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 ٠٠٣٥٤٥١رقم العالمـة  : 

  ٢٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : شركة االسكندرية للزيوت والصابون (اسكو)

  ٠٧/٠٣/١٩٦٠تاريخ االشهار  : 
  ٢٤/٠١/١٩٦١تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : شركة االسكندرية للزيوت والصابون ش . م . ع

  ت والصابون (اسكو)اسم المالك الجديد : شركة االسكندرية للزيو
  ش قنال المحمودية االسكندرية, مصر ٧٦عنوان المالك السابق : 
 ش قنال المحمودية االسكندرية, مصر ٧٦عنوان المالك الجديد : 

 رئيس مجلس االدارة والعضوالمنتدب ( من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : احمد عبد الوهاب عطوه حسن 
  اسكندريه  -قنال المحموديه  ٧٦عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٤٦٩٦١رقم العالمـة  : 

  ٢٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : شركة االسكندرية للزيوت والصابون (اسكو)

  ٠٣/٠٦/١٩٧٢تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠١/١٩٧٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  سة المصرية العامة للصناعات الغذائيةاحدى شركات المؤس -اسم المالك السابق : شركة االسكندرية للزيوت والصابون 

  اسم المالك الجديد : شركة االسكندرية للزيوت والصابون (اسكو)
  االسكندرية, مصر - قسم مينا البصل  -قنال المحمودية  ٧٦عنوان المالك السابق : 
 ش قنال المحمودية االسكندرية, مصر ٧٦عنوان المالك الجديد : 

 رئيس مجلس االدارة والعضوالمنتدب ( من له حق التوقيع ) -الوهاب عطوه حسن  اسم الوكيل الجديد : احمد عبد
  اسكندريه  -قنال المحموديه  ٧٦عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٥٥٤٥٧رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  اسم مالكها : ريفلون كونسيومر بروداكتس كوربوريشن 

  ٠٧/٠٩/١٩٨٦تاريخ االشهار  : 
  ١١/٠١/١٩٨٧ـجيل  : تاريخ التس

  
  اسم المالك السابق : ريفلون كونسيوم برودكتس كوربورشين شركة مساهمة

  اسم المالك الجديد : ريفلون كونسيومر بروداكتس كوربوريشن 
  امريكا, الواليات المتحدة االمريكية ١٠٠٢٢ميدسون افينيو نيويورك  ٦٢٥عنوان المالك السابق : 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه ., الواليات المتحدة االمريكية ١٠٠٠٤نيويورك بالزا ، نيويورك ، نيويورك عنوان المالك الجديد : وان 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  محمد فريد ١٢٩ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٥٥٨٢٤رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  اسم مالكها : شركة االسكندرية للزيوت والصابون (اسكو)

  ٠٧/٠٤/١٩٨٠تاريخ االشهار  : 
  ٢١/٠٩/١٩٨٠تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : شركه االسكندريه للزيوت والصابون
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  اسم المالك الجديد : شركة االسكندرية للزيوت والصابون (اسكو)
  المحموديه كروموز االسكندريه, مصر شارع قنال٧٦عنوان المالك السابق : 
 ش قنال المحمودية االسكندرية, مصر ٧٦عنوان المالك الجديد : 

 رئيس مجلس االدارة والعضوالمنتدب ( من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : احمد عبد الوهاب عطوه حسن 
  اسكندريه  -قنال المحموديه  ٧٦عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٦٧٨٧٢المـة  : رقم الع

  ٩   الفــــئة :
  شركة مساهمة سويسرية مولفة طبقا لقوانين سويسرا - اسم مالكها : رود ستار مانجمنت أس . أ 

  ٠٥/٠١/١٩٨٨تاريخ االشهار  : 
  ١٠/١٢/١٩٨٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  الصناعة -اسم المالك السابق : رود ستار اس أ شركة مساهمة سويسرية 

  شركة مساهمة سويسرية مولفة طبقا لقوانين سويسرا -د : رود ستار مانجمنت أس . أ اسم المالك الجدي
  باليرنا / سويسرا, سويسرا ٦٨٢٨ -عنوان المالك السابق : فيا باسيجيا تا اس اتش 

 نوفازانو ، سويسرا ., سويسرا ٦٨٨٣ - سى أتش  ٧عنوان المالك الجديد : فيا باسيجياتا ، 
 هد وديع رزقاسم الوكيل الجديد : نا

  محمد فريد ١٢٩ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٦٩٨٩٤رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : ابل انك

  ٠٧/١٢/١٩٨٧تاريخ االشهار  : 
  ١٥/٠٣/١٩٨٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ابل انك

  لجديد : ابل انكاسم المالك ا
  امريكا , الواليات المتحدة االمريكية ٩٥٠١٤انفيت لوب كوبرتينو كاليفورنيا  ١عنوان المالك السابق : 

  ، الواليات المتحدة االمريكية ٩٥٠١٤عنوان المالك الجديد : وان ابل بارك واى ،كوبرتينو ، كاليفورنيا 
 , الواليات المتحدة االمريكية

 : حازم منير وهبةاسم الوكيل الجديد 
  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٦٩٨٩٥رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : ابل انك

  ٠٧/١٢/١٩٨٨تاريخ االشهار  : 
  ١١/٠٣/١٩٨٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ابل كومبيوتر انك شركه متحده

  جديد : ابل انكاسم المالك ال
  الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية٩٥٠١٤كوبرتينو كاليفورنيا -الفينبت لوب  ١عنوان المالك السابق : 

  ، الواليات المتحدة االمريكية ٩٥٠١٤عنوان المالك الجديد : وان ابل بارك واى ،كوبرتينو ، كاليفورنيا 
 ة, الواليات المتحدة االمريكي

 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة
  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
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 ٠٠٧٥٢٠٧رقم العالمـة  : 
  ١٢   الفــــئة :

  شركة بريطانية مساهمة قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين ايطاليا -اسم مالكها : بيريللى تاير اس . بى  . ايه 
  ٠٧/٠٢/١٩٩١تاريخ االشهار  : 

  ٠٤/٠٢/١٩٩٢تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة مساهمة قائمة ومؤلفة طبقًا لقوانين ايطاليا - اسم المالك السابق : بيريلى بينماتيكى سوسياتابير ازيونى 
  اسم المالك الجديد : بيريللى تاير اس بى ايه

  ميالنو ، إيطاليا, إيطاليا ٢٠١٢٦،،٢٢٢عنوان المالك السابق : فيالى سار 
 ميالنو ايطاليا, إيطاليا ٢٠١٢٦   ٢٢٢ان المالك الجديد : فيالى ساركا عنو

 اسم الوكيل الجديد : أ/هدى عبد الهادى
  القاهرة - ١١٢١١الزمالك  -ش الدكتور محمود عزمى  ١٣ عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٧٥٢٠٧رقم العالمـة  : 

  ١٢   الفــــئة :
  شركة بريطانية مساهمة قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين ايطاليا -. ايه   اسم مالكها : بيريللى تاير اس . بى

  ٠٧/٠٢/١٩٩١تاريخ االشهار  : 
  ٠٤/٠٢/١٩٩٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : بيريللى تاير اس بى ايه

  قوانين ايطالياشركة بريطانية مساهمة قائمة ومؤلفة طبقا ل -اسم المالك الجديد : بيريللى تاير اس . بى  . ايه 
  ميالنو ايطاليا, إيطاليا ٢٠١٢٦   ٢٢٢عنوان المالك السابق : فيالى ساركا 

 ايطاليا , إيطاليا - ٢٠١٢٦الرقم البريدى  - ٢٥عنوان المالك الجديد : ميالنو شارع بييرو و البيرتو بيريلى رقم 
 اوفيسمكتب منى بكير اند صن  -اسم الوكيل الجديد : عبد الوهاب مصطفى كمال 

  القاهرة - ١١٢١١الزمالك  -ش الدكتور محمود عزمى  ١٣ عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٧٥٢٨١رقم العالمـة  : 

  ١٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : تويوتا جيدو كابوشيكي (تويوتا موتور كوربوريشن)

  ٠٧/١٢/١٩٩٠تاريخ االشهار  : 
  ١٤/٠١/١٩٩٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  ابق : تويوتا جيدو كابوشيكي (تويوتا موتورز كوربوريشن)اسم المالك الس

  اسم المالك الجديد : تويوتا جيدو كابوشيكي (تويوتا موتور كوربوريشن)
  اليابان , اليابان ٨٢٧٢ -  ٤٧١تشو تويوتا شى ايشى كين  -تويوتا  ١عنوان المالك السابق : رقم 

 ايشى كين  اليابان , اليابانتشو تويوتا شى  - ، تويوتا ١عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد

  اكتوبر جمهورية مصر العربية ٦   ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٧٩٠٧١رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : ابل انك

  ٠٧/١١/١٩٩١تاريخ االشهار  : 
  ١٩/٠٥/١٩٩٣ تاريخ التسـجيل  :

  
  اسم المالك السابق : أبل أنك
  اسم المالك الجديد : ابل انك

  الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية ٩٥٠١٤عنوان المالك السابق : انفينت لورس كوربرتينو كاليفورنيا 
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  لواليات المتحدة االمريكية، ا ٩٥٠١٤عنوان المالك الجديد : وان ابل بارك واى ،كوبرتينو ، كاليفورنيا 
 , الواليات المتحدة االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة
  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٧٩٠٧٢رقم العالمـة  : 

  ٤١   الفــــئة :
  اسم مالكها : ابل انك

  ٠٧/٠٨/١٩٩١تاريخ االشهار  : 
  ٢٤/١١/١٩٩٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ابل انك
  اسم المالك الجديد : ابل انك

  , الواليات المتحدة, الواليات المتحدة االمريكية ٩٥٠١٤أنفينت لووب كوبر فينو , كاليفورنيا  ١عنوان المالك السابق : 
  ات المتحدة االمريكية، الوالي ٩٥٠١٤عنوان المالك الجديد : وان ابل بارك واى ،كوبرتينو ، كاليفورنيا 

 , الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة

  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٧٩١٦٢رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : ابل انك

  ٠٧/٠٤/١٩٩٤تاريخ االشهار  : 
  ٠٩/٠٤/١٩٩٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : أبل أنك
  اسم المالك الجديد : ابل انك

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية٩٥٠١٤عنوان المالك السابق : انفينيتس لووب كوبر تينو كاليفورنيا
  ت المتحدة االمريكية، الواليا ٩٥٠١٤عنوان المالك الجديد : وان ابل بارك واى ،كوبرتينو ، كاليفورنيا 

 , الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة

  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٧٩١٦٣رقم العالمـة  : 

  ٤١   الفــــئة :
  اسم مالكها : ابل انك

  ٠٧/٠١/١٩٩٢تاريخ االشهار  : 
  ٢١/٠٩/١٩٩٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : أبل أنك
  اسم المالك الجديد : ابل انك

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية٩٥٠١٤.أنفتيت لووب كوبرتينو كاليفورنيا ١عنوان المالك السابق : 
  المتحدة االمريكية ، الواليات ٩٥٠١٤عنوان المالك الجديد : وان ابل بارك واى ،كوبرتينو ، كاليفورنيا 

 , الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة

  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
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 ٠٠٧٩١٦٤رقم العالمـة  : 
  ٣٧   الفــــئة :

  اسم مالكها : ابل انك
  ٠٧/٠١/١٩٩٢تاريخ االشهار  : 

  ٢١/٠٩/١٩٩٣تاريخ التسـجيل  : 
  

  اسم المالك السابق : ابل انك
  اسم المالك الجديد : ابل انك

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية٩٥٠١٤.أنفتيت لووب كوبرتينو كاليفورنيا ١عنوان المالك السابق : 
  المتحدة االمريكية، الواليات  ٩٥٠١٤عنوان المالك الجديد : وان ابل بارك واى ،كوبرتينو ، كاليفورنيا 

 , الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة

  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٨٠٤١٧رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : ابل انك

  ٠٧/١٢/١٩٩٣تاريخ االشهار  : 
  ١١/١٢/١٩٩٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : أبل أنك
  اسم المالك الجديد : ابل انك

  بالواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٥٠١٤أنفينيت لووب كوبوتينو كاليفورنيا  ١عنوان المالك السابق : 
  المتحدة االمريكية ، الواليات ٩٥٠١٤عنوان المالك الجديد : وان ابل بارك واى ،كوبرتينو ، كاليفورنيا 

 , الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة

  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٩١٢٨٨رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  وانين والية ديالوير شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لق -اسم مالكها : لينكولن جلوبال ، انك 

  ٠٧/٠٤/١٩٩٦تاريخ االشهار  : 
  ١٥/٠٩/١٩٩٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمه-انك-اسم المالك السابق : لينكولن جلوبال 

  شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -اسم المالك الجديد : لينكولن جلوبال ، انك 
  امريكا , الواليات المتحدة االمريكية ٩١٧٥٤مونترى باس رود مونترى بارك كاليفورنيا  ١٢٠٠عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحده االمريكيه , , , , الواليات  ٩٠٦٧٠نورواك بوليفارد سانتا فى سبرينجز كاليفورنيا  ٩١٦٠عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 قاسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رز

  محمد فريد ١٢٩ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٩١٢٨٩رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -اسم مالكها : لينكولن جلوبال ، انك 

  ٠٧/٠٣/١٩٩٦تاريخ االشهار  : 
  ١٥/٠٩/١٩٩٦التسـجيل  :  تاريخ
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  شركة مساهمه-انك-اسم المالك السابق : لينكولن جلوبال 
  شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -اسم المالك الجديد : لينكولن جلوبال ، انك 

  امريكيه, الواليات المتحدة االمريكية, ٩١٧٥٤مونتيري باس رود ,مونتيري بارك ,كاليفورنيا  ١٢٠٠عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحده االمريكيه , , , , الواليات  ٩٠٦٧٠نورواك بوليفارد سانتا فى سبرينجز كاليفورنيا  ٩١٦٠عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  محمد فريد ١٢٩ن سيتى القاهرة ص ب ش عائشة التيمورية جارد ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١١٢٧٧٠رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش. م. ل

  ٠٧/٠١/٢٠٠١تاريخ االشهار  : 
  ١٩/٠٩/٢٠٠١تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش. م. ل

  لجديد : سابا وشركاهم للملكية الفكرية ش. م. لاسم المالك ا
  لبنان., لبنان -ش فينيسيا ، بيروت  -الطابق السابع  -عنوان المالك السابق : بناية شركة التأمين العربية 

 بيروت لبنان , , , , لبنان ١١ -  ٩٤٢١عنوان المالك الجديد : ص ب 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  محمد فريد ١٢٩ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  ١٠لجديد : عنوان الوكيل ا
 

 
 ٠١٣٩٤٣١رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  اسم مالكها : كادبورى يوكيه ليمتد

  ٠٧/١١/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٠٧/١٠/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : كادبورى يوكيه ليمتد

  جديد : كادبورى يوكيه ليمتداسم المالك ال
  انجلترا, بريطانيا - عنوان المالك السابق : بورنفيل برمنجهام 

 انجلترا, بريطانيا- ل يو  ٢- ٣٠بورتفيل برمنجهام بى  ١٢عنوان المالك الجديد : ص.ب رقم
 اسم الوكيل الجديد : نزية أخنوخ صادق

  القاهرة ١١٩٥ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٤٣٢٨المـة  : رقم الع

  ٣٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : مونراش بيفيريدجز باريس 

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٠١/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  مونراش بيفيريدجز باريس  andاسم المالك السابق : سوسيتيه دى بواسون انترناشيونال 

  اسم المالك الجديد : مونراش بيفيريدجز باريس 
  فرنسا, فرنسا -باريس  ٧٥٠٠٨ - بوليفار مالزيرب ف  ٣٣ن المالك السابق : عنوا

 فرنسا, فرنسا -باريس  ٧٥٠٠٨ -بوليفار مالزير ب ف  ٣٩عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءات - اسم الوكيل الجديد : مراد محمد نصر 

  القاهرة - م نصر  - الحى الثامن  ٧٥٢٤ص.ب.  عنوان الوكيل الجديد : 
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 ٠١٤٩٢١١رقم العالمـة  : 
  ٣٨   الفــــئة :

  اسم مالكها : ابل انك
  ٠٧/٠٩/٢٠٠٩تاريخ االشهار  : 

  ٣١/٠١/٢٠١٠تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة مساهمة امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا -اسم المالك السابق : أبل انك 
  اسم المالك الجديد : ابل انك

  , الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٥٠١٤انفينيت لووب كوبر تينو , كاليفورنيا  ١ عنوان المالك السابق :
  ، الواليات المتحدة االمريكية ٩٥٠١٤عنوان المالك الجديد : وان ابل بارك واى ،كوبرتينو ، كاليفورنيا 

 , الواليات المتحدة االمريكية
 ر وهبةاسم الوكيل الجديد : حازم مني

  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٩٨٢٥رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : ابل انك

  ٠٧/٠٥/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ٢٩/٠٩/٢٠١٠تاريخ التسـجيل  : 

  
  ية كاليفورنيا بالواليات المتحدة االمريكيةشركة مساهمة امريكية مؤلفة طبقا لقوانين وال -اسم المالك السابق : ابل أنك 
  اسم المالك الجديد : ابل انك

  , الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٥٠١٤انفينيت لووب كوبوتينو , كاليفورنيا  ١عنوان المالك السابق : 
  ، الواليات المتحدة االمريكية ٩٥٠١٤عنوان المالك الجديد : وان ابل بارك واى ،كوبرتينو ، كاليفورنيا 

 , الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة

  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٥١٠٩٢رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : ابل انك

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١٨/٠٦/٢٠٠٦ـجيل  : تاريخ التس

  
  اسم المالك السابق : ابل انك
  اسم المالك الجديد : ابل انك

  بالواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٥٠١٤انفينيت لووب كوبرتينو _ والية كاليفورنيا  ١عنوان المالك السابق : 
  ، الواليات المتحدة االمريكية ٩٥٠١٤ليفورنيا عنوان المالك الجديد : وان ابل بارك واى ،كوبرتينو ، كا

 , الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة

  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٢٥٢٨٠رقم العالمـة  : 

  ٤٠   الفــــئة :
  ذات مسؤليه محدودة -اسم مالكها : ساب ايه بى  

  ٠٧/٠٢/٢٠١١خ االشهار  : تاري
  ١٦/٠٦/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 
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  شركة سويدية ذات مسئولية محدودة -- اسم المالك السابق : ساب سفنسكت ستال آكتيبوالج 
  ذات مسؤليه محدودة -اسم المالك الجديد : ساب ايه بى  

  ستوكهولم ، السويد, السويد ١٠١ ٢١،  ٧٠عنوان المالك السابق : ص. ب 
 ستوكهولم ، السويد ., السويد  ١٠١،  ٢١،  ٧٠المالك الجديد : بوكس  عنوان

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
  محمد فريد ١٢٩ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٢٩٧٤٢رقم العالمـة  : 

  ٢١   الفــــئة :
  شركة مساهمة تركية -ى فى تيكاريت أنونيم سيركيتى اسم مالكها : باساباهسى كام سانا

  ٠٧/٠٨/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ٢٧/١٢/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة تركية -اسم المالك السابق : باساباهسى كام ساناى فى تيكاريت أنونيم سيركيتى 

  شركة مساهمة تركية -ى اسم المالك الجديد : باساباهسى كام ساناى فى تيكاريت أنونيم سيركيت
  تركيا, تركيا -- ٣٤٣٣٠ليفنت أستانبول  ٤ ٩كات  ٣عنوان المالك السابق : إز كوليليرى كول 

 توزال اسطنبول, تركيا٣٤٩٤٧/ايه ٤٤كارايولو كاديسى رقم  ١٠٠-عنوان المالك الجديد : ايسميلير ماه.دى
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  محمد فريد ١٢٩ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  ١٠: عنوان الوكيل الجديد 
 

 
 ٠٢٣٤٤٨٥رقم العالمـة  : 

  ١٢   الفــــئة :
شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين - اسم مالكها : زيجيانج بواواوتوموبيل آند موتورسايكل بارتس كوليمتد 

    
  ٠٧/٠٨/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 

  ٠٩/١٢/٢٠١٠تاريخ التسـجيل  : 
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  -اسم المالك السابق : زيجيانج بواواوتوموبيل آند موتورسايكل بارتس كوليمتد 
  الصين

مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  شركة ذات مسئولية محدودة - اسم المالك الجديد : زيجيانج بواواوتوموبيل آند موتورسايكل بارتس كوليمتد 
    الصين

 -زيجيانج بروفنس  - وينزاو سيتى  -اوهاى  - زيانيان تاون  - زوازى فيليدج  - زيانهوا إيست رود  ١٥عنوان المالك السابق : رقم 
  جمهورية الصين الشعبية, الصين

 زيجانج بروفيمس الصين, الصين عنوان المالك الجديد : اكسانجفنج رود اوهاى ايكنوميك ديفيلوبمنت زون ونزهو سيتى
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد كمال الديب

  مصر  -القاهرة  ١٢٧٦ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٦٦٠٥٨رقم العالمـة  : 

  ٣٢   الفــــئة :
  ات المتحدة االمريكيةشركة مساهمة امريكية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين الوالي -كوال كومبني  -اسم مالكها : شركة ذا كوكا 

  ٠٧/١٢/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ١٧/٠٣/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة امريكية -كوال كومبني  - اسم المالك السابق : ذا كوكا 

  المريكيةشركة مساهمة امريكية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين الواليات المتحدة ا -كوال كومبني  - اسم المالك الجديد : شركة ذا كوكا 
  الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - ٣٠٣٠١٣جيورجيا  -كوال بالزا اتالنتا  - عنوان المالك السابق : وان كوكا 
 كية، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمري ٣٠٣١٣كوال بالزا اتالنتا جيورجيا  -عنوان المالك الجديد : وان كوكا 

 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة
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  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٧٠١٨٦رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : ابل انك

  ٠٧/٠٨/٢٠١٨تاريخ االشهار  : 
  ١٦/١٢/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  دة المسئوليةشركة محدو -اسم المالك السابق : ابل انك 
  اسم المالك الجديد : ابل انك

  الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية -  ٩٥٠١٤انفينيت لوب كوبرتينو كاليفورنيا  ١عنوان المالك السابق : 
  ة، الواليات المتحدة االمريكي ٩٥٠١٤عنوان المالك الجديد : وان ابل بارك واى ،كوبرتينو ، كاليفورنيا 

 , الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة

  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٧١١٤٩رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : ابل انك

  ٠٧/٠٥/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ٢٢/٠٨/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة محدودة المسئولية -سابق : ابل انك اسم المالك ال

  اسم المالك الجديد : ابل انك
  الواليات المتحدة االمريكية , جزر كايمان ٩٥٠١٤انفينيت لوب كوبرتينو كاليفورنيا  ١عنوان المالك السابق : 

  االمريكية، الواليات المتحدة  ٩٥٠١٤عنوان المالك الجديد : وان ابل بارك واى ،كوبرتينو ، كاليفورنيا 
 , الواليات المتحدة االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة
  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٩٧٢٩٨رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : ابل انك

  ٠٧/٠١/٢٠١٥تاريخ االشهار  : 
  ٠٥/١٢/٢٠١٦تاريخ التسـجيل  : 

  
الواليات المتحدة  - شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى كاليفورنيا  -المالك السابق : ابل انك اسم 

  االمريكية
  اسم المالك الجديد : ابل انك

  يات المتحدة االمريكية، الواليات المتحدة االمريكية , الوال ٩٥٠١٤انفينيت لوب ، كوبرتينو ، كاليفورنيا  ١عنوان المالك السابق : 
  ، الواليات المتحدة االمريكية ٩٥٠١٤عنوان المالك الجديد : وان ابل بارك واى ،كوبرتينو ، كاليفورنيا 

 , الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة

  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٩٨٠٧٠:  رقم العالمـة 

  ١٥   الفــــئة :
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    شركة ذات مسئولية محدودة -ال تى دى -اسم مالكها : سوندكينج اليكترونيكس اند سوند كو 
  ٠٧/١٢/٢٠١٤تاريخ االشهار  : 

  ٠٩/٠٢/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 
  

  ة محدودةشركة ذات مسئولي -ال تى دى -اسم المالك السابق : نينغبو سوندكينج اليكترونيكس اند سوند كو 
    شركة ذات مسئولية محدودة -ال تى دى -اسم المالك الجديد : سوندكينج اليكترونيكس اند سوند كو 

  الصين , مصر -نينغبو  - يينزهو ديستريك  -تشنغشين روود  ٨١٨عنوان المالك السابق : نمبر 
 الصينتشنغشين روود يينزهو ديستريك نينغبو الصين,  ٨١٨عنوان المالك الجديد : نمبر 

 اسم الوكيل الجديد : ميشيل مطيع جاد اللة
  اكتوبر ٦ -مدينة الفردوس  ٣ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 
 


