاريخ االشهار  : 

 01/04/1440تاريخ التسـجيل  : 
 

 محدودة المسئولية  -ال ال سي  IIاسم المالك السابق : ويست ميرجر سب 
 ك الجديد : وارنر ميديا ال ال سى اسم المال

 , الواليات المتحدة االمريكية10014عنوان المالك السابق : وان تايم وارنر سنتر نيويورك الواليات المتحدة األمريكية 
 , الواليات المتحدة االمريكية10014عنوان المالك الجديد : وان تايم وارنر سنتر نيويورك الواليات المتحدة األمريكية 

 سم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديبا
 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000101رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
 اسم مالكها : وارنر ميديا ال ال سى 

 00/00/1441تاريخ االشهار  : 
 11/11/1441تاريخ التسـجيل  : 

 
 محدودة المسئولية  -ال ال سي  IIب اسم المالك السابق : ويست ميرجر س

 اسم المالك الجديد : وارنر ميديا ال ال سى 
 , الواليات المتحدة االمريكية10014عنوان المالك السابق : وان تايم وارنر سنتر نيويورك الواليات المتحدة األمريكية 

 , الواليات المتحدة االمريكية10014مريكية عنوان المالك الجديد : وان تايم وارنر سنتر نيويورك الواليات المتحدة األ
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0000101رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
 اسم مالكها : وارنر ميديا ال ال سى 

 00/00/1441تاريخ االشهار  : 
 11/11/1441تاريخ التسـجيل  : 

 
 محدودة المسئولية  -ال ال سي  IIاسم المالك السابق : ويست ميرجر سب 

 اسم المالك الجديد : وارنر ميديا ال ال سى 
 , الواليات المتحدة االمريكية10014عنوان المالك السابق : وان تايم وارنر سنتر نيويورك الواليات المتحدة األمريكية 

 , الواليات المتحدة االمريكية10014تايم وارنر سنتر نيويورك الواليات المتحدة األمريكية عنوان المالك الجديد : وان 
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0000100رقم العالمـة  : 

 41   الفــــئة :
 اسم مالكها : وارنر ميديا ال ال سى 

 00/00/1441خ االشهار  : تاري
 00/00/1444تاريخ التسـجيل  : 

 
 محدودة المسئولية  -ال ال سي  IIاسم المالك السابق : ويست ميرجر سب 

 اسم المالك الجديد : وارنر ميديا ال ال سى 
 لمتحدة االمريكية, الواليات ا10014عنوان المالك السابق : وان تايم وارنر سنتر نيويورك الواليات المتحدة األمريكية 
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 , الواليات المتحدة االمريكية10014عنوان المالك الجديد : وان تايم وارنر سنتر نيويورك الواليات المتحدة األمريكية 
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب

 القاهرة -1100ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0010011رقم العالمـة  : 

 11   الفــــئة :
 لكها : جاب )اى تى أم( انك / شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيااسم ما

 10/10/1441تاريخ االشهار  : 
 10/00/1440تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : 
 اسم المالك الجديد : 

 عنوان المالك السابق : 
 عنوان المالك الجديد : 

 ملكية الفكريةاسم الوكيل الجديد : سماس لل
 11111القاهرة  -بانوراما اكتوبر  11ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0114410رقم العالمـة  : 

 14   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/04/1001تاريخ االشهار  : 
 10/11/1000تاريخ التسـجيل  : 

 
وريشن ) وتعمل ايضا باسم ستاربكس كوفي كمبني ( شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفق قوانين اسم المالك السابق : ستاربكس كورب

 والية واشنطن
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

 حدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية, الواليات المت 41104يوتاه افينيو ساوت ، سياتل ، واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0114414رقم العالمـة  : 

 00   ة :الفــــئ
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/04/1001تاريخ االشهار  : 
 10/11/1000تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية  -اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريشن وتعمل باسم ستاربكس كوفى كمبني 

 واشنطن
 شركة مساهمة -بكس كوربوريشن اسم المالك الجديد : ستار
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 41104يوتاة افينيو ساوث ، سياتل ، واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 حدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية, الواليات المت -واشنطن  -سياتل  -يوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0114411رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
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 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 
 00/04/1001تاريخ االشهار  : 

 11/01/1000تاريخ التسـجيل  : 
 

شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفقا لقوانين  -الك السابق : ستاربكس كوربوريشن) وتعمل ايضا باسم ستاربكس كوفي كمبني ( اسم الم
 والية واشنطن

 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 
 حدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المت 41104يوتاه افينيو ساوث ، سياتل ، واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0111401العالمـة  :  رقم

 14   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/00/1000تاريخ االشهار  : 
 10/04/1000تاريخ التسـجيل  : 

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

 والية واشنطن
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

 امريكيا, الواليات المتحدة االمريكية - 41104يوتاه افنيو ساوث سياتل واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 ة, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكي -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
 القاهرة  1100ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0111400رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/00/1000تاريخ االشهار  : 
 10/04/1000تاريخ التسـجيل  : 

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

 والية واشنطن
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

 , الواليات المتحدة االمريكيةامريكا - 41104يوتاه افنيو ساوث سياتل واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
 القاهرة  1100ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0111400رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/00/1000تاريخ االشهار  : 
 10/04/1000تاريخ التسـجيل  : 

 
اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريشن ) وتعمل ايضا بأسم ستاربكس كوفى كمبنى ( شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفقا لقوانين 

 والية واشنطن
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 شركة مساهمة -لمالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن اسم ا
 امريكا, الواليات المتحدة االمريكية - 41104يوتاه افنيو ساوث سياتل واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0111014رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/04/1000تاريخ االشهار  : 
 10/01/1001تاريخ التسـجيل  : 

 
السابق : ستاربكس كوربوريشن)وتتاجر ايضا باسم ستار بكس كوفى كمينى( شركة مساهمة امريكية مؤسسة وفق قوانين اسم المالك 

 والية واشنطن
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

 يكية , الواليات المتحدة االمريكية. الواليات المتحدة االمر 41104يوتاه افينو ساوث . سياتل واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0111011:   رقم العالمـة

 01   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/04/1000تاريخ االشهار  : 
 10/01/1001تاريخ التسـجيل  : 

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

 طنوالية واشن
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

 . الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 41104يوتاه افينو ساوث . سياتل واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 حدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المت -واشنطن  -سياتل  -افينيو ساوث  -يوتاه  1401عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
 القاهرة  1100ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0141100رقم العالمـة  : 

 40   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/00/1001تاريخ االشهار  : 
 00/01/1001:   تاريخ التسـجيل

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

 والية واشنطن
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

 . الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 41104واشنطن  -يوتاه افنيو ساوث . سياتل  1401عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
 قاهرة ال 1100ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0100010رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/00/1004تاريخ االشهار  : 
 10/11/1004تاريخ التسـجيل  : 

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

 والية واشنطن
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

 . الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 41104يوتاه افينو ساوث . سياتل واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -اشنطن و -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
 القاهرة  1100ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0100014رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/11/1004تاريخ االشهار  : 
 11/00/1011تاريخ التسـجيل  : 

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

 واشنطن
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

 . الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 41104واشنطن  -تل يوتاه افنيو ساوث . سيا 1401عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
 مصر  -القاهرة  - 1100ب ص . عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0100011رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/11/1010تاريخ االشهار  : 
 10/01/1010تاريخ التسـجيل  : 

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

 والية واشنطن
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

 . الواليات المتحدة االمريكي, الواليات المتحدة االمريكية 41104واشنطن  -يوتاه افنيو ساوث . سياتل  1401عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -فينيو ساوث بوتاه ا 1401عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0100010رقم العالمـة  : 

 41   الفــــئة :
 ساهمةشركة م -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/04/1004تاريخ االشهار  : 
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 11/11/1004تاريخ التسـجيل  : 
 

اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريشن)وتعمل ايضا باسم ستار بكس كوفى كمبنى( شركة مساهمةامريكية مؤسسة وفق قوانين 
 والية واشنطن

 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 
 . الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 41104واشنطن  -يوتاه افنيو ساوث . سياتل  1401ابق : عنوان المالك الس

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -يوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 
 الديب اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد

 مصر-القاهره- 1100ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0100010رقم العالمـة  : 

 41   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/04/1004تاريخ االشهار  : 
 11/11/1004تاريخ التسـجيل  : 

 
ار بكس كوفى كمبنى( شركة مساهمةامريكية مؤسسة وفق قوانين اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريشن)وتعمل ايضا باسم ست

 والية واشنطن
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

 . الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 41104واشنطن  -يوتاه افنيو ساوث . سياتل  1401عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -افينيو ساوث  -يوتاه  1401الجديد :  عنوان المالك

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
 القاهرة  1100ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0110010رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة -كوربوريشن  اسم مالكها : ستاربكس

 00/11/1004تاريخ االشهار  : 
 11/01/1011تاريخ التسـجيل  : 

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

 والية ديالوير
 مساهمةشركة  -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

 , الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية41104يوتاه أفينيو ساوث , سياتل واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -افينيو ساوث  -يوتاه  1401عنوان المالك الجديد : 

 وكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديباسم ال
 القاهرة  1100ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0110014رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/10/1010تاريخ االشهار  : 
 11/01/1011تاريخ التسـجيل  : 

 
بوريشن )وتعمل ايضا باسم ستاربكس كوفى كمبنى ( شركة مساهمة امريكية مؤسسة وقائمة طبقا اسم المالك السابق : ستار بكس كور

 لقوانين والية ديالوير
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

 يات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية, الوال41104يوتاه أفينيو ساوث , سياتل واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
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 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -افينيو ساوث  -يوتاه  1401عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب

 القاهرة  1100ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0110011رقم العالمـة  : 

 41   فــــئة :ال
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/11/1004تاريخ االشهار  : 
 11/01/1011تاريخ التسـجيل  : 

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

 قوانين والية ديالوير
 شركة مساهمة -سم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن ا

 , الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية41104واشنطن  -يوتاه أفنيو ساوث , سياتل  1401عنوان المالك السابق : 
 المريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة ا -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
 القاهرة  1100ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0111141رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/00/1010تاريخ االشهار  : 
 11/01/1011تاريخ التسـجيل  : 

 
 اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريشن ) ستاربكس كوفى كمبنى ( شركة مساهمةأمريكية

 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 
 ، أمريكا, الواليات المتحدة االمريكية 41104يوتاه أفنيو ساوث ، سياتل ، واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401الك الجديد : عنوان الم
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0111140رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 تاربكس كوربوريشن ش مساهمه طبقا لواليه واشنطناسم مالكها : س

 00/04/1010تاريخ االشهار  : 
 10/11/1011تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة امريكية مساهمة مؤلفة وفقا لقانون  -اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريشن ) وتعمل ايضا باسم ستاربكس كوفى كمبنى ( 

 والية واشنطن
 ربكس كوربوريشن ش مساهمه طبقا لواليه واشنطناسم المالك الجديد : ستا
 ، أمريكا, الواليات المتحدة االمريكية 41104يوتاه أفنيو ساوث ، سياتل ، واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 ستايل واشنطن امريكا, الواليات المتحدة االمريكية 04000ب  0يوتاه افينيو ساوث ص  1401عنوان المالك الجديد : 

 الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديباسم 
 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0140004رقم العالمـة  : 

 11   الفــــئة :
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 مؤسسه فرديه  -اسم مالكها : محمد مصطفى محمد 
 00/04/1010تاريخ االشهار  : 

 10/00/1010تاريخ التسـجيل  : 
 

محمد  dnaمؤسسه فرديه   -منشأة فردية; محمد مصطفى محمد  -مصرى الجنسية  -صطفى محمد اسم المالك السابق : محمد م
 مؤسسه فرديه  -مصطفى محمد 

 مؤسسه فرديه  -اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد 
 القاهرة, مصر -الجمالية  -ح العطوف  40عنوان المالك السابق : 
 القاهرة , مصر -عزبة العرب  -هيم من ش احمد الخشاب من شارع السالم حارة جمال ابرا  4عنوان المالك الجديد : 

 من له حق التوقيع -صاحب الشأن  -اسم الوكيل الجديد : محمد مصطفى محمد 
 القاهرة  -عزبة العرب  -ش احمد الخشاب من ش السالم  4عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0104411رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 مالكها : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات الشيكوالتة كوفرتينا شركة مساهمة اسم

 00/00/1010تاريخ االشهار  : 
 00/10/1010تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -اسم المالك السابق : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالته )كوفرتينا(ش م م 

 الشرقية لصناعة الحلويات الشيكوالتة كوفرتينا شركة مساهمة اسم المالك الجديد : الشركة
 القاهرة, مصر -عين شمس  -أكتوبر  0شارع  1عنوان المالك السابق : 

 القليوبيه , مصر -مدينة العبور  -المنطقه الصناعيه ب & ج  - 10000بلوك رقم  -د 11ج ،  11عنوان المالك الجديد : قطعه 
 ان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : ايم
 الظاهر  11ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  41عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0101011رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 اسم مالكها : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات الشيكوالتة كوفرتينا شركة مساهمة

 00/00/1010ار  : تاريخ االشه
 10/04/1010تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية ---ش م م  -اسم المالك السابق : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالته )كوفرتينا( 

 اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات الشيكوالتة كوفرتينا شركة مساهمة
 القاهرة, مصر -عين شمس  -أكتوبر  0ش  1عنوان المالك السابق : 

 القليوبيه , مصر -مدينة العبور  -المنطقه الصناعيه ب & ج  - 10000بلوك رقم  -د 11ج ،  11عنوان المالك الجديد : قطعه 
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

 الظاهر  11ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  41عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0101010رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

 00/00/1010تاريخ االشهار  : 
 10/04/1010تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة مساهمة مصرية -ش م م  -الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالته )كوفرتينا(  اسم المالك السابق : الشركة

 شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 
 القاهرة, مصر -عين شمس  -أكتوبر  0ش  1عنوان المالك السابق : 

 القليوبية, , , , مصر -مدينة العبور  -المنطقة الصناعية ب & ج  - 10000د بلوك رقم 11 -ج  11عنوان المالك الجديد : قطعة 
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 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
 الظاهر  11ب  -ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  41عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0100110رقم العالمـة  : 

 14   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/04/1010تاريخ االشهار  : 
 00/00/1014تاريخ التسـجيل  : 

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

 شركة مساهمة -ربوريشن اسم المالك الجديد : ستاربكس كو
 ،امريكا , الواليات المتحدة االمريكية 41104يوتاه أفنيو ساوث ،سياتل ،واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 

 جديد : عمرو مفيد الديباسم الوكيل ال
 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0100114رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/04/1010تاريخ االشهار  : 
 00/00/1014تاريخ التسـجيل  : 

 
شركةمساهمة امريكية مؤسسة وفق  --ريشن )وتعمل ايضاً باسم ستار بكس كوفى كمبنى ( اسم المالك السابق : ستار بكس كوربو

 قوانين والية واشنطن
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

 ،امريكا , الواليات المتحدة االمريكية 41104يوتاه أفنيو ساوث ،سياتل ،واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401المالك الجديد :  عنوان

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0010011رقم العالمـة  : 

 14   الفــــئة :
 شركة مساهمة -: ستاربكس كوربوريشن  اسم مالكها

 00/11/1010تاريخ االشهار  : 
 10/00/1010تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة امريكية مساهمة مؤسسة وفق قوانين  -اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريش )وتعمل ايضا باسم ستاريكس كوفى كمبنى ( 

 والية واشنطن
 شركة مساهمة -ن اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريش

، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  41104يوتاه افنيو  ساوث ،سياتل،واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 مريكيةالواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة اال -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0010010رقم العالمـة  : 

 00   الفــــئة :
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 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 
 00/11/1010تاريخ االشهار  : 

 10/00/1010تاريخ التسـجيل  : 
 

شركة امريكية مساهمة مؤسسة وفق قوانين  -سابق : ستاربكس كوربوريش )وتعمل ايضا باسم ستاريكس كوفى كمبنى ( اسم المالك ال
 والية واشنطن

 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 
كية , , , , الواليات المتحدة ، الواليات المتحدة االمري 41104يوتاه افنيو  ساوث ،سياتل،واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 

 االمريكية
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب
 القاهرة  1100ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0010014:   رقم العالمـة

 01   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/11/1010تاريخ االشهار  : 
 10/00/1010تاريخ التسـجيل  : 

 
اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريش )وتعمل ايضا باسم ستاريكس كوفى كمبنى ( شركة أمريكية مساهمة مؤسسة وفق قوانين 

  والية واشنطن
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  41104يوتاه افنيو  ساوث ،سياتل،واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات  -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0010011رقم العالمـة  : 

 40   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/11/1010تاريخ االشهار  : 
 10/00/1010التسـجيل  :  تاريخ

 
شركة أمريكية مساهمة مؤسسة وفق قوانين  -اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريش )وتعمل ايضا باسم ستاربكس كوفى كمبنى ( 

 والية واشنطن 
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  41104،واشنطن يوتاه افنيو  ساوث ،سياتل 1401عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : دينا عمرو مفيد الديب

 مصر -القاهرة  1100ص.ب د : عنوان الوكيل الجدي
 

 
 0000010رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم مالكها : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  

 00/00/1010تاريخ االشهار  : 
 11/10/1010تاريخ التسـجيل  : 
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 شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -ولوجى كو ، ال تي دي اسم المالك السابق : ريتش بست تكن

 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم المالك الجديد : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  
 يان ديستركت ، بكين ، الصين, , , , الصين،كويواي رود ، هايد 1ان دى فلور ،بيلدينج  1، 1011عنوان المالك السابق : ان اوه 

شانغدي ويست رود هايديان ديستريكت بكين  الصين, , , ,  0نمبر  1اس تي فلور بيلدينغ 1 0-1دي  101عنوان المالك الجديد : روم
 الصين

 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل
 القاهرة 11114الملك الصالح كود رقم  0ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000011رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم مالكها : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  

 00/00/1010تاريخ االشهار  : 
 11/10/1010تاريخ التسـجيل  : 

 
 مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين ذات -اسم المالك السابق : ريتش بست تكنولوجى كو ، ال تي دي 

 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم المالك الجديد : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  
 , , الصين،كوبواي رود ، هايديان ديستركت ، بكين ، الصين, ,  1ان دى فلور ،بيلدينج  1، 1011عنوان المالك السابق : ان اوه 

شانغدي ويست رود هايديان ديستريكت بكين  الصين, , , ,  0نمبر  1اس تي فلور بيلدينغ 1 0-1دي  101عنوان المالك الجديد : روم
 الصين

 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل
 القاهرة 11114الملك الصالح كود رقم  0ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000011رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم مالكها : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  

 00/00/1010تاريخ االشهار  : 
 11/10/1010تاريخ التسـجيل  : 

 
 بقا لقوانين الصينذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة ط -اسم المالك السابق : ريتش بست تكنولوجى كو ، ال تي دي 

 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم المالك الجديد : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  
 ،كوبواي رود ، هايديان ديستركت ، بكين ، الصين, , , , الصين 1ان دى فلور ،بيلدينج  1، 1011عنوان المالك السابق : ان اوه 

شانغدي ويست رود هايديان ديستريكت بكين  الصين, , , ,  0نمبر  1اس تي فلور بيلدينغ 1 0-1دي  101: رومعنوان المالك الجديد 
 الصين

 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل
 القاهرة 11114الملك الصالح كود رقم  0ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000010رقم العالمـة  : 

 41   الفــــئة :
 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  اسم مالكها : 

 00/00/1010تاريخ االشهار  : 
 11/10/1010تاريخ التسـجيل  : 

 
 ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -اسم المالك السابق : ريتش بست تكنولوجى كو ، ال تي دي 

 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -لجديد : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  اسم المالك ا
 ،كوبواي رود ، هايديان ديستركت ، بكين ، الصين, , , , الصين 1ان دى فلور ،بيلدينج  1، 1011عنوان المالك السابق : ان اوه 

شانغدي ويست رود هايديان ديستريكت بكين  الصين, , , ,  0نمبر  1لدينغ اس تي فلور بي1 0-1دي  101عنوان المالك الجديد : روم
 الصين
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 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل
 القاهرة 11114الملك الصالح كود رقم  0ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000014رقم العالمـة  : 

 41   الفــــئة :
 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -تكنولوجى كو ليمتد  اسم مالكها : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن 

 00/00/1010تاريخ االشهار  : 
 11/10/1010تاريخ التسـجيل  : 

 
 ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -اسم المالك السابق : ريتش بست تكنولوجى كو ، ال تي دي 

 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -فورميشن تكنولوجى كو ليمتد  اسم المالك الجديد : بيجينغ داجيا انترنت ان
 ،كوبواي رود ، هايديان ديستركت ، بكين ، الصين, , , , الصين 1ان دى فلور ،بيلدينج  1، 1011عنوان المالك السابق : ان اوه 

هايديان ديستريكت بكين  الصين, , , ,  شانغدي ويست رود 0نمبر  1اس تي فلور بيلدينغ 1 0-1دي  101عنوان المالك الجديد : روم
 الصين

 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل
 القاهرة  11114الملك الصالح كود رقم  0ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000011رقم العالمـة  : 

 41   الفــــئة :
 نيه ذات مسئوليه محدودهشركه صي -اسم مالكها : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  

 00/00/1010تاريخ االشهار  : 
 00/10/1010تاريخ التسـجيل  : 

 
 ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -اسم المالك السابق : ريتش بست تكنولوجى كو ، ال تي دي 

 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم المالك الجديد : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  
 ،كوبواي رود ، هايديان ديستركت ، بكين ، الصين, , , , الصين 1ان دى فلور ،بيلدينج  1، 1011عنوان المالك السابق : ان اوه 

ن, , , , شانغدي ويست رود هايديان ديستريكت بكين  الصي 0نمبر  1اس تي فلور بيلدينغ 1 0-1دي  101عنوان المالك الجديد : روم
 الصين

 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل
 القاهرة 11114الملك الصالح كود رقم  0ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000010رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم مالكها : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  

 00/00/1010شهار  : تاريخ اال
 11/10/1010تاريخ التسـجيل  : 

 
 ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -اسم المالك السابق : ريتش بست تكنولوجى كو ، ال تي دي 

 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم المالك الجديد : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  
 ،كوبواي رود ، هايديان ديستركت ، بكين ، الصين, , , , الصين 1ان دى فلور ،بيلدينج  1، 1011عنوان المالك السابق : ان اوه 

شانغدي ويست رود هايديان ديستريكت بكين  الصين, , , ,  0نمبر  1اس تي فلور بيلدينغ 1 0-1دي  101عنوان المالك الجديد : روم
 الصين

 د : محمود عادلاسم الوكيل الجدي
 القاهرة  11114الملك الصالح كود رقم  0ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000010رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
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 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم مالكها : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  
 00/00/1010تاريخ االشهار  : 

 10/04/1010تسـجيل  : تاريخ ال
 

 ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -اسم المالك السابق : ريتش بست تكنولوجى كو ، ال تي دي 
 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم المالك الجديد : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  

 ،كوبواي رود ، هايديان ديستركت ، بكين ، الصين, , , , الصين 1ان دى فلور ،بيلدينج  1، 1011 عنوان المالك السابق : ان اوه
شانغدي ويست رود هايديان ديستريكت بكين  الصين, , , ,  0نمبر  1اس تي فلور بيلدينغ 1 0-1دي  101عنوان المالك الجديد : روم

 الصين
 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل

 القاهرة  11114الملك الصالح كود رقم  0ص ب  الجديد : عنوان الوكيل 
 

 
 0000011رقم العالمـة  : 

 01   الفــــئة :
 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم مالكها : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  

 00/00/1010تاريخ االشهار  : 
 10/04/1010تاريخ التسـجيل  : 

 
 ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -مالك السابق : ريتش بست تكنولوجى كو ، ال تي دي اسم ال

 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم المالك الجديد : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  
 ،كوبواي رود ، هايديان ديستركت ، بكين ، الصين, , , , الصين 1 ان دى فلور ،بيلدينج 1، 1011عنوان المالك السابق : ان اوه 

شانغدي ويست رود هايديان ديستريكت بكين  الصين, , , ,  0نمبر  1اس تي فلور بيلدينغ 1 0-1دي  101عنوان المالك الجديد : روم
 الصين

 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل
 القاهرة 11114كود رقم الملك الصالح  0ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000014رقم العالمـة  : 

 41   الفــــئة :
 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم مالكها : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  

 00/00/1010تاريخ االشهار  : 
 10/04/1010تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -ى كو ، ال تي دي اسم المالك السابق : ريتش بست تكنولوج

 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم المالك الجديد : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  
 ديستركت ، بكين ، الصين, , , , الصين،كويواي رود ، هايديان  1ان دى فلور ،بيلدينج  1، 1011عنوان المالك السابق : ان اوه 

شانغدي ويست رود هايديان ديستريكت بكين  الصين, , , ,  0نمبر  1اس تي فلور بيلدينغ 1 0-1دي  101عنوان المالك الجديد : روم
 الصين

 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل
 القاهرة 11114الملك الصالح كود رقم  0ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0000010رقم العالمـة  : 

 41   الفــــئة :
 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم مالكها : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  

 00/00/1010تاريخ االشهار  : 
 10/04/1010تاريخ التسـجيل  : 

 
 ولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصينذات مسئ -اسم المالك السابق : ريتش بست تكنولوجى كو ، ال تي دي 

 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم المالك الجديد : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  
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 الصين،كوبواي رود ، هايديان ديستركت ، بكين ، الصين, , , ,  1ان دى فلور ،بيلدينج  1، 1011عنوان المالك السابق : ان اوه 
شانغدي ويست رود هايديان ديستريكت بكين  الصين, , , ,  0نمبر  1اس تي فلور بيلدينغ 1 0-1دي  101عنوان المالك الجديد : روم

 الصين
 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل

 القاهرة 11114الملك الصالح كود رقم  0ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0000011رقم العالمـة  : 

 41   ـــئة :الفـ
 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم مالكها : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  

 00/00/1010تاريخ االشهار  : 
 10/04/1010تاريخ التسـجيل  : 

 
 لقوانين الصينذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا  -اسم المالك السابق : ريتش بست تكنولوجى كو ، ال تي دي 

 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده -اسم المالك الجديد : بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  
 ،كوبواي رود ، هايديان ديستركت ، بكين ، الصين, , , , الصين 1ان دى فلور ،بيلدينج  1، 1011عنوان المالك السابق : ان اوه 

شانغدي ويست رود هايديان ديستريكت بكين  الصين, , , ,  0نمبر  1اس تي فلور بيلدينغ 1 0-1دي  101معنوان المالك الجديد : رو
 الصين

 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل
 القاهرة 11114الملك الصالح كود رقم  0ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0040100رقم العالمـة  : 

 0   الفــــئة :
 شركة مساهمة -كس كوربوريشن اسم مالكها : ستارب
 00/00/1011تاريخ االشهار  : 

 10/00/1011تاريخ التسـجيل  : 
 

شركة امريكية مساهمة مؤسسة وفق قوانين  -اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريش )وتعمل ايضا باسم ستاريكس كوفى كمبنى ( 
 والية واشنطن

 مساهمة شركة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 
، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  41104يوتاه افنيو  ساوث ،سياتل،واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 

 االمريكية
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0040101رقم العالمـة  : 

 14   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/00/1011تاريخ االشهار  : 
 11/00/1011تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة امريكية مساهمة مؤسسة وفق قوانين  -تاربكس كوربوريش )وتعمل ايضا باسم ستاريكس كوفى كمبنى ( اسم المالك السابق : س

 والية واشنطن
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

, , الواليات المتحدة ، الواليات المتحدة االمريكية , ,  41104يوتاه افنيو  ساوث ،سياتل،واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب
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 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0040101 رقم العالمـة  :

 00   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/00/1011تاريخ االشهار  : 
 10/00/1011تاريخ التسـجيل  : 

 
شركة امريكية مساهمة مؤسسة وفق قوانين  -اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريش )وتعمل ايضا باسم ستاريكس كوفى كمبنى ( 

 والية واشنطن
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  41104يوتاه افنيو  ساوث ،سياتل،واشنطن  1401عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 متحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات ال -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 1100ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0040104رقم العالمـة  : 

 40   الفــــئة :
 شركة مساهمة -اسم مالكها : ستاربكس كوربوريشن 

 00/00/1011تاريخ االشهار  : 
 10/00/1011لتسـجيل  : تاريخ ا

 
شركة امريكية مساهمة مؤسسة وفق قوانين  -اسم المالك السابق : ستاربكس كوربوريش )وتعمل ايضا باسم ستاريكس كوفى كمبنى ( 

 والية واشنطن
 شركة مساهمة -اسم المالك الجديد : ستاربكس كوربوريشن 

، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  41104شنطن يوتاه افنيو  ساوث ،سياتل،وا 1401عنوان المالك السابق : 
 االمريكية

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن  -سياتل  -بوتاه افينيو ساوث  1401عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب

 مصر  -القاهرة  - 1100ب ص . عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 0004141رقم العالمـة  : 

 4   الفــــئة :
 شركة يابانية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين اليابان -اسم مالكها : كيوكسيا كوربوريشن 

 00/01/1014تاريخ االشهار  : 
 11/04/1014تاريخ التسـجيل  : 

 
توشيبا ميمورى  dnaة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين اليابان  شرك -اسم المالك السابق : توشيبا ميمورى كوربوريشن 

 شركة يابانية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين اليابان -كوربوريشن  
 شركة يابانية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين اليابان -اسم المالك الجديد : كيوكسيا كوربوريشن 

 اليابان  , , , , اليابان -كو، طوكيو -توشوم ، مينا -1، شيبورا 1-1عنوان المالك السابق : 
 اليابان ., , , , اليابان -كيو ، طوكيو  -شوم ، مبينات  - 0، شيبورا  11 -1عنوان المالك الجديد :  

 وكيل براءات -اسم الوكيل الجديد : ماجدة هارون 
 مصر -القاهرة  -1140ص.ب رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 0001414رقم العالمـة  : 
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 40   الفــــئة :
 اسم مالكها : الواحه للمطاعم المحدودة شركة ذات مسئولية محدودة

 00/01/1014تاريخ االشهار  : 
 10/00/1014تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة ذات مسئوليه محدودة -للمطاعم المحدوده  411اسم المالك السابق : 

 ذات مسئولية محدودة اسم المالك الجديد : الواحه للمطاعم المحدودة شركة
 ش خالد بن الوليد من ش مصطفى حافظ عين شمس, , , , مصر 11عنوان المالك السابق : 
 شارع خالد بن الوليد مصطفى حافظ عين شمس, , , , مصر 11عنوان المالك الجديد : 

 المدير المسؤؤل )من له حق التوقيع( -اسم الوكيل الجديد : عوض احمد يوسف سليمان 
 القاهرة  -عين شمس  -من ش مصطفى حافظ  -ش خالد بن الوليد  11لوكيل الجديد : عنوان ا

 

 
 0401144رقم العالمـة  : 

 11 - 4 -1 -0   الفــــئة :
 شركه توصيه بسيطه  -المصرية الدولية لالدوات المنزلية)وامكو(  -اسم مالكها :  وائل صالح الدين ذكى وشريكيه 

 00/01/1011تاريخ االشهار  : 
 10/00/1011تاريخ التسـجيل  : 

 
 شركة توصية بسيطة -اسم المالك السابق : المصرية الدولية لالدوات المنزلية )وامكو ( 

 شركه توصيه بسيطه  -المصرية الدولية لالدوات المنزلية)وامكو(  -اسم المالك الجديد :  وائل صالح الدين ذكى وشريكيه 
 الشرقية, , , , مصر -مدينة العاشر من رمضان  01مجاورة  01-01-00االرضى بالقطع عنوان المالك السابق : الدور 

 الشرقيه , مصر -مدينه العاشر من رمضان  - A4المنطقه الصناعيه  - 110عنوان المالك الجديد : القطعه رقم 
 -اسم الوكيل الجديد : محمد رفعت احمد فراج 

 د المنعم زين الدين خلف خير زمان فيصل برج النهضة .شارع الشهيد عب 11عنوان الوكيل الجديد : 
 

 


