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 ٠٠٠٤٣٣٤رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  ش امريكية - اسم مالكها : ذى كواكر اوتس كومبانى 

  ٠٧/٠٤/١٩٦٠تاريخ االشهار  : 
  ٠٤/١٢/١٩٤٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ذي كويكراوتس كومباني
  ش امريكية - اسم المالك الجديد : ذى كواكر اوتس كومبانى 

  نورث كالرك ستريت شيكاجو الليثدي الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٣٢١السابق : عنوان المالك 
 ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية ٦٠٦٦١ويست مونرو ، شيكاغو ، ايلينوى  ٥٥٥عنوان المالك الجديد : 

 رزقاسم الوكيل الجديد : ناهد وديع 
  محمد فريد  ١٢٩ش عائشه التيموريه جاردن ستى القاهرة ص ب  ١٠ عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٣٥٤٢١رقم العالمـة  : 

  ٢٤   الفــــئة :
  شركة يابانية -اسم مالكها : توراى كابوشيكى كايشا (وتعمل ايضا باسم توارى اند ستريز انك) 

  ٠٧/٠٥/١٩٦٠تاريخ االشهار  : 
  ١٤/٠٩/١٩٦٠ـجيل  : تاريخ التس

  
  اسم المالك السابق : توراى كابوشيكى كايشا (توراى اند ستريز انك )

  شركة يابانية -اسم المالك الجديد : توراى كابوشيكى كايشا (وتعمل ايضا باسم توارى اند ستريز انك) 
  اليابانكو طوكيو ,  -موروما شىشوو  -_ شوم ، نيهونباشى  ٢،  ١ - ٢عنوان المالك السابق : 
 اليابان, , , , اليابان ١٠٣- ٨٦٦٦كو  طوكيو   - تشوم ، شو  ٢مورماش   - ، نيوهونباش ١- ١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : مراد محمد محمود نصر 
  القاهرة  -الحى الثامن مدين نصر  ٧٥٢٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٣٦٩٧٤رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : كونتيننتال اوتوموتيف ج م ب ه . شركة المانية محدودة المسئولية

  ٠٧/٠٨/١٩٦٢تاريخ االشهار  : 
  ٠٧/٠٦/١٩٦٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : كونتيننتال اوتوموتيف ج م ب ه . شركة المانية محدودة المسئولية

  يف ج م ب ه . شركة المانية محدودة المسئوليةاسم المالك الجديد : كونتيننتال اوتوموت
  ميونيخ ، المانيا ., المانيا ٨٠٥٠٦عنوان المالك السابق : 

 هانوفر ، المانيا ., المانيا  ٣٠١٦٥  ٩عنوان المالك الجديد : فاهرين والدر ستراشي 
 اسم الوكيل الجديد : هشام محمود رؤوف 

 ١٠(ص ب  -مصر  - االسكندريه  -الدور الخامس جناكليس  ٢راج الزراعيين البرج طريق الحريه اب ٦٣٣عنوان الوكيل الجديد : 
  )٢١٤١١السرايا 

 

 
 ٠٠٤٠٨٦٥رقم العالمـة  : 

  ٧   الفــــئة :
  اسم مالكها : كاميرون انترناشيونال كوربوريشن 

  ٠٧/١٠/١٩٦٤تاريخ االشهار  : 
  ١٤/٠١/١٩٦٥تاريخ التسـجيل  : 
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  وبر كاميرون كوربوريشن شركه مساهمهاسم المالك السابق : ك
  اسم المالك الجديد : كاميرون انترناشيونال كوربوريشن 

  , الواليات المتحدة االمريكية٧٧٠٢٧تكساس - هوستنون -١٢٠٠سوت-بوست اوك يوليفارد ٥١٥عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكيه .,   ٧٧٠٢٧س ، هوستون ، تكسا ١٧٠٠ويست لووب ساوث ، سويت  ١٣٣٣عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : أ /جورج عزيز

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

 
 ٠٠٥٦٣٥٣رقم العالمـة  : 

  ٢٤   الفــــئة :
  شا ( توراى اندستريز انك )اسم مالكها : توراى كابوشيكى كاي

  تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٧/١٩٨٠تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : توارى اندستريزانك

  اسم المالك الجديد : توراى كابوشيكى كايشا ( توراى اندستريز انك )
  , اليابان-عنوان المالك السابق : 
 ، اليابان , اليابان ١٠٣ - ٨٦٦٦كو ، طوكيو  -تشوم ، شو  - ٢ي ، موروماش -نيهونباشي  ١ -  ١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : مراد محمد محمود نصر 
  القاهرة  -الحى الثامن مدين نصر  ٧٥٢٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٥٦٩٧٠رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  ليمتداسم مالكها : جالكسو سميثكالين تريدنج سيرفيسز 

  ٠٧/٠٨/١٩٨٠تاريخ االشهار  : 
  ٢٥/١٢/١٩٨٠تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : جالكسو سميثكالين تريدنج سيرفيسز ليمتد 
  اسم المالك الجديد : جالكسو سميثكالين تريدنج سيرفيسز ليمتد

  دعنوان المالك السابق : كورابينى ، كاريجالين ، كاونتى كورك ، ايرلندا , ايرالن
 ايرلندا , الواليات المتحدة االمريكية -كورك ايربورت بيزنس بارك كينسال رود كورك  ٦٩٠٠عنوان المالك الجديد :  

 اسم الوكيل الجديد : ا/سمر اللباد
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٦٩٠٦٥رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  كها : ذا فيننشال تايمز ليميتد اسم مال

  تاريخ االشهار  : 
  ٢٣/٠٤/١٩٩١تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ذي فينانسيال تايمز ليمتد ش بريطانية محدودة المسئولية

  اسم المالك الجديد : ذا فيننشال تايمز ليميتد 
  اتش ال ، انجلترا, بريطانيا ٩ ١اى عنوان المالك السابق : نامبر وان ، ساوثوارك بريدج ، لندن اس 

بي تي , المملكة المتحدة , المكتب الدولى للملكية  ٩ام ,   ٤فرايداي استريت , لندن ,  أي سي  ١عنوان المالك الجديد : براكين هاوس , 
 الفكرية

 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد
  اكتوبر جمهورية مصر العربية ٦   ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����

 
 أو ا���� أو ء� ���ز ا����� �� ه	ا ا���� أو أي ������� ��  �! ا���)� أو ا��'& أو إ$�دة ا� �

)*$�� �&�)ة ا��0��ت ا����ر�( وا����ذج ا�+

 
 ٠٠٦٩٠٦٨رقم العالمـة  : 

  ٣٦   الفــــئة :
  اسم مالكها : ذا فيننشال تايمز ليميتد 

  ٠٧/٠٣/١٩٩٠تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/٠٣/١٩٩٠تاريخ التسـجيل  : 

  
  ذا فيننشال تايمز ليميتد  andاسم المالك السابق : ذى فينا نسيال تايمز ليمتد 

  الجديد : ذا فيننشال تايمز ليميتد  اسم المالك
  اتش ال ، انجلترا, بريطانيا ٩ ١عنوان المالك السابق : نامبر وان ، ساوثوارك بريدج ، لندن اس اى 

بي تي , المملكة المتحدة , المكتب الدولى للملكية  ٩ام ,   ٤فرايداي استريت , لندن ,  أي سي  ١عنوان المالك الجديد : براكين هاوس , 
 لفكريةا

 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد
  اكتوبر جمهورية مصر العربية ٦   ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٦٩٠٧٣رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : ذا فيانسيال تايميز ليمتد شركة بريطانية محدودة

  ٠٧/٠٢/١٩٩٠تاريخ االشهار  : 
  ١٢/٠١/١٩٩١تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ذي فيانسيال تايميز ليمتد شركة بريطانية محدودة

  اسم المالك الجديد : ذا فيانسيال تايميز ليمتد شركة بريطانية محدودة
  تشن ال انجلترا, بريطانيا ١٩لندن اس اى  -عنوان المالك السابق : ناجروان ساوثوارك , بريدج 

 بي تي المملكه المتحده, بريطانيا ٩ام  ٤فرايداي لندن ايه سي  ١المالك الجديد : براكين هاوس عنوان 
 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد

  القاهرة  ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٦٩٠٧٥رقم العالمـة  : 

  ٣٨   الفــــئة :
  مز ليميتد اسم مالكها : ذا فيننشال تاي

  ٠٧/١٢/١٩٨٨تاريخ االشهار  : 
  ١١/٠٤/١٩٨٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ذى فينانسيال تايمز ليمتد وشركة بريطانية محدودة المسئولية

  اسم المالك الجديد : ذا فيننشال تايمز ليميتد 
  ل انجلترا, بريطانياإتشن إ٩١عنوان المالك السابق : تامبروان ساوثوارك بريدج لندن إس إى 

بي تي , المملكة المتحدة , المكتب الدولى للملكية  ٩ام ,   ٤فرايداي استريت , لندن ,  أي سي  ١عنوان المالك الجديد : براكين هاوس , 
 الفكرية

 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد
  ية مصر العربيةاكتوبر جمهور ٦   ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٦٩٠٧٦رقم العالمـة  : 

  ٤١   الفــــئة :
  اسم مالكها : ذا فيننشال تايمز ليميتد 

  ٠٧/٠٩/١٩٨٨تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/١٢/١٩٨٨تاريخ التسـجيل  : 



 

4 4 

  
  ذا فيننشال تايمز ليميتد  andاسم المالك السابق : ذي فينانسيال تايمرز ليمتد ش بريطانية 

  جديد : ذا فيننشال تايمز ليميتد اسم المالك ال
  انسن ال انجلترا, بريطانيا ٩١عنوان المالك السابق : نابروان , سواثوار بريدج لندن اس اي 

بي تي , المملكة المتحدة , المكتب الدولى للملكية  ٩ام ,   ٤فرايداي استريت , لندن ,  أي سي  ١عنوان المالك الجديد : براكين هاوس , 
 الفكرية

 الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد اسم
  القاهرة  ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٠٠٣٠٩رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  اسم مالكها : كادبورى يوكيه ليمتد

  ٠٧/٠٢/٢٠٠١تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٩/٢٠٠٠تاريخ التسـجيل  : 

  
  يوكيه ليمتداسم المالك السابق : كادبورى 

  اسم المالك الجديد : كادبورى يوكيه ليمتد
  انجلترا, بريطانيا - عنوان المالك السابق : بورنفيل برمنجهام 

 ال يو انجلترا, بريطانيا ٣عنوان المالك الجديد : بورنفيل برمنجهام  بى 
 اسم الوكيل الجديد : االستاذ /نزية اخنوخ صادق وكيل البراءات

  القاهرة  ١١٩٥ص ب يد : عنوان الوكيل الجد
 

 
 ٠١٠٦٢٣٣رقم العالمـة  : 

  ٧   الفــــئة :
  اسم مالكها : ايميرسون اوتوميشن سوليوشينز جى ام بى اتش

  ٠٧/١١/١٩٩٩تاريخ االشهار  : 
  ٢٩/٠٤/٢٠٠٠تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : تايكو فلوسيرفسيزاية جى

  رفيسيز ايه جياسم المالك الجديد : بينتير فلو سي
  شافهوزين سويسرا , الواليات المتحدة االمريكية ٨٢٠١-سى اتش  ٢٩عنوان المالك السابق : باهنوفستراس 

 شافهوزين سويسرا, سويسرا ٨٢٠٠-١٠عنوان المالك الجديد : فراير بالتز 
 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي

  ائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرةش ع ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٠٦٢٣٤رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : ايميرسون اوتوميشن سوليوشينز جى ام بى اتش

  ٠٧/٠٧/٢٠٠٠تاريخ االشهار  : 
  ٠٩/٠١/٢٠٠١تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : تايكو فلوسيرفسيزاية جى

  نتير فلو سيرفيسيز ايه جياسم المالك الجديد : بي
  شافهوزين سويسرا , الواليات المتحدة االمريكية ٨٢٠١-سى اتش  ٢٩عنوان المالك السابق : باهنوفستراس 

 شافهوزين سويسرا, سويسرا ٨٢٠٠-١٠عنوان المالك الجديد : فراير بالتز 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  محمد فريد ١٢٩يمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب ش عائشة الت ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
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 ٠١٠٦٢٣٤رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : ايميرسون اوتوميشن سوليوشينز جى ام بى اتش

  ٠٧/٠٧/٢٠٠٠تاريخ االشهار  : 
  ٠٩/٠١/٢٠٠١تاريخ التسـجيل  : 

  
  ايميرسون اوتوميشن سوليوشينز جى ام بى اتش andاهمة سويسرية اسم المالك السابق : بينتير فلو كونترول ايه جى . شركة مس

  اسم المالك الجديد : ايميرسون اوتوميشن سوليوشينز جى ام بى اتش
  شافهاوزن ، سويسرا ., سويسرا ٨٢٠٠، سى اتش  ٢٦عنوان المالك السابق : مولنشتراسيه 
 ن ، سويسرا ., سويسراشافهاوز ٨٢٠٠، سى اتش  ٢٦عنوان المالك الجديد : مولنشتراسيه 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

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

 
 ٠١٠٦٢٣٥رقم العالمـة  : 

  ١١   الفــــئة :
  اسم مالكها : ايميرسون اوتوميشن سوليوشينز جى ام بى اتش

  ٠٧/٠٩/٢٠٠٢تاريخ االشهار  : 
  ١١/٠١/٢٠٠٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : تايكو فلوسيرفسيزاية جى

  اسم المالك الجديد : بينتير فلو سيرفيسيز ايه جي
  شافهوزين سويسرا , الواليات المتحدة االمريكية ٨٢٠١-سى اتش  ٢٩عنوان المالك السابق : باهنوفستراس 

 شافهوزين سويسرا, سويسرا ٨٢٠٠-١٠عنوان المالك الجديد : فراير بالتز 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٢٥٣٢٨رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون شركة مساهمة سويدية

  ٠٧/٠٢/٢٠٠٣تاريخ االشهار  : 
  ٢١/٠٥/٢٠٠٣تاريخ التسـجيل  : 

  
تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون شركة  and -اسم المالك السابق : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون شركة مساهمة سويدية 

  مساهمة سويدية
  اسم المالك الجديد : تليفون اكتيبوالجت ال ام اريكسون شركة مساهمة سويدية

  ستوكهولم ، السويد, السويد ٢٥ ١٢٦ -ق : اس اس عنوان المالك الساب
 ستوكهولم السويد, السويد ١٦٤٨٣عنوان المالك الجديد : اس اي 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
  ش عائشه التيموريه جاردن ستى القاهرة  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٢٥٦٠٤رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -أدفانسد ميكروديفايسز ، انك    اسم مالكها :

  ٠٧/٠٦/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ٠١/٠٧/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
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  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم المالك السابق : أدفانسد ميكروديفايسز ، انك 
  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -أدفانسد ميكروديفايسز ، انك   ديد : اسم المالك الج

  الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٨كاليفورنيا  - عنوان المالك السابق : ون ايه ام دى بليس ، صنيفال 
 , الواليات المتحدة االمريكية ٩٥٠٥٤تا كالرا كاليفورنيا اوجوستين درايف سان ٢٤٨٥عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠١٣١٦٢١رقم العالمـة  : 

  ١٦   الفــــئة :
  ناسم مالكها : شارب كابوشيكى كايشا  وتعمل ايضا تجاريا باسم شارب كوبوريش

  ٠٧/٠٢/٢٠١٤تاريخ االشهار  : 
  ١٨/٠٦/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : شارب كابوشيكى كايشا ( شارب كوربور يشن ) شركة مساهمة يابانية

  اسم المالك الجديد : شارب كابوشيكى كايشا  وتعمل ايضا تجاريا باسم شارب كوبوريشن
  اليابان, اليابان -شي  - كيو اوزاكا  - ابينو -و ش - ناجاكى  ٢٢-٢٢عنوان المالك السابق : 
 اليابان, , , , اليابان - ٥٩٠ - ٨٥٢٢اوساكا ’ ساكاى سيتى ’ كو  -ساكاى ’ تشو  - تاكومى  ١عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠١٣١٦٢٣رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : شارب كابوشيكى كايشا  وتعمل ايضا تجاريا باسم شارب كوبوريشن

  ٠٧/٠٥/٢٠٠٤تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٨/٢٠٠٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  يشن ) شركة مساهمة يابانيةاسم المالك السابق : شارب كابوشيكى كايشا (وتتاجر ايضا باسم شارب كوربور

  اسم المالك الجديد : شارب كابوشيكى كايشا  وتعمل ايضا تجاريا باسم شارب كوبوريشن
  كيو _ اوزاكا شي _ باليابان, اليابان -شو _ ابينو  - ناجاكى  ٢٢_٢٢عنوان المالك السابق : 
 اليابان, , , , اليابان - ٥٩٠ - ٨٥٢٢وساكا ا’ ساكاى سيتى ’ كو  -ساكاى ’ تشو  - تاكومى  ١عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠١٣٢٠٤٣رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : نفينت سولوشنز يو كيه ليمتد

  ٠٧/١١/٢٠٠٤: تاريخ االشهار  
  ٠٦/٠٧/٢٠٠٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة محدودة -اسم المالك السابق : بيروتيناكس كابليس ليمتد 

  اسم المالك الجديد : بينتير تكنيكال سوليوشنز يو كيه لمتد
  كيوى انجلترا, بريطانيا ٢٤٠دانمارك ستريت وركينجهام بيركشاير ارجى  ٢١/ ١٩عنوان المالك السابق : 

 اتش اكس , المملكة المتحدة ٣ ٣٧روشيرفورد رود ستيفيزون اندسترال تيون اند وير  واشنطون ان ايه  ٣المالك الجديد :  عنوان
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  جاردن سيتى القاهرة -ش . عائشة التيمورية  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٣٥٥١٩رقم العالمـة  : 
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  ٨   الفــــئة :
  اسم مالكها : نفينت سولوشنز يو كيه ليمتد

  ٠٧/٠٦/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ٢٦/١١/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : شركة بيروتيناكس كابليس ليمتد شركة بريطانية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين انجلترا وويلز

  اسم المالك الجديد : بينتير تكنيكال سوليوشنز يو كيه لمتد
  كيو أى المملكة المتحدة, بريطانيا ٢٤٠دانمارك ستريت وركينجهام بيركشاير أو جى  ١٩/٢١عنوان المالك السابق : 
 اتش اكس , المملكة المتحدة ٣ ٣٧روشيرفورد رود ستيفيزون اندسترال تيون اند وير  واشنطون ان ايه  ٣عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠١٣٥٥٢١رقم العالمـة  : 

  ١١   الفــــئة :
  اسم مالكها : نفينت سولوشنز يو كيه ليمتد

  ٠٧/٠٦/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ٢٧/١١/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
بينتير تكنيكال  andبليس ليمتد شركة بريطانية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين انجلترا وويلز اسم المالك السابق : بيروتيناكس كا

  سوليوشنز يو كيه لمتد
  اسم المالك الجديد : بينتير تكنيكال سوليوشنز يو كيه لمتد

  دة, بريطانياكيو آى المملكة المتح ٢٤٠ستريت وركينجهام بيركشاير ار جى  - دانمارك  ٢١/  ١٩عنوان المالك السابق : 
 اتش اكس , المملكة المتحدة ٣ ٣٧روشيرفورد رود ستيفيزون اندسترال تيون اند وير  واشنطون ان ايه  ٣عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠١٣٦٢٨٩مـة  : رقم العال
  ١٦   الفــــئة :

  اسم مالكها : 
  نيبون بيبر إندستريزكو. ال تي دي شركة تأسست وقائمة طبقا لقوانينن اليابان

  
  ٠٧/٠٩/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 

  ٠٥/٠٣/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
  

  انينن الياباناسم المالك السابق : نيبون بيبر إندستريزكو. ال تي دي شركة تأسست وقائمة طبقا لقو
  اسم المالك الجديد : 

  نيبون بيبر إندستريزكو. ال تي دي شركة تأسست وقائمة طبقا لقوانينن اليابان
  

  اليابان, اليابان - كو ،طوكيو  -كيتا  - أوجي  -شو  - ١ - ١ - ٤عنوان المالك السابق : 
  ليابانا -كو ،طوكيو  -كيتا  -أوجي  -شو  - ١ -  ١ -  ٤عنوان المالك الجديد : 

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

  اكتوبر ٦ -مدينة الفردوس  ٣ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٣٩٥٠١رقم العالمـة  : 

  ٣٢   الفــــئة :
  ات والتعبئه والمواد الغذائيه مجموعة شركات العبور للصناع - اسم مالكها :  محمود عبد المجيد نظير وشركاه 

  ٠٧/٠٧/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
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  ١٨/٠٣/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 
  

اسم المالك السابق : مجموعة شركات العبور للصناعات لتعبئة المواد الغذائية محمود عبد المجيد محمود نظيروشركاه شركة توصية 
  شركةمصرية-بسيطة 

  مجموعة شركات العبور للصناعات والتعبئه والمواد الغذائيه  -جيد نظير وشركاه اسم المالك الجديد :  محمود عبد الم
  عنوان المالك السابق : منشية زعزع ش الجمهورية طوخ تال ملك محى الدين كامل محمد زعزع, مصر

مركز طوخ القليوبيه .,  -عنوان المالك الجديد : منشية زعزع شارع الجمهوريه طوخ  قليوبيه / ملك / محى الدين كامل محمد زعزع 
 مصر

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
  الظاهر  ٢٨ب  - ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٤٠١٣٠رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
    شركة مساهمة مصرية -حلويات والشيكوالتة ( كوفرتينا ) ش م م اسم مالكها : الشركة الشرقية لصناعة ال

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٣٠/٠٦/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : الشركه الشرقيه لصناعه الحلويات والشيكوالته ش. م. م

    شركة مساهمة مصرية -رتينا ) ش م م اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة ( كوف
  أكتوبر عين شمس القاهره, مصر ٦عنوان المالك السابق : ش 
 المنطقة الصناعيةب&ج مدينة العبور القليوبية, مصر - ٢٧٠٠٦بلوك رقم  -د ١١ج، ١١عنوان المالك الجديد : قطعة

 يوسف محمد حافظ اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة
  الظاهر  ٢٨ب  - ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٤٠٣٨٣رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
    شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة ( كوفرتينا ) ش م م 

  ٠٧/٠٦/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٦/٠٩/٢٠٠٥التسـجيل  :  تاريخ

  
  اسم المالك السابق : الشركة الشرقية لصناعات الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا / ش.م.م شركة مساهمة مصرية

    شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة ( كوفرتينا ) ش م م 
  القاهرة, مصر -كتوبر عين شمس ا ٦ش  ٨عنوان المالك السابق : 

 المنطقة الصناعيةب&ج مدينة العبور القليوبية, مصر - ٢٧٠٠٦بلوك رقم  -د ١١ج، ١١عنوان المالك الجديد : قطعة
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

  رةش حمدى الظاهر القاه ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٠٣٨٤رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
    شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة ( كوفرتينا ) ش م م 

  ٠٧/٠٦/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٦/٠٩/٢٠٠٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  لشيكوالتة كوفرتينا ش م م شركة مصرية مساهمةاسم المالك السابق : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات وا

    شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة ( كوفرتينا ) ش م م 
  اكتوبر عين شمس القاهرة, مصر ٦ش  ٨عنوان المالك السابق : 

 المنطقة الصناعيةب&ج مدينة العبور القليوبية, مصر - ٢٧٠٠٦بلوك رقم  -د ١١ج، ١١عنوان المالك الجديد : قطعة
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
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  ش حمدى الظاهر القاهرة ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٠٣٨٥رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
    شركة مساهمة مصرية -الحلويات والشيكوالتة ( كوفرتينا ) ش م م  اسم مالكها : الشركة الشرقية لصناعة

  ٠٧/٠٦/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٦/٠٩/٢٠٠٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا ش م م شركة مساهمة مصرية

    شركة مساهمة مصرية -ة الحلويات والشيكوالتة ( كوفرتينا ) ش م م اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية لصناع
  القاهرة, مصر -اكتوبر عين شمس  ٦ش  ٨عنوان المالك السابق : 

 المنطقة الصناعيةب&ج مدينة العبور القليوبية, مصر - ٢٧٠٠٦بلوك رقم  -د ١١ج، ١١عنوان المالك الجديد : قطعة
 مد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف مح

  الظاهر  ٢٨ب  - ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٥٢٧٢رقم العالمـة  : 

  ٢٩   الفــــئة :
  ش . م .م -اسم مالكها : شركة دليشوس انك للفنادق والمنشآت السياحية 

  ٠٧/١٠/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١٤/٠٦/٢٠٠٦يخ التسـجيل  : تار
  

  اسم المالك السابق : شركة دليشوس انك للفنادق والمنشات السياحية ش.م.م.
  ش . م .م -اسم المالك الجديد : شركة دليشوس انك للفنادق والمنشآت السياحية 

  ش. طلعت حرب القاهرة, مصر ٢٣عنوان المالك السابق : 
 الرشيدى من ش احمد عرابى المهندسين الجيزة, مصرش الهادى من ش ٧عنوان المالك الجديد : 

 مدير بالشركة ( من له حق لتوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : منير توفيق منير 
  الجيزة  -المهندسين   - ش الهادى من ش الرشيدى من ش احمد عرابى  ٧عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٧٨٣٤٦رقم العالمـة  : 

  ٣١   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -ها : الشركه الدوليه لمشروعات التصنيع الزراعى  (بيتى) اسم مالك

  ٠٧/١٠/٢٠٠٦تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٤/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي / ش.م.م شركة مساهمة مصرية

  شركة مساهمة مصرية -وعات التصنيع الزراعى  (بيتى) اسم المالك الجديد : الشركه الدوليه لمشر
  طريق مصر االسكندرية الصحراوي محافظة البحيرة, مصر ٧٥عنوان المالك السابق : الكيلو 

 - الجناح الجنوبى  -المنطقة االدارية  -التجمع الخامس  -الدور االول  - A٢المبنى رقم  -  ١٤B. ١عنوان المالك الجديد : بلوك رقم 
 ر فيستيفال سيتى, , , , مصركاي

 اسم الوكيل الجديد : نرمين العلى
  ١١٧٢٨المعادى  ٦١٨ش الالسلكى الصغير المعادى الجديدة القاهرة ص ب  ٢٦عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٨٨٣٣٩رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  .م ش . م -اسم مالكها : شركة دليشوس انك للفنادق والمنشآت السياحية 

  ٠٧/٠٧/٢٠٠٧تاريخ االشهار  : 
  ١٣/٠٢/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 
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  اسم المالك السابق : شركة دليشوس انك للفنادق والمنشأت السياحية شركة مساهمة مصرية

  ش . م .م -اسم المالك الجديد : شركة دليشوس انك للفنادق والمنشآت السياحية 
  اهرة, , , , مصرالق -ش طلعت حرب  ٢٣عنوان المالك السابق : 
 ش الهادى من ش الرشيدى من ش احمد عرابى المهندسين الجيزة, , , , مصر٧عنوان المالك الجديد : 

 مدير بالشركة ( من له حق لتوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : منير توفيق منير 
  يزة الج -المهندسين   - ش الهادى من ش الرشيدى من ش احمد عرابى  ٧عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٨٩٥٣٤رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير اس ايه 

  ٠٧/٠١/٢٠٠٨تاريخ االشهار  : 
  ٠٨/٠٤/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  بقا لقوانين بلجيكااسم المالك السابق : شركة جالكسوسميث كالين كونسيومر هيلث كير اس ايه شركة مساهمة قائمة ومؤلفة ط

  اسم المالك الجديد : جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير اس ايه 
  بلجيكا, بلجيكا - ١٣٣٢جينفال  ١٣عنوان المالك السابق : ريو ديو تيليول 

 بلجيكا ., بلجيكا ١٣٠٠وايفر   ٦-٤-٢عنوان المالك الجديد : افنيو باسكال 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

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

 
 ٠٢٠٠٣٩٠رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  شركة أماراتية ذات مسؤلية محدودة - اسم مالكها : مشاريع الفهيم 

  ٠٧/٠٥/٢٠٠٨تاريخ االشهار  : 
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة اماراتيه ذات مسئولية محدودة -سابق : مشاريع الفهيم اسم المالك ال

  شركة أماراتية ذات مسؤلية محدودة -اسم المالك الجديد : مشاريع الفهيم 
  االمارات العربية المتحدة, االمارات العربية المتحدة -دبى  - ٥٥٤١٩ب  -عنوان المالك السابق : ص

 دبى االمارات العربية المتحدة, االمارات العربية المتحدة - ٥٥٤١٩ب -مى ، النهدة ، ص، برج  ١٣عنوان المالك الجديد :   الطابق 
 اسم الوكيل الجديد : حسان حسن مصطفى

  ش جزيرة العرب المهندسين العجوزة  الجيزة ٧٢٥عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٠٠٣٩١رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  شركة أماراتية ذات مسؤلية محدودة - اسم مالكها : مشاريع الفهيم 

  ٠٧/٠٦/٢٠٠٨تاريخ االشهار  : 
  ٢١/١٢/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة أماراتية ذات مسؤلية محدودة -اسم المالك السابق : مشاريع الفهيم 
  شركة أماراتية ذات مسؤلية محدودة -اسم المالك الجديد : مشاريع الفهيم 

  دبى االمارات العربية المتحدة, , , , االمارات العربية المتحدة - ٥٥٤١٩ب -عنوان المالك السابق : ص
 دبى االمارات العربية المتحدة, االمارات العربية المتحدة - ٥٥٤١٩ب -، برج مى ، النهدة ، ص ١٣عنوان المالك الجديد :   الطابق 

 اسم الوكيل الجديد : حسان حسن مصطفى
  العرب المهندسين العجوزة  الجيزةش جزيرة  ٧٢٥عنوان الوكيل الجديد : 

 

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����

 
 أو ا���� أو ء� ���ز ا����� �� ه	ا ا���� أو أي ������� �� أو ا��'& أو إ$�دة ا�! ا��� ��(�  
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 ٠٢٠١٦٢٢رقم العالمـة  : 
  ٢٩   الفــــئة :

  انك شركة متحدة امريكيه -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 
  تاريخ االشهار  : 

  تاريخ التسـجيل  : 
  

  ة امريكيهانك شركة متحد -شركة جونيبر نتويركس  andاسم المالك السابق : الشركة العربية للتجارة 
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 

  الكويت, الكويت ١٣٠٠٢الصفاه  ١٧٦ب -عنوان المالك السابق : ص
 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩إنوفشن واى سنيفال , كاليفورنيا  ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءا - م الوكيل الجديد : أ/ سونيا فائق فرج اس
  مصر الجديدة القاهرة ٢أ ش نخلة المطيعي شقة  ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٢٠٢٦٤رقم العالمـة  : 

  ١٤   الفــــئة :
  شركة محدودة المسئولية مؤسسة طبقا لقوانين ديالوير - اسم مالكها : اكسبريس ال ال سى 

  ٠٧/١٠/٢٠١٠ر  : تاريخ االشها
  ٠١/٠٣/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة محدودة المسئولية مؤسسة طبقا لقوانين ديالوير - اسم المالك السابق : اكسبريس ال ال سى 
  شركة محدودة المسئولية مؤسسة طبقا لقوانين ديالوير -اسم المالك الجديد : اكسبريس ال ال سى 

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٤٣٢٣٠ركواى , كولومبوس , اوهايوا عنوان المالك السابق : وان ليمتد با
 ، الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية ٤٣٢٣٠اكسبريس درايف ، كولومبيا ، اوه اتش  ١عنوان المالك الجديد :  

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

 

 
 ٠٢٢٦٧٧٦رقم العالمـة  : 

  ١   الفــــئة :
  اسم مالكها : داو سيليكونز كوربوريشن 

  ٠٧/٠٦/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ١٨/٠٤/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة األمريكية شركة -اسم المالك السابق : دوكورنينج كوربوريشن 

  اسم المالك الجديد : داو سيليكونز كوربوريشن 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٤٨١٠٨١٠دبليو ، سالزبيرج رود ، ميدالند ، إم أى  ٢٢٠٠عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 , الواليات المتحده االمريكيه  , الوايبو ٤٨٦٨٦ - ٠٩٩٤ويست سالزبورغ رود , ميالند , ميتشجان  ٢٢٠٠: عنوان المالك الجديد 

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

 

 
 ٠٢٢٦٧٧٧رقم العالمـة  : 

  ٢   الفــــئة :
  يليكونز كوربوريشن اسم مالكها : داو س
  ٠٧/٠٦/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 

  ١٨/٠٤/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة األمريكية -اسم المالك السابق : دوكورنينج كوربوريشن 
  اسم المالك الجديد : داو سيليكونز كوربوريشن 
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، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٤٨١٠٨١٠بليو ، سالزبيرج رود ، ميدالند ، إم أى د ٢٢٠٠عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 , الواليات المتحده االمريكيه  , الوايبو ٤٨٦٨٦ - ٠٩٩٤ويست سالزبورغ رود , ميالند , ميتشجان  ٢٢٠٠عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠وان الوكيل الجديد : عن
 

 
 ٠٢٢٦٧٧٨رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  اسم مالكها : داو سيليكونز كوربوريشن 

  ٠٧/٠٦/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  تاريخ التسـجيل  : 

  
  طبقا لقوانين الواليات المتحدة األمريكية شركة مساهمة تأسست وقائمة -اسم المالك السابق : دوكورنينج كوربوريشن 

  اسم المالك الجديد : داو سيليكونز كوربوريشن 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٤٨١٠٨١٠دبليو ، سالزبيرج رود ، ميدالند ، إم أى  ٢٢٠٠عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 , الواليات المتحده االمريكيه  , الوايبو ٤٨٦٨٦ - ٠٩٩٤رود , ميالند , ميتشجان  ويست سالزبورغ ٢٢٠٠عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠٢٢٦٧٧٩رقم العالمـة  : 

  ٤   الفــــئة :
  اسم مالكها : داو سيليكونز كوربوريشن 

  ٠٧/٠٦/٢٠١٠اريخ االشهار  : ت
  ١٨/٠٤/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة األمريكية -اسم المالك السابق : دوكورنينج كوربوريشن 

  اسم المالك الجديد : داو سيليكونز كوربوريشن 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٤٨١٠٨١٠، ميدالند ، إم أى دبليو ، سالزبيرج رود  ٢٢٠٠عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 , الواليات المتحده االمريكيه  , الوايبو ٤٨٦٨٦ - ٠٩٩٤ويست سالزبورغ رود , ميالند , ميتشجان  ٢٢٠٠عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠٢٢٦٧٨٠رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : داو سيليكونز كوربوريشن 

  ٠٧/٠٦/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ١٨/٠٤/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  نين الواليات المتحدة األمريكيةشركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوا -اسم المالك السابق : دوكورنينج كوربوريشن 

  اسم المالك الجديد : داو سيليكونز كوربوريشن 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٤٨١٠٨١٠دبليو ، سالزبيرج رود ، ميدالند ، إم أى  ٢٢٠٠عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 , الواليات المتحده االمريكيه  , الوايبو ٤٨٦٨٦ - ٠٩٩٤ند , ميتشجان ويست سالزبورغ رود , ميال ٢٢٠٠عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
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 ٠٢٢٦٧٨١رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  اسم مالكها : داو سيليكونز كوربوريشن 

  ٠٧/٠٦/٢٠١٠هار  : تاريخ االش
  ١٨/٠٤/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة األمريكية -اسم المالك السابق : دوكورنينج كوربوريشن 

  اسم المالك الجديد : داو سيليكونز كوربوريشن 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٤٨١٠٨١٠، إم أى  دبليو ، سالزببرج رود ، ميدالند ٢٢٠٠عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 , الواليات المتحده االمريكيه  , الوايبو ٤٨٦٨٦ - ٠٩٩٤ويست سالزبورغ رود , ميالند , ميتشجان  ٢٢٠٠عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
  ة التيمورية جاردن سيتى القاهرةش عائش ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٢٦٧٨٢رقم العالمـة  : 

  ١٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : داو سيليكونز كوربوريشن 

  ٠٧/٠٦/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ١٨/٠٤/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  يات المتحدة األمريكيةشركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الوال -اسم المالك السابق : دوكورنينج كوربوريشن 

  اسم المالك الجديد : داو سيليكونز كوربوريشن 
، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ٤٨١٠٨١٠دبليو ، سالزبيرج رود ، ميدالند ، إم أى  ٢٢٠٠عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 , الواليات المتحده االمريكيه  , الوايبو ٤٨٦٨٦ - ٠٩٩٤تشجان ويست سالزبورغ رود , ميالند , مي ٢٢٠٠عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠٢٣٤٢٨٨رقم العالمـة  : 

  ٣٦   الفــــئة :
  -اسم مالكها : سيتيجروب،انك  

  ٠٧/٠١/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 
  ٣٠/٠٧/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -انك  -اسم المالك السابق : سيتيجروب 

  -اسم المالك الجديد : سيتيجروب،انك  
  يات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية , الوال - ١٠٠٤٣نيويورك  - نيويورك  -بارك افينيو  ٣٩٩عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - ١٠٠١٣جرينويش ستريت ، نيويورك ، نيويورك   ٣٨٨عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

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

 
 ٠٢٣٤٣٠٣رقم العالمـة  : 

  ١١   الفــــئة :
  اسم مالكها : باركسون كوربوريشن 

  ٠٧/٠٨/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
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  ١٥/١٢/٢٠١٠تاريخ التسـجيل  : 
  

  اسم المالك السابق : باركسون كوربوريشن _ شركة مساهمة امريكية تالفت فى والية ديالوير
  وريشن اسم المالك الجديد : باركسون كورب

الواليات المتحدة االمريكية,  ١٧٧١ -  ٣٣٣٠٩ان دبليو الشارع الثانى والستون , فورت لودرديل  ٢٧٢٧عنوان المالك السابق : 
  الواليات المتحدة االمريكية

واليات الواليات المتحدة االمريكية, ال ٣٣٣٠٩فلوريدا  -فورت لودرديل -ويست سيبريس كريك رود  ١٤٠١عنوان المالك الجديد : 
 المتحدة االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : أ /سمر اللباد
  القاهرة  ١٢٥٧٧القرية الذكية  ١٥٠ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٣٩٣٩٧رقم العالمـة  : 

  ٧   الفــــئة :
  اسم مالكها : هانون سيستمز

  ٠٧/٠٥/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 
  ٠٩/٠٣/٢٠١٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا -ك السابق : هاال كليمت كونترول كوربورشن اسم المال

  اسم المالك الجديد : هانون سيستمز
  ، كوريا, كوبا ٣٠٦-٢٣٠جى يو ، داى جيون  -دونج ، ديديوك  -، سينيل  ١٦٨٩-١عنوان المالك السابق : 
 جو دايجون , كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا)-وك رو  دايدي- سينيلسيو  ٩٥عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
  محمد فريد ١٢٩ش عائشه التيموريه جاردن ستى القاهرة ص ب  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٣٩٣٩٨رقم العالمـة  : 

  ١١   الفــــئة :
  اسم مالكها : هانون سيستمز

  ٠٧/٠٨/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 
  ١٣/٠٣/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا -اسم المالك السابق : هاال كليمت كونترول كوربورشن 

  اسم المالك الجديد : هانون سيستمز
  ، كوريا, كوبا ٣٠٦-٢٣٠جى يو ، داى جيون  -دونج ، ديديوك  -، سينيل  ١٦٨٩-١عنوان المالك السابق : 

 جو دايجون , كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا)-رو  دايديوك - سينيلسيو  ٩٥نوان المالك الجديد : ع
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  محمد فريد  ١٢٩ص ب  -ش عائشه التيموريه جاردن ستى القاهرة  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٣٩٣٩٩رقم العالمـة  : 

  ١٢   الفــــئة :
  مالكها : هانون سيستمزاسم 

  ٠٧/٠٨/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 
  ١٣/٠٣/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا -اسم المالك السابق : هاال كليمت كونترول كوربورشن 

  اسم المالك الجديد : هانون سيستمز
  ، كوريا, كوبا ٣٠٦-٢٣٠جى يو ، داى جيون  -يوك دونج ، ديد -، سينيل  ١٦٨٩-١عنوان المالك السابق : 
 جو دايجون , كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا)-رو  دايديوك - سينيلسيو  ٩٥عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق ترزي
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    ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٤٠٧٨٩رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 

  ٠٧/٠٣/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/٠٥/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  كة متحدة امريكيهانك شر -شركة جونيبر نتويركس  andشركة متحدة امريكية  -انك  -اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس 
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٤٠٨٩كاليفورنيا  -نورث ماثيلدا افينيو صنيفال  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩, كاليفورنيا  إنوفشن واى سنيفال ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءا - اسم الوكيل الجديد : أ/ سونيا فائق فرج 

  مصر الجديدة القاهرة ٢أ ش نخلة المطيعي شقة  ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٤٠٧٩٠رقم العالمـة  : 

  ٣٧   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -ركة جونيبر نتويركس اسم مالكها : ش

  ٠٧/٠٣/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/٠٥/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  انك شركة متحدة امريكيه -شركة جونيبر نتويركس  andشركة متحدة امريكية  -انك  -اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس 

  انك شركة متحدة امريكيه -س اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويرك
الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٤٠٨٩كاليفورنيا  -صنيفال  -ماثيلدا افينيو  - نورث  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 لواليات المتحدة االمريكية. الواليات المتحدة األمريكية, ا ٩٤٠٨٩إنوفشن واى سنيفال , كاليفورنيا  ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءا - اسم الوكيل الجديد : أ/ سونيا فائق فرج 
  مصر الجديدة القاهرة ٢أ ش نخلة المطيعي شقة  ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٤٠٧٩١رقم العالمـة  : 

  ٤١   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 

  ٠٧/٠٣/٢٠١١الشهار  : تاريخ ا
  ٠٦/٠٥/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  انك شركة متحدة امريكيه -شركة جونيبر نتويركس  andشركة متحدة امريكية  -انك  -اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس 
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٤٠٨٩كاليفورنيا  -ماثيلدا افينيو صنيفال  - نورث  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩إنوفشن واى سنيفال , كاليفورنيا  ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءا - ا فائق فرج اسم الوكيل الجديد : أ/ سوني

  مصر الجديدة القاهرة ٢أ ش نخلة المطيعي شقة  ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٤٠٧٩٢رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 
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  ٠٧/٠٣/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/٠٥/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  انك شركة متحدة امريكيه -شركة جونيبر نتويركس  andشركة متحدة امريكية  -انك  -م المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس اس

  انك شركة متحدة امريكيه -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 
الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٤٠٨٩كاليفورنيا  -ماثيلدا افينيو صنيفال  - نورث  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩إنوفشن واى سنيفال , كاليفورنيا  ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءا - اسم الوكيل الجديد : أ/ سونيا فائق فرج 
  مصر الجديدة القاهرة ٢نخلة المطيعي شقة أ ش  ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٤٠٧٩٣رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 

  ٠٧/٠٣/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/٠٥/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  انك شركة متحدة امريكيه -شركة جونيبر نتويركس  andدة امريكية شركة متح -انك  -اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس 
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٤٠٨٩كاليفورنيا  -نورث ماثيلدا افينيو صنيفال  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩إنوفشن واى سنيفال , كاليفورنيا  ١١٣٣نوان المالك الجديد : ع
 وكيل براءا - اسم الوكيل الجديد : أ/ سونيا فائق فرج 

  مصر الجديدة القاهرة ٢أ ش نخلة المطيعي شقة  ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٤٠٧٩٤:   رقم العالمـة

  ٤١   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 

  ٠٧/٠٣/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/٠٥/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  يكيهانك شركة متحدة امر -شركة جونيبر نتويركس  andشركة متحدة امريكية  -انك  -اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس 
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٤٠٨٩كاليفورنيا  -ماثيلدا افينيو صنيفال  - نورث  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩نيا إنوفشن واى سنيفال , كاليفور ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءا - اسم الوكيل الجديد : أ/ سونيا فائق فرج 

  مصر الجديدة القاهرة ٢أ ش نخلة المطيعي شقة  ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٤٠٧٩٥رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -نتويركس  اسم مالكها : شركة جونيبر

  ٠٧/٠٣/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/٠٥/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  انك شركة متحدة امريكيه -شركة جونيبر نتويركس  andشركة متحدة امريكية  - انك  -اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتو يركس 
  ركة متحدة امريكيهانك ش -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٤٠٨٩كاليفورنيا  -ماثيلدا افينيو صنيفال  - نورث  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 
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  االمريكية
 تحدة االمريكية. الواليات المتحدة األمريكية, الواليات الم ٩٤٠٨٩إنوفشن واى سنيفال , كاليفورنيا  ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءا - اسم الوكيل الجديد : أ/ سونيا فائق فرج 
  مصر الجديدة القاهرة ٢أ ش نخلة المطيعي شقة  ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٤٠٧٩٦رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 

  ٠٧/٠٣/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/٠٥/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  انك شركة متحدة امريكيه -شركة جونيبر نتويركس  andشركة متحدة امريكية  -انك  -اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس 
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٤٠٨٩كاليفورنيا  -لدا افينيو صنيفال نورث ماثي ١١٩٤عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩إنوفشن واى سنيفال , كاليفورنيا  ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 
 كيل براءاو - اسم الوكيل الجديد : أ/ سونيا فائق فرج 

  مصر الجديدة القاهرة ٢أ ش نخلة المطيعي شقة  ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٤٠٧٩٧رقم العالمـة  : 

  ٤١   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 

  ٠٧/٠٣/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/٠٥/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  انك شركة متحدة امريكيه -شركة جونيبر نتويركس  andشركة متحدة امريكية  -انك  -ق : شركة جونيبر نتويركس اسم المالك الساب

  انك شركة متحدة امريكيه -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 
دة األمريكية, الواليات المتحدة الواليات المتح - ٩٤٠٨٩كاليفورنيا  -ماثيلدا افينيو صنيفال  - نورث  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩إنوفشن واى سنيفال , كاليفورنيا  ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءا - اسم الوكيل الجديد : أ/ سونيا فائق فرج 
  مصر الجديدة القاهرة ٢قة أ ش نخلة المطيعي ش ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٤٠٧٩٨رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 

  ٠٧/٠٣/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/٠٥/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة متحدة امريكية -انك  -اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس 

  انك شركة متحدة امريكيه -م المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس اس
الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٤٠٨٩كاليفورنيا  -صنيفال  -ماثيلدا افينيو  - نورث  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩إنوفشن واى سنيفال , كاليفورنيا  ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : سونيا فائق فرج
  القاهره  - مصر الجديده  -  ٢أ ش نخله المطيعي شقه   ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 
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 ٠٢٤٠٧٩٩رقم العالمـة  : 
  ٩   الفــــئة :

  شركة متحدة امريكيهانك  -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 
  ٠٧/٠٣/٢٠١١تاريخ االشهار  : 

  ١٨/٠٩/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 
  

  انك شركة متحدة امريكيه -شركة جونيبر نتويركس  andشركة متحدة امريكية  -انك  -اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس 
  هانك شركة متحدة امريكي -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٤٠٨٩كاليفورنيا  -صنيفال  -ماثيلدا افينيو  - نورث  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩إنوفشن واى سنيفال , كاليفورنيا  ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءا - اسم الوكيل الجديد : أ/ سونيا فائق فرج 

  مصر الجديدة القاهرة ٢أ ش نخلة المطيعي شقة  ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٤٠٨٠٠رقم العالمـة  : 

  ٤١   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 

  ٠٧/٠٣/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ١٨/٠٩/٢٠١٢خ التسـجيل  : تاري

  
  شركة متحدة امريكية -انك  -اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس 
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 

ريكية, الواليات المتحدة الواليات المتحدة األم - ٩٤٠٨٩كاليفورنيا  -ماثيلدا افينيو صنيفال  - نورث  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 إنوفشن واى سنيفال  الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءا - اسم الوكيل الجديد : أ/ سونيا فائق فرج 

  أش نخله المطيعي /مصر الجديده٢٧عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٤٠٨٠١عالمـة  : رقم ال

  ٤٢   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 

  ٠٧/٠٣/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ١٨/٠٩/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  دة امريكيهانك شركة متح -شركة جونيبر نتويركس  andشركة متحدة امريكية  -انك  -اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس 
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٤٠٨٩كاليفورنيا  -نورث ماثيلدا افينيو صنيفال  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩يفورنيا إنوفشن واى سنيفال , كال ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءا - اسم الوكيل الجديد : أ/ سونيا فائق فرج 

  مصر الجديدة القاهرة ٢أ ش نخلة المطيعي شقة  ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٤٠٨٠٢رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -يبر نتويركس اسم مالكها : شركة جون

  ٠٧/٠٣/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ١٨/٠٩/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  



 

19 19 

  انك شركة متحدة امريكيه -شركة جونيبر نتويركس  andشركة متحدة امريكية  -انك  -اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس 
  شركة متحدة امريكيه انك -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٤٠٨٩كاليفورنيا  -نورث ماثيلدا افينيو صنيفال  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 تحدة االمريكية. الواليات المتحدة األمريكية, الواليات الم ٩٤٠٨٩إنوفشن واى سنيفال , كاليفورنيا  ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءا - اسم الوكيل الجديد : أ/ سونيا فائق فرج 

  مصر الجديدة القاهرة ٢أ ش نخلة المطيعي شقة  ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٤٠٨٠٣رقم العالمـة  : 

  ٤١   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 

  ٠٧/٠٣/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ١٨/٠٩/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  انك شركة متحدة امريكيه -شركة جونيبر نتويركس  andشركة متحدة امريكية  -انك  -اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس 
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٤٠٨٩كاليفورنيا  -اثيلدا افينيو صنيفال م - نورث  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩إنوفشن واى سنيفال , كاليفورنيا  ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءا - اسم الوكيل الجديد : أ/ سونيا فائق فرج 

  مصر الجديدة القاهرة ٢أ ش نخلة المطيعي شقة  ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٤٠٨٠٤رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 

  ٠٧/٠٣/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ١٨/٠٩/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  انك شركة متحدة امريكيه -شركة جونيبر نتويركس  andشركة متحدة امريكية  -انك  -سابق : شركة جونيبر نتويركس اسم المالك ال

  انك شركة متحدة امريكيه -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 
متحدة األمريكية, الواليات المتحدة الواليات ال - ٩٤٠٨٩كاليفورنيا  -ماثيلدا افينيو صنيفال  - نورث  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩إنوفشن واى سنيفال , كاليفورنيا  ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 

 وكيل براءا - اسم الوكيل الجديد : أ/ سونيا فائق فرج 
  مصر الجديدة القاهرة ٢ي شقة أ ش نخلة المطيع ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٤٢٤٥٦رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 

  ٠٧/٠٤/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/٠٨/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة متحدة امريكية - اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس, انك 

  انك شركة متحدة امريكيه -سم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس ا
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٤٠٨٩نورث , ما ثيلدا افينيو صنيفال ,كاليفورنيا  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩إنوفشن واى سنيفال , كاليفورنيا  ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 

  اسم الوكيل الجديد : سونيا فائق فرج 



 

20 20 

 
  مصر الجديده القاهرة ٢ا ش نخله المطيعى شقه  ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٤٢٤٥٧رقم العالمـة  : 

  ٣٧   الفــــئة :
  متحدة امريكيهانك شركة  -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 

  ٠٧/٠٤/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/٠٨/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة متحدة امريكية - اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس, انك 

  انك شركة متحدة امريكيه -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - ٩٤٠٨٩يفال ,كاليفورنيا نورث , ما ثيلدا افينيو ,صن ١١٩٤عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩إنوفشن واى سنيفال , كاليفورنيا  ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 

  اسم الوكيل الجديد : سونيا فائق فرج 
 

  مصر الجديده القاهرة ٢ا ش نخله المطيعى شقه  ٢٧د : عنوان الوكيل الجدي
 

 
 ٠٢٤٢٤٥٨رقم العالمـة  : 

  ٤١   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -اسم مالكها : شركة جونيبر نتويركس 

  ٠٧/٠٤/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/٠٨/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة متحدة امريكية -  اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس, انك

  انك شركة متحدة امريكيه -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  -  ٩٤٠٨٩نورث , ما ثيلدا افينيو , صنيفال , كاليفورنيا  ١١٩٤عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩واى سنيفال , كاليفورنيا إنوفشن  ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : سونيا فائق فرج
  مصر الجديده القاهره  ٢ا ش نخله المطيعي شقه ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٤٢٤٥٩رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  انك شركة متحدة امريكيه -نيبر نتويركس اسم مالكها : شركة جو

  ٠٧/٠٤/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/٠٨/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة متحدة امريكية - اسم المالك السابق : شركة جونيبر نتويركس, انك 

  انك شركة متحدة امريكيه -اسم المالك الجديد : شركة جونيبر نتويركس 
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  -  ٩٤٠٨٩رث , ما ثيلدا افينيو , صنيفال , كاليفورنيا نو ١١٩٤عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
 . الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٠٨٩إنوفشن واى سنيفال , كاليفورنيا  ١١٣٣عنوان المالك الجديد : 

  ق فرج اسم الوكيل الجديد : سونيا فائ
 

  مصر الجديده القاهرة ٢ا ش نخله المطيعى شقه  ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 
 

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����

 
 أو ا���� أو ء� ���ز ا����� �� ه	ا ا���� أو أي ������� ��  �ا���)� أو ا��'& أو إ$�دة ا�!  �

 ا����ذج ا�+��$*(�&�)ة ا��0��ت ا����ر�( و

 ٠٢٤٤٤٩٩رقم العالمـة  : 
  ٤٢   الفــــئة :

  شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : اربو لخدمات األتصاالت ش م م 
  ٠٧/٠٥/٢٠١١تاريخ االشهار  : 

  ١٢/٠٢/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 
  

  بق : أربو لخدمات االتصاالتاسم المالك السا
  شركة مساهمة مصرية - اسم المالك الجديد : اربو لخدمات األتصاالت ش م م 
  اكتوبر, مصر ٦مدينة  ٣١٥/أ البرج االداري مكتب رقم ١/١٨عنوان المالك السابق : المحور المركزي القطعة رقم 

 , , مصرالجيزة, ,  -العجوزة  -يوليو  ٢٦ش  ١٦٠عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد :  فادى ظافر بولس  رئيس مجلس االدارة( من له حق التوقيع )

  الجيزة . -العجوزه  -يوليو  ٢٦ش  ١٦٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٤٤٥٠٠رقم العالمـة  : 

  ٣٨   الفــــئة :
  اسم مالكها : أربو لخدمات االتصاالت

  ٠٧/٠٥/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ١٢/٠٢/٢٠١٢التسـجيل  : تاريخ 

  
  اسم المالك السابق : أربو لخدمات االتصاالت
  اسم المالك الجديد : أربو لخدمات االتصاالت

  اكتوبر, مصر ٦مدينة  ٣١٥/أ البرج االداري مكتب رقم ١/١٨عنوان المالك السابق : المحور المركزي القطعة رقم 
 الجيزة, مصر -العجوزة -يوليو  ٢٦ش  ١٦٠عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد :  فادى ظافر بولس  رئيس مجلس االدارة( من له حق التوقيع )
  الجيزة . -العجوزه  -يوليو  ٢٦ش  ١٦٠عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٤٤٥٠١رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : اربو لخدمات األتصاالت ش م م 

  ٠٧/٠٥/٢٠١١ريخ االشهار  : تا
  ١٢/٠٢/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : أربو لخدمات االتصاالت

  شركة مساهمة مصرية - اسم المالك الجديد : اربو لخدمات األتصاالت ش م م 
  اكتوبر, مصر ٦مدينة  ٣١٥/أ البرج االداري مكتب رقم ١/١٨عنوان المالك السابق : المحور المركزي القطعة رقم 

 الجيزة, , , , مصر -العجوزة  -يوليو  ٢٦ش  ١٦٠عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد :  فادى ظافر بولس  رئيس مجلس االدارة( من له حق التوقيع )

  الجيزة . -العجوزه  -يوليو  ٢٦ش  ١٦٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٤٤٥٠٢رقم العالمـة  : 

  ١٦   الفــــئة :
  اسم مالكها : أربو لخدمات االتصاالت

  ٠٧/٠٥/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ١٢/٠٢/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : أربو لخدمات االتصاالت
  اسم المالك الجديد : أربو لخدمات االتصاالت

  اكتوبر, مصر ٦مدينة  ٣١٥ /أ البرج االداري مكتب رقم١/١٨عنوان المالك السابق : المحور المركزي القطعة رقم 
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 الجيزة, مصر -العجوزة -يوليو  ٢٦ش  ١٦٠عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد :  فادى ظافر بولس  رئيس مجلس االدارة( من له حق التوقيع )

  الجيزة . -العجوزه  -يوليو  ٢٦ش  ١٦٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٤٤٥٠٣رقم العالمـة  : 

  ٤١   : الفــــئة
  شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : اربو لخدمات األتصاالت ش م م 

  ٠٧/١١/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 
  ١٤/٠٢/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : أربو لخدمات االتصاالت

  شركة مساهمة مصرية - اسم المالك الجديد : اربو لخدمات األتصاالت ش م م 
  اكتوبر, مصر ٦مدينة  ٣١٥/أ البرج االداري مكتب رقم ١/١٨: المحور المركزي القطعة رقم  عنوان المالك السابق

 الجيزة, , , , مصر -العجوزة  -يوليو  ٢٦ش  ١٦٠عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد :  فادى ظافر بولس  رئيس مجلس االدارة( من له حق التوقيع )

  الجيزة . -العجوزه  -يوليو  ٢٦ش  ١٦٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٤٦٥٥٢رقم العالمـة  : 

  ١٢   الفــــئة :
  شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين تايالند -اسم مالكها : آسيا كومباكت اندسترى كوليمتد 

  ٠٧/٠٥/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٢١/٠٨/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : 

  المالك الجديد : اسم 
  عنوان المالك السابق : 
 عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
  الظاهر  ٢٨ب  - ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٥٢٨٧٠رقم العالمـة  : 

  ٧   الفــــئة :
  م مالكها : ال جين انترابرايز كو ال تي دياس

  ٠٧/٠٧/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 
  ٠٨/١١/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة كورية محدودة -اسم المالك السابق : ايل جين جلوبال كو ، ليمتد 

  اسم المالك الجديد : ال جين انترابرايز كو ال تي دي
جمهوريا كوريا , كوريا الجنوبية (جمهورية  - ٨٧٥ -  ١٣٥جو ، سؤول  - ج ، كانجنام دون - سامسونج  ٥- ١٢٨عنوان المالك السابق : 

  كوريا)
جمهوريا كوريا, كوريا الجنوبية  -  ٨٧٥ - ١٣٥جو ، سؤول  -دونج ، كانجنام  - سامسونج  ٥-١٢٨  عنوان المالك الجديد : 

 (جمهورية كوريا)
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  محمد فريد  ١٢٩ص ب  -ش عائشه التيموريه جاردن ستى القاهرة  ١٠جديد : عنوان الوكيل ال
 

 
 ٠٢٩٣٩٤٥رقم العالمـة  : 

  ١٦   الفــــئة :
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  ش مساهمة -اسم مالكها : شركة االسكندريه الستخالص الزيوت النباتيه 
  ٠٧/٠٧/٢٠١٥تاريخ االشهار  : 

  ١٥/٠٩/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة االسكندريه لتصنيع البذور ومنتجاتها (اليكس ) ش.م.م اسم المالك السابق : 
  ش مساهمة - اسم المالك الجديد : شركة االسكندريه الستخالص الزيوت النباتيه 

  االسكندريه, مصر- برج العرب الجديده- ٣٢بلوك  ١قطعه رقم -عنوان المالك السابق : المنطقه الصناعيه الرابعه
 االسكندريه, , , , مصر ٣٢بلوك  ١مالك الجديد : برج العرب الجديده المنطقه الصناعيه الرابعه قطعه رقم عنوان ال

 اسم الوكيل الجديد : تامر سعيد عبد العاطى
  رشدى االسكندرية  - كفر عبده  -ش خليل المصرى  ٣٣عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٣٠٢٤٦١رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  مالكها : سناب انك اسم

  تاريخ االشهار  : 
  ١٤/١٠/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم المالك السابق : سنابشات ، انك 

  اسم المالك الجديد : سناب انك
  دة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتح - ٩٠٢٩١كاليفورنيا  -فينس -ماركيت ستريت  ٦٣عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكيه .,  ٩٠٤٠٥دونالد دوجالس لووب نورث ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ،  ٢٧٧٢عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك

  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ب ص  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٣٠٢٤٦٢رقم العالمـة  : 

  ٣٨   الفــــئة :
  اسم مالكها : سناب انك

  ٠٧/٠٥/٢٠١٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٦/٠٧/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -انك  - اسم المالك السابق : سنابشات 

  ناب انكاسم المالك الجديد : س
  الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - ٩٠٢٩١كاليفورنيا  - فينس  -ماركيت ستريت ٦٣عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكيه .,  ٩٠٤٠٥دونالد دوجالس لووب نورث ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ،  ٢٧٧٢عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكية الواليات
 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك

  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٣٠٢٤٦٣رقم العالمـة  : 

  ٤١   الفــــئة :
  اسم مالكها : سناب انك

  ٠٧/٠٥/٢٠١٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٢/٠٧/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -انك  - نابشات اسم المالك السابق : س

  اسم المالك الجديد : سناب انك
  الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية- ٩٠٢٩١كاليفورنيا  - فينس  -ماركيت ستريت ٦٣عنوان المالك السابق : 
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، الواليات المتحدة االمريكيه .,  ٩٠٤٠٥ورث ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ، دونالد دوجالس لووب ن ٢٧٧٢عنوان المالك الجديد : 
 الواليات المتحدة االمريكية

 اسم الوكيل الجديد : شادي فاروق مبارك
  حدائق القبه القاهره  ٨٢ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٣٠٢٤٦٤رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : سناب انك

  ريخ االشهار  : تا
  ١٤/٠٢/٢٠١٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير-اسم المالك السابق : سنابشات ، انك 

  اسم المالك الجديد : سناب انك
  يات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية , , , , الوال-٩٠٢٩١كاليفورنيا -فينس-ماركيت ستريت  ٦٣عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكيه .,  ٩٠٤٠٥دونالد دوجالس لووب نورث ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ،  ٢٧٧٢عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك

   القاهرة -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٣٠٢٤٦٥رقم العالمـة  : 

  ٤٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : سناب انك

  ٠٧/٠٥/٢٠١٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٦/٠٧/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -انك  - اسم المالك السابق : سنابشات 
  اسم المالك الجديد : سناب انك

  الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - ٩٠٢٩١كاليفورنيا  - فينس  -ماركيت ستريت ٦٣ق : عنوان المالك الساب
، الواليات المتحدة االمريكيه .,  ٩٠٤٠٥دونالد دوجالس لووب نورث ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ،  ٢٧٧٢عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 كيل الجديد : شادى فاروق مباركاسم الو

  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٣٠٣٠٣٧رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : سناب انك

  تاريخ االشهار  : 
  تاريخ التسـجيل  : 

  
  الية ديالويرشركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين و -انك  - اسم المالك السابق : سنابشات 
  اسم المالك الجديد : سناب انك

  الواليت المتحدة االمريكية, االمارات العربية المتحدة - ٩٠٢٩١ماركيت ستريت فينس كاليفورنيا  ٦٣عنوان المالك السابق : 
متحدة االمريكيه ., ، الواليات ال ٩٠٤٠٥دونالد دوجالس لووب نورث ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ،  ٢٧٧٢عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك

  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����

 
 أو ا���� أو ء� ���ز ا����� �� ه	ا ا���� أو أي ������� ��  �ا���)� أو ا��'& أو إ$�دة ا�!  �

)*$�� �&�)ة ا��0��ت ا����ر�( وا����ذج ا�+

 ٠٣٠٣٠٣٨رقم العالمـة  : 
  ٣٨   الفــــئة :

  اسم مالكها : سناب انك
  تاريخ االشهار  : 

  ٠٣/٠٤/٢٠١٦تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -انك  - المالك السابق : سنابشات اسم 
  اسم المالك الجديد : سناب انك

  الواليت المتحدة االمريكية, االمارات العربية المتحدة - ٩٠٢٩١ماركيت ستريت فينس كاليفورنيا  ٦٣عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكيه .,  ٩٠٤٠٥جالس لووب نورث ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ، دونالد دو ٢٧٧٢عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك

  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٣٠٣٠٣٩رقم العالمـة  : 

  ٤١   الفــــئة :
  : سناب انك اسم مالكها

  ٠٧/٠٢/٢٠١٧تاريخ االشهار  : 
  ٢٣/٠٥/٢٠١٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -انك  -اسم المالك السابق :  سنابشات 

  اسم المالك الجديد : سناب انك
  المتحدة االمريكية, , , , االمارات العربية المتحدةالواليات  - ٩٠٢٩١ماركيت ستريت ، فينس ، كاليفورنيا  ٦٣عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكيه .,  ٩٠٤٠٥دونالد دوجالس لووب نورث ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ،  ٢٧٧٢عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك

  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٣٠٣٠٤٠رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : سناب انك

  ٠٧/٠٣/٢٠١٧تاريخ االشهار  : 
  تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -انك  -اسم المالك السابق :  سنابشات 

  اسم المالك الجديد : سناب انك
  الواليات المتحدة االمريكية, , , , االمارات العربية المتحدة - ٩٠٢٩١ماركيت ستريت فينس كاليفورنيا  ٦٣عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكيه .,  ٩٠٤٠٥دونالد دوجالس لووب نورث ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ،  ٢٧٧٢عنوان المالك الجديد : 

 ة االمريكيةالواليات المتحد
 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك

  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٣٠٣٠٤١رقم العالمـة  : 

  ٤٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : سناب انك

  تاريخ االشهار  : 
  تاريخ التسـجيل  : 
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  مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالويرشركة مساهمة  -انك  - اسم المالك السابق : سنابشات 
  اسم المالك الجديد : سناب انك

  الواليات المتحدة االمريكية, , , , االمارات العربية المتحدة -  ٩٠٢٩١كاليفورنيا  -فينس   -ماركيت ستريت   ٦٣عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكيه .,  ٩٠٤٠٥كاليفورنيا ،  دونالد دوجالس لووب نورث ، سانتا مونيكا ، ٢٧٧٢عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك

  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٣١٢٤٣٦رقم العالمـة  : 

  ٣٨   الفــــئة :
  اسم مالكها : سناب انك

  ٠٧/٠٣/٢٠١٦تاريخ االشهار  : 
  ٢٢/٠٦/٢٠١٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -اسم المالك السابق : سنابشات انك 

  اسم المالك الجديد : سناب انك
  تحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات الم-٩٠٢٩١كاليفورنيا  -فينس -ماركيت ستريت ٦٣عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكيه .,  ٩٠٤٠٥دونالد دوجالس لووب نورث ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ،  ٢٧٧٢عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك

  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٣١٢٤٣٧رقم العالمـة  : 

  ٤١   الفــــئة :
  اسم مالكها : سناب انك

  ٠٧/٠٣/٢٠١٦تاريخ االشهار  : 
  ٢٢/٠٦/٢٠١٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -انك  - اسم المالك السابق : سنابشات 
  اسم المالك الجديد : سناب انك

  الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية-٩٠٢٩١كاليفورنيا  -فينس -اركيت ستريت م٦٣عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكيه .,  ٩٠٤٠٥دونالد دوجالس لووب نورث ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ،  ٢٧٧٢عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 الجديد : شادى فاروق مباركاسم الوكيل 

  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٣١٢٤٣٨رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : سناب انك

  ٠٧/٠٣/٢٠١٦تاريخ االشهار  : 
  ٢٢/٠٦/٢٠١٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  طبقا لقوانين والية ديالوير شركة مساهمة مؤلفة -اسم المالك السابق : سنابشات انك 

  اسم المالك الجديد : سناب انك
  الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية-٩٠٢٩١كاليفورنيا  -فينس -ماركيت ستريت ٦٣عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكيه .,  ٩٠٤٠٥نيا ، دونالد دوجالس لووب نورث ، سانتا مونيكا ، كاليفور ٢٧٧٢عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك
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  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٣٣٢٢١٦رقم العالمـة  : 

  ٢٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : تامر رجب و شركاه 

  ٠٧/٠٩/٢٠١٧تاريخ االشهار  : 
  تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة توصية بسيطة  - شهرة للدعاية واالعالن   -اسم المالك السابق : محمود سليمان وشريكته 

  اسم المالك الجديد : تامر رجب و شركاه 
  صرالجيزة , , , , م -العجوزة  -المهندسين   -  ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤عنوان المالك السابق : 
 المهندسين العجعوزه الجيزه , مصر ١٥ش السودان الدور الثالث شقه  ٣٠٤عنوان المالك الجديد : 

 )IGIPSاسم الوكيل الجديد : محمود سليمان سالم (المجموعة الدولية لحلول الملكية الفكرية(  
  مدينة نصر  -الحى السابع  -ش ذاكر حسين  ٢٨ عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٣٦٤٢٧٨مـة  : رقم العال
  ٩   الفــــئة :

  اسم مالكها : سناب انك
  ٠٧/٠١/٢٠١٩تاريخ االشهار  : 

  ٠٢/٠٦/٢٠١٩تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -انك  -اسم المالك السابق : سناب 
  اسم المالك الجديد : سناب انك

الواليات المتحده االمريكية , , , , الواليات المتحدة  - ٩٠٢٩١كاليفورنيا  - فينس  -يت ستريت مارك ٦٣عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

، الواليات المتحدة االمريكيه .,  ٩٠٤٠٥دونالد دوجالس لووب نورث ، سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ،  ٢٧٧٢عنوان المالك الجديد : 
 الواليات المتحدة االمريكية

 الجديد : شادى فاروق مباركاسم الوكيل 
  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 
 


