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 ٠٠٠٠٩٥٥رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  اسم مالكها : انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى

  تاريخ االشهار  : 
  ١٢/٠٥/١٩٤٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : كرافت فودز جلوبال ، براندز ، ال ال سى

  اسم المالك الجديد : انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٦٠٠٩٣وان المالك السابق : ثرى ليكس درايف ، نورثفيلد ، ايللينوى ، عن

الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة  ٠٧٩٣٦ديفوريست افينيو ايست هانوفر ، ان جيه ،  ١٠٠عنوان المالك الجديد :  
 االمريكية
 يل الجديد : ناهد وديع رزقاسم الوك

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

 
 ٠٠٠١٦٣٤رقم العالمـة  : 

  ١٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : سايك موتور كوربوريشن ليمتد 

  ٠٧/١١/١٩٤٢تاريخ االشهار  : 
  ١٣/٠٧/١٩٤٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  لمالك السابق : روفر جروب ليمتداسم ا

  اسم المالك الجديد : ام جى روفر جروب ليمتد
  دى بى انجلترا, , , , بريطانيا ٩ ٤كانلى ، كوفنترى سى ف  -عنوان المالك السابق : فليتشأسيد هاى واى 

 يااتش تى المملكة المتحدة, بريطان ٤اية  ٤عنوان المالك الجديد : بالمترى كورت لندن ، اى سى 
 اسم الوكيل الجديد : مكتب / هدى عبد الهادى وكيلة براءات

  القاهره- ١٢٧٦ص ب رقم٢٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٠١٨٨٥رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  شركة بريطانيه ذات مسؤليه محدودة  -اسم مالكها : ذى مينثوالتوم كومبانى ليمتد 

  ٠٧/٠١/١٩٦٠تاريخ االشهار  : 
  ٢٢/٠٧/١٩٤٣التسـجيل  :  تاريخ

  
  شركة بريطانيه ذات مسؤليه محدودة  -اسم المالك السابق : ذى مينثوالتوم كومبانى ليمتد 
  شركة بريطانيه ذات مسؤليه محدودة  -اسم المالك الجديد : ذى مينثوالتوم كومبانى ليمتد 

  بى اى ، اسكتلندا ., المملكة المتحدة ٥٧٤رايد دى طريق ريد وود ، بيل بارك كامبس ، ايست كيلب ١عنوان المالك السابق : 
 بى اى اسكتلند ا , المملكة المتحدة ٥  ٧٤طريق ريد وود ، بيل بارك كامبس ، ايست كيلبرايد ، جى  ١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : هشام رؤوف محمود
  ٢١٤١١السرايا  ١٠االسكندرية ص.ب  -د عدنان المدنى سيدى بشر شارع الشهي ١الدور الثانى بناية رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٠٤١٨٣رقم العالمـة  : 

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

  ٠٧/٠٩/١٩٦٠تاريخ االشهار  : 
  ٠٩/١٢/١٩٤٧تاريخ التسـجيل  : 
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  والصابون (اسكو) اسم المالك السابق : شركة االسكندرية للزيوت
  اسم المالك الجديد : شركة االسكندرية للزيوت والصابون (اوسكو)

  ش قنال المحمودية االسكندرية, مصر ٧٦عنوان المالك السابق : 
 ش قنال المحمودية االسكندرية, مصر ٧٦عنوان المالك الجديد : 

 من له حق التوقيع ) رئيس مجلس االدارة (  -اسم الوكيل الجديد : أحمد عبد الوهاب عطوة 
  ش قنال المحموديه قسم مينا البصل االسكندريه  ٧٦عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٣٧٩٨٢رقم العالمـة  : 

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

  تاريخ االشهار  : 
  ١٤/١٠/١٩٦١تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة االسكندرية للزيوت والصابوناسم المالك السابق : 

  اسم المالك الجديد : شركة االسكندرية للزيوت والصابون (اوسكو)
  شارع قنال المحموية باالسكندرية, مصر ٧٦عنوان المالك السابق : 
 ش قنال المحمودية االسكندرية, مصر ٧٦عنوان المالك الجديد : 

 ئيس مجلس االدارة ( من له حق التوقيع )ر  -اسم الوكيل الجديد : أحمد عبد الوهاب عطوة 
  ش قنال المحموديه قسم مينا البصل االسكندريه  ٧٦عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٣٨٠٤٩رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  اسم مالكها : شركة ابوالهول المصريه للزيوت والمنظفات شركة تابعه مساهمه مصريه

  ٠٧/٠٦/١٩٦١تاريخ االشهار  : 
  ٠٢/٠١/١٩٦٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : شركة الملح والصودا المصرية ش.م.م

  اسم المالك الجديد : شركة ابوالهول المصريه للزيوت والمنظفات شركة تابعه مساهمه مصريه
  عنوان المالك السابق : شارع قنال المحمودية البر القبلى محرم بك االسكندرية, مصر

 االسكندريه , مصر - مصنع محرم بك -الجديد :  ش قنال المحموديه محرم بك  عنوان المالك
 رئيس مجلس االدارة ( من له حق التوقيع ) - اسم الوكيل الجديد : هشام محمود احمد جاد اهللا 

  االسكندريه -قسم محرم بك  -مصنع محرم بك  - ش قنال المحموديه عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٤٦٣٦٤ رقم العالمـة  :

  ١٠   الفــــئة :
  اسم مالكها : ميرك شارب اند دوم كورب

  ٠٧/٠١/١٩٧٩تاريخ االشهار  : 
  ١٩/٠٤/١٩٧٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ميرك اند كو انك

  اسم المالك الجديد : ميرك شارب اند دوم كورب
  , الواليات المتحدة االمريكية-عنوان المالك السابق : 

الواليات المتحدة االمريكيه ,  ١٠٠ - ٨٨٨٩نيوجيرسى  -وايتهاوس ستيشن  ١٠٠ص ب  -المالك الجديد :  وان ميرك درايف  عنوان
 الواليات المتحدة االمريكية

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

 

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����

 
��� أو ء� ���ز ا
����� �� ه�ا ا
	�� أو أي ��
�� أو ا�
�� ��� #$
�!  أو إ'�دة ا
  �ا
��"�� أو ا

)*'��+
�	�ذج ا
 � �"ة ا
���0ت ا
���ر�( وا

 ٠٠٥٠٠٥٨رقم العالمـة  : 
  ٥   الفــــئة :

  اسم مالكها : ميرك شارب اند دوم كورب
  ١٠/١١/١٩٧٤تاريخ االشهار  : 

  ١٩/١١/١٩٧٥تاريخ التسـجيل  : 
  

  اسم المالك السابق : شيرنج كوربوريشن ش متحدة مؤلفة
  اسم المالك الجديد : ميرك شارب اند دوم كورب

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٧٠٣٣نج هيل رود , كينيلويرث والية نيوجيرسي عنوان المالك السابق : جاليوبي
الواليات المتحدة االمريكيه ,  ١٠٠ - ٨٨٨٩نيوجيرسى  -وايتهاوس ستيشن  ١٠٠ص ب  -عنوان المالك الجديد :  وان ميرك درايف 

 الواليات المتحدة االمريكية
 : أ/هدى عبد الهادى اسم الوكيل الجديد

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

 
 ٠٠٥٥٢٢٨رقم العالمـة  : 

  ٧   الفــــئة :
  شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي - راند كمبانى  - اسم مالكها : انجرسول 

  ٠٧/١٢/١٩٨١تاريخ االشهار  : 
  ٢٩/٠٣/١٩٨٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : انجرسول راند كمبانى

  شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي - راند كمبانى  -اسم المالك الجديد : انجرسول 
ت المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة الواليا ٠٧٦٧٥شيستنات ريدج رود وود كليف ليك _ نيوجيرسى  ٢٠٠عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٢٨٠٣٦اى بيتى ستريت ,دايفيدسون , نورث كاروالينا  - ٨٠٠عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب

  مصر  -هرة القا - ١٢٧٦ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٥٧٥٧٦رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  شركه مساهمه  -اسم مالكها : مكلوجل ان جورملى كينج كمبانى

  ٠٧/٠٢/١٩٨٧تاريخ االشهار  : 
  ٠٧/٠٩/١٩٨٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة متحدة -اسم المالك السابق : ماكلوجلن جورملى كنج كومبانى 

  شركه مساهمه  - ل ان جورملى كينج كمبانىاسم المالك الجديد : مكلوج
  , الواليات المتحدة االمريكية٥٥٤٢٧الشارع العاشر منيا بوليس منيسوتا ٨٨١٠عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحده االمريكيه , , , , الواليات المتحدة  -  ٥٥٤٢٨مينيسوتا  -مينيابوليس  - اسبن لنن  ٧٣٢٥عنوان المالك الجديد : 

 يكيةاالمر
 وكيل براءات -اسم الوكيل الجديد : عطيات عبد العزيز اسماعيل 

  االسكندريه  -سابا باشا  -ش عبد السالم عارف  ٢٧عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٥٧٩٥٤رقم العالمـة  : 

  ٦   الفــــئة :
  اسم مالكها : بوسكو

  ٠٧/٠٦/١٩٨٣تاريخ االشهار  : 
  ١١/٠٩/١٩٨٣تاريخ التسـجيل  : 
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  سم المالك السابق : بوهانج ايرون اندستيل كو . ليمتدا

  اسم المالك الجديد : بوسكو
  سيتي الجمهورية الكورية, كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا) -بوهانج -دونج  -دونج شون ٥عنوان المالك السابق : 
جمهوريه كوريا , كوريا الجنوبية (جمهورية  دو -دونج ، نام كوبوهانج ستى كيوسانج بوك  -كو دونج  ١عنوان المالك الجديد :  

 كوريا)
 اسم الوكيل الجديد : / مكتب هدى سراج الدين

  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٥٧٩٩٦رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  موجب قوانين االستثمار الواليات المتحدة االمريكيةاسم مالكها : اربيز اى بى هولدر ترست شركة استثمارية تالفت ب

  ٠٧/١٠/١٩٨٣تاريخ االشهار  : 
  ٠٤/٠٢/١٩٨٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : أربيز أى بى هولدر ترست شركة استثمارية تالفت بموجب قوانين االستسثمار الواليات المتحدة االمريكية

  لدر ترست شركة استثمارية تالفت بموجب قوانين االستثمار الواليات المتحدة االمريكيةاسم المالك الجديد : اربيز اى بى هو
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٣٠٣٣٨بيريميتر سنتر ويست اتالنتا جا  ١١٥٥عنوان المالك السابق : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٣٠٣٢٨،اتالنتا جورجيا  عنوان المالك الجديد : ثري جلينالك باركواى ، الطابق الخامس 
 االمريكية

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

 

 
 ٠٠٦٤٠٩٢رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : ميرك شارب اند دوم كورب

  ٠٧/١٠/١٩٨٥اريخ االشهار  : ت
  ٠٦/٠٤/١٩٨٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ميرك اند كو انك ش.متحدة
  اسم المالك الجديد : ميرك شارب اند دوم كورب

  لينكولن افينو زاهوى نيوجرسى الواليات المتحدة, الواليات المتحدة االمريكية١٢٦عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكيه ,  ١٠٠ - ٨٨٨٩نيوجيرسى  -وايتهاوس ستيشن  ١٠٠ص ب  -لجديد :  وان ميرك درايف عنوان المالك ا

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة

  الجزيرة  ١١٤الزمالك القاهرة ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٧٧٨٢٧رقم العالمـة  : 

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

  ٠٧/٠٨/١٩٩١تاريخ االشهار  : 
  ١٢/٠١/١٩٩٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : شركه االسكندريه للزيوت والصابون ( اسكو)
  اسم المالك الجديد : شركة االسكندرية للزيوت والصابون (اوسكو)

  , مصر-:  عنوان المالك السابق
 ش قنال المحمودية االسكندرية, مصر ٧٦عنوان المالك الجديد : 

 رئيس مجلس االدارة ( من له حق التوقيع )  -اسم الوكيل الجديد : أحمد عبد الوهاب عطوة 
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  ش قنال المحموديه قسم مينا البصل االسكندريه  ٧٦عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٠٧٨٨٨رقم العالمـة  : 

  ٣٦   ئة :الفــــ
  شركه بريطانيه محدوده المسؤليه انجلترا-اسم مالكها : ذى بريتش يونتيد بروفيدنت اسوسيشن ليمتد 

  ٠٧/١٠/٢٠٠٠تاريخ االشهار  : 
  ٢٤/٠٤/٢٠٠١تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ذى بريتش يونيتد بوفيدنت اسوسيشن ليمتد. شركه بريطانيه محدودة المسؤليه

  شركه بريطانيه محدوده المسؤليه انجلترا-لك الجديد : ذى بريتش يونتيد بروفيدنت اسوسيشن ليمتد اسم الما
  بى ايه انجلترا , بريطانيا ٢ايه  ١عنوان المالك السابق :  بوبا هاوس بلوومسبورى واى لندن دبليو سى 

 اتش جيه, بريطانيا ٧أر  ٢اينجل كورت ، لندن ، المملكه المتحدة ، اى سي  ١عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك

  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٠٧٨٨٩رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  شركه بريطانيه محدوده المسؤليه انجلترا-اسم مالكها : ذى بريتش يونتيد بروفيدنت اسوسيشن ليمتد 

  ٠٧/٠٢/٢٠٠٠االشهار  : تاريخ 
  ١٢/٠٧/٢٠٠٠تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركه بريطانيه محدوده المسؤليه انجلترا- اسم المالك السابق : ذى بريتش يونتيد بروفيدنت اسوسيشن ليمتد 
  شركه بريطانيه محدوده المسؤليه انجلترا-اسم المالك الجديد : ذى بريتش يونتيد بروفيدنت اسوسيشن ليمتد 

  بى ايه انجلترا, بريطانيا ٢ايه  ١مالك السابق : بوبا هاوس بلوومسبورى واى لندن دبليو سى عنوان ال
 اتش جيه, بريطانيا ٧أر  ٢اينجل كورت ، لندن ، المملكه المتحدة ، اى سي  ١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك
  القاهرة  -ه حدائق القب ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٣١١٤٠رقم العالمـة  : 

  ١   الفــــئة :
  شركة مساهمه -اسم مالكها : تيفال 
  ٠٧/٠٩/٢٠٠٣تاريخ االشهار  : 

  ١٩/٠١/٢٠٠٤تاريخ التسـجيل  : 
  

  اسم المالك السابق : تيفال اس.اية/ شركة .مساهمة . فرنسية
  شركة مساهمه -اسم المالك الجديد : تيفال 

  روميلي , فرنسا, فرنسا ٧٤١٥٠ك السابق : .زدا ، دى جرانج عنوان المال
 روميلى ، فرنسا ., فرنسا ٧٤١٥٠، ٨٩افنيو دى الب ، زاى روميلى است ، بى بى  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : وجدى نبية عزيز
  ج . م . ع  ١١٥١١القاهرة  ١٧١ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٣١١٤١مـة  : رقم العال
  ١١   الفــــئة :

  شركة مساهمه -اسم مالكها : تيفال 
  ٠٧/٠٩/٢٠٠٣تاريخ االشهار  : 

  ١٩/٠١/٢٠٠٤تاريخ التسـجيل  : 
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  اسم المالك السابق : تيفال اس . ايه شركة مساهمة فرنسية
  شركة مساهمه -اسم المالك الجديد : تيفال 

  بوميلى , فرنسا, فرنسا ٧٤١٥٠دى جرانج  ١عنوان المالك السابق : زد 
 روميلى ، فرنسا ., فرنسا ٧٤١٥٠، ٨٩افنيو دى الب ، زاى روميلى است ، بى بى  ١٥عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : وجدى نبية عزيز
  ج . م . ع  ١١٥١١القاهرة  ١٧١ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٣٦٣١٨رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : افايا انك شركه مساهمه

  ٠٧/١١/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١٧/١٠/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركه مساهمه مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير -اسم المالك السابق : افايا انك 

  اسم المالك الجديد : افايا انك شركه مساهمه
، الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  ٠٧٩٢٠رود باسكنج ريدج ، نيوجرسى  ماونت ايرى٢١١عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٩٥٠٥٤جريت اميريكا باركواى ، سانتا كالرا ، سي ايه  ٤٦٥٥عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 قاسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رز

  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٣٦٣١٩رقم العالمـة  : 

  ٣٧   الفــــئة :
  اسم مالكها : افايا انك شركه مساهمه

  ٠٧/١١/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٠٥/١٢/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  ة وفقا لقوانين والية ديالويراسم المالك السابق : افايا انك شركة مساهمة مؤلفة وقائم

  اسم المالك الجديد : افايا انك شركه مساهمه
، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٠٧٩٢٠ماونت ايري رود باسكنج ريدج ، نيوجرسي  ٢١١عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٩٥٠٥٤را ، سي ايه جريت اميريكا باركواى ، سانتا كال ٤٦٥٥عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٣٦٣٢٠رقم العالمـة  : 

  ٣٨   الفــــئة :
  اسم مالكها : افايا انك شركه مساهمه

  ٠٧/١٠/٢٠٠٥خ االشهار  : تاري
  ٢٢/٠٦/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : افايا انك شركة مساهمة مؤلفةوقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير

  اسم المالك الجديد : افايا انك شركه مساهمه
متحدة االميركية, الواليات المتحدة الواليات ال ٧٩٢٠ماونت ايرى رود باسكنج ريدج _نيوجيرسى  ٢١١عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٩٥٠٥٤جريت اميريكا باركواى ، سانتا كالرا ، سي ايه  ٤٦٥٥عنوان المالك الجديد : 



 

7 7 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  اردن سيتى القاهرةش عائشة التيمورية ج ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٣٦٣٢١رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : افايا انك شركه مساهمه

  ٠٧/١٠/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٢/٠٦/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير -اسم المالك السابق : افايا انك 

  يد : افايا انك شركه مساهمهاسم المالك الجد
  الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية ٧٩٢٠ماونت ايرى رود باسكنج ريدج نيوجيرسى  ٢١١عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة  ، الواليات المتحدة االمريكية, ٩٥٠٥٤جريت اميريكا باركواى ، سانتا كالرا ، سي ايه  ٤٦٥٥عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٣٦٣٢٢رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : افايا انك شركه مساهمه

  ٠٧/١٠/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٢/٠٦/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : افايا انك ش.م مؤلفة

  اسم المالك الجديد : افايا انك شركه مساهمه
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - ٧٩٢٠نيوجيرسي  -ماونت ايري رود باسنج ريدج  ٢١١عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٩٥٠٥٤كواى ، سانتا كالرا ، سي ايه جريت اميريكا بار ٤٦٥٥عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٣٦٣٢٣رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  شركه مساهمهاسم مالكها : افايا انك 

  ٠٧/٠٧/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : افايا انك شركة مساهمة
  اسم المالك الجديد : افايا انك شركه مساهمه

  ت المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية, الواليا ٧٩٢٠مارنت ابري روديا سكنج ريدج نيوجيرسي  ٢١١عنوان المالك السابق : 
، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٩٥٠٥٤جريت اميريكا باركواى ، سانتا كالرا ، سي ايه  ٤٦٥٥عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
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 ٠١٣٦٣٢٤قم العالمـة  : ر
  ٣٧   الفــــئة :

  اسم مالكها : افايا انك شركه مساهمه
  ٠٧/٠٧/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 

  ٢٦/٠٣/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
  

  اسم المالك السابق : افايا انك شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير
  اسم المالك الجديد : افايا انك شركه مساهمه

_ الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٠٧٩٢٠مارنت ايري رود باسنكنج ريدج _ نيوجيرسي  ٢١١عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٩٥٠٥٤جريت اميريكا باركواى ، سانتا كالرا ، سي ايه  ٤٦٥٥عنوان المالك الجديد : 
 مريكيةاال

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

 

 
 ٠١٣٦٣٢٥رقم العالمـة  : 

  ٣٨   الفــــئة :
  اسم مالكها : افايا انك شركه مساهمه

  ٠٧/١٠/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٢/٠٦/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركه مساهمه مولفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير-ابق : افايا انكاسم المالك الس

  اسم المالك الجديد : افايا انك شركه مساهمه
، الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  ٠٧٩٢٠ماونت ايري رود بساكنج ريدج نيوجيرسي ٢١١عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٩٥٠٥٤جريت اميريكا باركواى ، سانتا كالرا ، سي ايه  ٤٦٥٥عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٣٦٣٢٦رقم العالمـة  : 

  ٤٢   الفــــئة :
  م مالكها : افايا انك شركه مساهمهاس

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٦/٠٤/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : افايا انك ش مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير

  اسم المالك الجديد : افايا انك شركه مساهمه
الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  - ٠٧٩٢٠كنج ريدج نيوجيرسى ماونت ايرى رود باس ٢١١عنوان المالك السابق : 

  االمريكية
، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٩٥٠٥٤جريت اميريكا باركواى ، سانتا كالرا ، سي ايه  ٤٦٥٥عنوان المالك الجديد : 

 االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

  ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ١٠لوكيل الجديد : عنوان ا
 

 
 ٠١٣٧٣٤٨رقم العالمـة  : 

  ١٦   الفــــئة :
  اسم مالكها : شركة االسكندرية للزيوت والصابون (اوسكو)
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  ٠٧/١٠/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١٥/٠٧/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  ش.م.م -الصابون اسم المالك السابق : شركة االسكندرية للزيوت و

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

 مجلس االدارة ( من له حق التوقيع ) رئيس  -اسم الوكيل الجديد : أحمد عبد الوهاب عطوة 
  ش قنال المحموديه قسم مينا البصل االسكندريه  ٧٦عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٣٧٩٩٩رقم العالمـة  : 

  ٣١   الفــــئة :
  اسم مالكها : شركة االسكندرية للزيوت والصابون (اوسكو)

  ٠٧/١٠/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١٥/٠٧/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
 ٣/٩١ ٢اسم المالك السابق : شركه االسكندرية للزيوت والصابون شركة مساهمة مصرية احدى شركات قطاع االعمال طبقا للقانون 

  التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة الصناعة.
  اسم المالك الجديد : شركة االسكندرية للزيوت والصابون (اوسكو)

  شارع قنال المحمودية قسم مينا البصل, مصر ٧٦: عنوان المالك السابق 
 ش قنال المحمودية االسكندرية, مصر ٧٦عنوان المالك الجديد : 

 رئيس مجلس االدارة ( من له حق التوقيع )  -اسم الوكيل الجديد : أحمد عبد الوهاب عطوة 
  ش قنال المحموديه قسم مينا البصل االسكندريه  ٧٦عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٥٨٦٣٤رقم العالمـة  : 

  ٣٩   الفــــئة :
  شركة متحدة -اسم مالكها : هرتز سيستم , انك 

  ٠٧/٠٩/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٠٧/٠٦/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : هرتز سيستم, انك ش مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالور

  شركة متحدة -انك اسم المالك الجديد : هرتز سيستم , 
  امريكا, الواليات المتحدة االمريكية ٧٦٥٦براى بوليفارد بارك ريدج والية ينوجرى  ٢٢٥عنوان المالك السابق : 
 ، الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية ٣٣٩٢٨ويليامز رود ، ايستريو ، فلوريدا  ٨٥٠١عنوان المالك الجديد : 

 جديد : عمرو مفيد الديباسم الوكيل ال
  مصر-القاهره-  ١٢٧٦ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٠٠٠٤٣رقم العالمـة  : 

  ٤١   الفــــئة :
  مقفله تألفت بموجب قوانين الكويت - اسم مالكها : الشركة العربية للمشاريع التعليمية ش م ك 

  ٠٧/٠٩/٢٠٠٨تاريخ االشهار  : 
  ٢٥/٠٨/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  تاسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة -اسم المالك السابق : الشركة العربية للمشاريع التعليمية ش م ق شركة متحدة 

  مقفله تألفت بموجب قوانين الكويت -اسم المالك الجديد : الشركة العربية للمشاريع التعليمية ش م ك 
  االمارات العربية المتحدة, االمارات العربية المتحدة - ١٩٠٩٤ت صافا ٢٣٣٣٩ب -عنوان المالك السابق : ص

 ، الكويت, الكويت  ٤٠مكتب -الدور االول  ٢٣مبنى -٤عنوان المالك الجديد : الشرق قطعة 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق
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  محمد فريد ١٢٩ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  ١٠عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٠٧٠٧٣رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : سانوفى

  ٠٧/١٢/٢٠٠٨تاريخ االشهار  : 
  ٠٥/٠٥/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين فرنسا -أفينتيس ، سوسيتيه انونيم  - اسم المالك السابق : سانوفى 
  اسم المالك الجديد : سانوفى

  فرنسا, فرنسا -باريس  ٧٥٠١٣ -افينيو دى فرانس  ١٧٤المالك السابق :  عنوان
 باريس فرنسا, فرنسا ٧٥٠٠٨رو البويتى  ٥٤عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠٢٣٣٩٠١مـة  : رقم العال
  ٢٧   الفــــئة :

  شركة مساهمة تركية - اسم مالكها : استقبال موبايليا ساناى فى تيكاريت أنونيم سيركيتى 
  ٠٧/٠٩/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 

  ٢٣/٠١/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 
  

  تركيةشركة مساهمة  -اسم المالك السابق : استقبال موبايليا ساناى فى تيكاريت أنونيم سيركيتى 
  شركة مساهمة تركية -اسم المالك الجديد : استقبال موبايليا ساناى فى تيكاريت أنونيم سيركيتى 

  تركيا, تركيا -كايسيرى  ٣٨٠٧٠مليكجازى  ٥كاد رقم  ٧. اورجانايز ساناي بولجيسي، ١عنوان المالك السابق : 
 تركيا, تركيا -كايسيرى  ٣٨٠٧٠مليكجازى  -/ ٦٠ رقم -كاد  ٨. اورجانايز ساناي بولجيسي، ١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : وجدى نبية عزيز
  ج . م . ع  ١١٥١١القاهرة  ١٧١ص ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٣٣٩٠٢رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  تركية شركة مساهمة - اسم مالكها : استقبال موبايليا ساناى فى تيكاريت أنونيم سيركيتى 

  ٠٧/٠٧/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ١٦/٠٩/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة تركية -اسم المالك السابق : استقبال موبايليا ساناى فى تيكاريت أنونيم سيركيتى 
  شركة مساهمة تركية -اسم المالك الجديد : استقبال موبايليا ساناى فى تيكاريت أنونيم سيركيتى 

  تركيا, تركيا - كايسيرى  ٣٨٠٧٠مليكجازى  -/ ايه ٦٠رقم  -كاد  ٨. اورجانايز ساناي بولجيسي، ١السابق : عنوان المالك 
 تركيا, تركيا -كايسيرى  ٣٨٠٧٠مليكجازى  -/ ٦٠رقم  -كاد  ٨. اورجانايز ساناي بولجيسي، ١عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : وجدى نبية عزيز
  ج . م . ع  ١١٥١١القاهرة  ١٧١ص ب د : عنوان الوكيل الجدي

 

 
 ٠٢٤٠٩٥٠رقم العالمـة  : 

  ٤٣   الفــــئة :
  شركة محدودة المسؤولية  -اسم مالكها : ستاروود هوتيلز اند ريزورتز ورلدويد،ال ال سي 

  ٠٧/٠٢/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٣/٠٤/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 
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  شركة محدودة المسؤولية  - ز اند ريزورتز ورلدويد،ال ال سي اسم المالك السابق : ستاروود هوتيل
  شركة محدودة المسؤولية  - اسم المالك الجديد : ستاروود هوتيلز اند ريزورتز ورلدويد،ال ال سي 

اليات ،الواليات المتحدة االمريكية, , , , الو٢٠٨١٧،بيثيسدا،ميريالند ٩٥٥٫٢٣فيرنوود رود،قسم  ١٠٤٠٠عنوان المالك السابق : 
  المتحدة االمريكية

،الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة ٢٠٨١٧،بيثيسدا،ميريالند ٩٥٥٫٢٢فيرنوود رود،قسم  ١٠٤٠٠عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

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

 

 
 ٠٢٤٩٣٥٧رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
  ش م م -اسم مالكها : فودافون مصر لألتصاالت 

  تاريخ االشهار  : 
  ٢١/١١/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 

  
لسنة  ٨شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون االستثمار رقم  -اسم المالك السابق : شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م .

١٩٩٧  
  ش م م -فون مصر لألتصاالت اسم المالك الجديد : فودا

  محافظة الجيزة, مصر - كتوبر  ٦ج المحور المركزي مدينة ٣/  ٦٥عنوان المالك السابق : موقع 
 محافظة الجيزة, مصر -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  ٦٥/٣عنوان المالك الجديد : موقع 

 اسم الوكيل الجديد : نرمين العلى
  ١١٨٣٥التجمع الخامس  ٢٣٤ص.ب د : عنوان الوكيل الجدي

 

 
 ٠٢٤٩٣٥٨رقم العالمـة  : 

  ٣٨   الفــــئة :
  ش م م -اسم مالكها : فودافون مصر لألتصاالت 

  ٠٧/١٢/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/٠٣/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
لسنة  ٨فة طبقا لقانون االستثمار رقم شركة مساهمة مصرية مؤل -اسم المالك السابق : شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م .

١٩٩٧  
  ش م م -اسم المالك الجديد : فودافون مصر لألتصاالت 

  محافظة الجيزة, مصر - كتوبر  ٦ج المحور المركزي مدينة ٣/  ٦٥عنوان المالك السابق : موقع 
 ظة الجيزة, مصرمحاف -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  ٦٥/٣عنوان المالك الجديد : موقع 

 اسم الوكيل الجديد : نرمين العلى
  ١١٨٣٥التجمع الخامس  ٢٣٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٤٩٣٦٠رقم العالمـة  : 

  ٣٨   الفــــئة :
  ش م م -اسم مالكها : فودافون مصر لألتصاالت 

  ٠٧/٠٧/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ١١/٠٩/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  ١٩٩٧لسنة  ٨شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون االستثمار رقم  -لسابق : شركة فودافون مصر لالتصاالت ش م م اسم المالك ا

  ش م م -اسم المالك الجديد : فودافون مصر لألتصاالت 
  محافظة الجيزة, مصر - مدينة السادس من كتوبر  -ج المحور المركزي ٣/  ٦٥عنوان المالك السابق : موقع رقم 

 محافظة الجيزة, مصر -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  ٦٥/٣وان المالك الجديد : موقع عن
 اسم الوكيل الجديد : نرمين العلى
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  ١١٨٣٥التجمع الخامس  ٢٣٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٥٠١١٤رقم العالمـة  : 

  ١١   الفــــئة :
  توراى اندستريز انك ) اسم مالكها : توراى كابوشيكى كايشا (

  ٠٧/٠٣/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ٢١/٠٥/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : توراى كابوشيكى كايشا ( توراى إندستريز إنك ) شركة مساهمة يابانية

  اسم المالك الجديد : توراى كابوشيكى كايشا ( توراى اندستريز انك )
  شوم ، نيهونباشى موروماشى ، شيو كو ، طوكيو ، اليابان, اليابان ٢, ١-١عنوان المالك السابق : 
 كو , اليابان - مورماشي ، شوو  -شوم ، نيوهونباشي  - ٢،  ١ -  ١عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠٢٥٠٢٦٩: رقم العالمـة  

  ٣٨   الفــــئة :
  ش م م -اسم مالكها : فودافون مصر لألتصاالت 

  ٠٧/١٠/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٠٢/٠٤/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
لسنة  ٨وهى شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون االستثمار رقم  -ش م م  - اسم المالك السابق : شركة فودافون مصر لالتصاالت .

١٩٩٧  
  ش م م -المالك الجديد : فودافون مصر لألتصاالت اسم 

  محافظة الجيزة, مصر - مدينة السادس من كتوبر  -ج المحور المركزي ٣/  ٦٥عنوان المالك السابق : موقع رقم 
 محافظة الجيزة, مصر -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  ٦٥/٣عنوان المالك الجديد : موقع 

 د : نرمين العلىاسم الوكيل الجدي
  ١١٨٣٥التجمع الخامس  ٢٣٤ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٥١٥٣٨رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : داو سيليكونز كوربوريشن 

  ٠٧/٠٩/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٢/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  ريكية تهدف الى الربح فى ميتشيجانشركة ام -اسم المالك السابق : داو كورنينج كوربوريشن

  اسم المالك الجديد : داو سيليكونز كوربوريشن 
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  ٤٨٦٨٦ميدى ند ام اى  - سالزبورج رود  -دبليو  ٢٢٠٠عنوان المالك السابق : 

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

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

 

 
 ٠٢٥١٥٣٩رقم العالمـة  : 

  ١٠   الفــــئة :
  شركة امريكية تهدف الى الربح فى ميتشيجان -ريشناسم مالكها : داو سيليكونز كوربو

  ٠٧/٠١/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 
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  ٢٢/٠٤/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة امريكية تهدف الى الربح فى ميتشيجان -اسم المالك السابق : داو كورنينج كوربوريشن
  بح فى ميتشيجانشركة امريكية تهدف الى الر -اسم المالك الجديد : داو سيليكونز كوربوريشن

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - ٤٨٦٨٦ميدى ند ام اى  - سالزبورج رود  -دبليو  ٢٢٠٠عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

تحدة الواليات المتحدة االمريكية , الواليات الم -  ٤٨٦٨٦ميدى ند ام اى  -سالزبورج رود  -دبليو  ٢٢٠٠عنوان المالك الجديد : 
 االمريكية

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

 

 
 ٠٢٥٥١٣٦رقم العالمـة  : 

  ٢٩   الفــــئة :
  اسم مالكها : شركة أبوالهول المصريه للزيوت والمنظفات شركة تابعه مساهمه مصريه 

  ٠٧/٠٣/٢٠١٢خ االشهار  : تاري
  ٢٥/٠٧/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
شركة أبوالهول المصريه للزيوت والمنظفات شركة  andشركة مساهمة مصرية  - اسم المالك السابق : شركة الملح والصودا المصرية 

  تابعه مساهمه مصريه 
  عه مساهمه مصريه اسم المالك الجديد : شركة أبوالهول المصريه للزيوت والمنظفات شركة تاب

  االسكندرية , مصر -محرم بك  -البر القبلي  - عنوان المالك السابق : ش قنال المحمودية 
 قسم محرم بك االسكندريه , مصر -عنوان المالك الجديد :  ش قنال المحموديه محرم بك 

 توقيع )رئيس مجلس االدارة ( من له حق ال - اسم الوكيل الجديد : هشام محمود احمد جاد اهللا 
  االسكندريه -قسم محرم بك  -مصنع محرم بك  - ش قنال المحموديه عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٥٥٦٣٢رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  شركة ذات مسئولية محدودة - )(ش.ذ.م.م) waffliciousاسم مالكها : شركة وافليشوس (

  ٠٧/٠٣/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٧/٢٠١٢ تاريخ التسـجيل  :

  
  )waffliciousاسم المالك السابق : شركة وافليشوس (
  شركة ذات مسئولية محدودة -)(ش.ذ.م.م) waffliciousاسم المالك الجديد : شركة وافليشوس (

  , مصرب عمارات الشرق للتامين شارع الدكتور محمود إبراهيم امام الحديقة الدولية مدينة نصر القاهرة ٤عنوان المالك السابق : 
باراضى المنطقه الصناعيه (االلف مصنع)  -) منطقة الصناعات الصغيرة ٢٥عنوان المالك الجديد : المصنع المقام على القطعه رقم (

 القاهرة , مصر -القاهرة الجديدة  -التجمع الثالث  -العين السخنه  - شمال طريق القطاميه 
 لشركة (من له حق التوقيع )مدير با -اسم الوكيل الجديد : طارق محمد ابو طالب 

 -القاهرة الجديدة  -التجمع الثالث  - العين السخنه - منطقة الصناعات  الصغيرة  ٢٥المصنع المقام على القطعه عنوان الوكيل الجديد : 
  القاهرة 

 

 
 ٠٢٥٩١٥٩رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  شركة ذات مسئولية محدودة - )(ش.ذ.م.م) waffliciousاسم مالكها : شركة وافليشوس (

  ٠٧/٠٥/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 
  ١٩/٠٩/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  )waffliciousاسم المالك السابق : شركة وافليشوس (
  شركة ذات مسئولية محدودة -)(ش.ذ.م.م) waffliciousاسم المالك الجديد : شركة وافليشوس (
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  امين شارع الدكتور محمود إبراهيم امام الحديقة الدولية مدينة نصر القاهرة, مصرب عمارات الشرق للت ٤عنوان المالك السابق : 
باراضى المنطقه الصناعيه (االلف مصنع)  -) منطقة الصناعات الصغيرة ٢٥عنوان المالك الجديد : المصنع المقام على القطعه رقم (

 القاهرة , مصر -جديدة القاهرة ال -التجمع الثالث  -العين السخنه  - شمال طريق القطاميه 
 مدير بالشركة (من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : طارق محمد ابو طالب 

 -القاهرة الجديدة  -التجمع الثالث  - العين السخنه - منطقة الصناعات  الصغيرة  ٢٥المصنع المقام على القطعه عنوان الوكيل الجديد : 
  القاهرة 

 

 
 ٠٢٨٠٠٦٧رقم العالمـة  : 

  ٤٣   الفــــئة :
  شركة ذات مسئولية محدودة - )(ش.ذ.م.م) waffliciousاسم مالكها : شركة وافليشوس (

  ٠٧/١٢/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ٢٥/٠٣/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة -)(ش.ذ.م.م) waffliciousاسم المالك السابق : شركة وافليشوس (

  شركة ذات مسئولية محدودة -)(ش.ذ.م.م) waffliciousشركة وافليشوس (اسم المالك الجديد : 
  ب عمارات الشرق للتامين شارع الدكتور محمود إبراهيم امام الحديقة الدولية مدينة نصر القاهرة, مصر ٤عنوان المالك السابق : 

باراضى المنطقه الصناعيه (االلف مصنع)  -يرة ) منطقة الصناعات الصغ٢٥عنوان المالك الجديد : المصنع المقام على القطعه رقم (
 القاهرة , مصر -القاهرة الجديدة  -التجمع الثالث  -العين السخنه  - شمال طريق القطاميه 

 مدير بالشركة (من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : طارق محمد ابو طالب 
 -القاهرة الجديدة  -التجمع الثالث  - العين السخنه - الصناعات  الصغيرة  منطقة ٢٥المصنع المقام على القطعه عنوان الوكيل الجديد : 

  القاهرة 
 
 


