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 ٠٠٠١٥٩١رقم العالمـة  : 

  ٢٩   الفــــئة :
  شركة سعودية  ذات مسئولية محدودة -اسم مالكها : شركة الرباعيات للصناعة والتجارة  القابضه المحدودة 

  ٠٧/٠١/١٩٦٣تاريخ االشهار  : 
  ١٥/٠٦/١٩٤٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  دة شركةسعودية محدودةاسم المالك السابق : شركة الرباعيات للصناعة والتجارة المحدو

  شركة سعودية  ذات مسئولية محدودة -اسم المالك الجديد : شركة الرباعيات للصناعة والتجارة  القابضه المحدودة 
  المملكة العربية السعودية , الواليات المتحدة االمريكية - ٢١٤٣٢، جدة ٥٩٦٧عنوان المالك السابق : ص. ب رقم 

 المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية --  ٢١٤٣٢جدة  -  ٥٩٦٧عنوان المالك الجديد : ص.ب 
 اسم الوكيل الجديد : سماس للملكية الفكرية

  ١١٨١١القاهرة  -بانوراما اكتوبر  ٥١ص ب  - مدينة نصر  -صالح سالم  - عمارات العبور عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٠٦٥٧٦رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  اسم مالكها :  شركة أبو الهول المصريه للزيوت والمنظفات 

  ٠٤/١٠/١٩٤٥تاريخ االشهار  : 
  ١٩/٠٦/١٩٤٦تاريخ التسـجيل  : 

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

  اسم المالك الجديد :  شركة أبو الهول المصريه للزيوت والمنظفات 
  ع ترعة المحمودية البر القبلي محرم بك االسكندرية, مصرعنوان المالك السابق : شار

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

  االسكندريه -محرم بك  -البر القبلى  - دية ش قنال المحموعنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠١٣٥٥٣رقم العالمـة  : 

  ٣٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : اتالنتك اندستريز

  ٠٧/١١/١٩٤٨تاريخ االشهار  : 
  ٢١/٠٥/١٩٤٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : اتالنتك اندستريز شركة محدودة تألفت فى جزر الكايمان

  الجديد : اتالنتك اندستريز اسم المالك
جى تى اوجالند هاوس ، ساوث تشارش جراند  ٣٠٩عنوان المالك السابق : س / او ام & سى كوربورات سيرفيسز بى او بوكس 

  كايمان، جزر الكايمان، بى دبليو اى, ايرالند
جزر  ١١٠٤ - ١د كايمان كى واىاوجالند هاوس سوز تشرش ستريت جورج تاون جران ٣٠٩عنوان المالك الجديد : بى او بوكس 

 الكايمان, جزر كايمان
 وكيل براءات -اسم الوكيل الجديد : د. يوسف ميخائيل رزق 

  القاهره- ١١٥١١كود رقم  ١١٧ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٢٣٥٣٥رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  كة تابعه مساهمه مصريهاسم مالكها :  شركة أبوالهول المصريه للزيوت والمنظفات شر

  ٠٧/٠٨/١٩٥٢تاريخ االشهار  : 
  ١٣/١٠/١٩٥٢تاريخ التسـجيل  : 
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  اسم المالك السابق : شركة الملح والصودا المصرية ش.م.م

  اسم المالك الجديد :  شركة أبوالهول المصريه للزيوت والمنظفات شركة تابعه مساهمه مصريه
  البر القبلى محرم بك االسكندرية, مصرعنوان المالك السابق : ش ترعة المحمودية 

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

  االسكندريه -محرم بك  -قبلى البر ال - ش قنال المحمودية عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٣٨٥٢٧رقم العالمـة  : 

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

  ٠٧/١٠/١٩٦١تاريخ االشهار  : 
  ٢٠/٠١/١٩٦٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : شركة االسكندرية للزيوت والصابون (اسكو)

  الجديد : شركة االسكندرية للزيوت والصابون ( اوسكو )اسم المالك 
  ش قنال المحمودية االسكندرية, مصر٧٦عنوان المالك السابق : 
 ش قنال المحمودية قسم مينا البصل االسكندرية, مصر ٧٦عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠٠٣٨٥٢٨رقم العالمـة  : 

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

  ٠٧/١٠/١٩٦١تاريخ االشهار  : 
  ٢٠/٠١/١٩٦٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  ركة االسكندرية للزيوت والصابون (اسكو)اسم المالك السابق : ش

  اسم المالك الجديد : شركة االسكندرية للزيوت والصابون ( اوسكو )
  ش قنال المحمودية االسكندرية, مصر٧٦عنوان المالك السابق : 
 ش قنال المحمودية قسم مينا البصل االسكندرية, مصر ٧٦عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠٠٤٢٦٤٣رقم العالمـة  : 

  ٣٤   الفــــئة :
  اسم مالكها : روثمانز اوف بول مول ليمتد 

  ١٩/٠٥/١٩٦٦تاريخ االشهار  : 
  ١٣/١١/١٩٦٦: تاريخ التسـجيل  

  
  اسم المالك السابق : روتمانز اوف بول مول ليمتد
  - اسم المالك الجديد : روثمانز أوف بول مول ليمتد 

  _ فادوز _ ليختنشتين, مصر ٣٨٠عنوان المالك السابق : شتادتال 
 سويسرا, مصر -زوج  ٦٣٠٠_  ٤عنوان المالك الجديد : زاهليد فيج 

 رزق اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع
  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
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 ٠٠٤٢٦٤٣رقم العالمـة  : 
  ٣٤   الفــــئة :

  اسم مالكها : روثمانز اوف بول مول ليمتد 
  ١٩/٠٥/١٩٦٦تاريخ االشهار  : 

  ١٣/١١/١٩٦٦تاريخ التسـجيل  : 
  

  - اسم المالك السابق : روثمانز أوف بول مول ليمتد 
  يد : روثمانز اوف بول مول ليمتد اسم المالك الجد

  سويسرا, مصر -زوج  ٦٣٠٠_  ٤عنوان المالك السابق : زاهليد فيج 
 سويسرا, سويسرا ٢٩٢٦، بونكور  ١٧عنوان المالك الجديد : روت دو فرانس 

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

 

 
 ٠٠٤٦٨٩٠:  رقم العالمـة 

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

  ٠٧/١٠/١٩٧٧تاريخ االشهار  : 
  ٢٧/٠٣/١٩٧٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : شركة االسكندرية للزيوت والصابون (اسكو)

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

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

 

 
 ٠٠٤٧١٠٩رقم العالمـة  : 

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

  ٠٧/٠٤/١٩٧٢تاريخ االشهار  : 
  ١٣/٠٩/١٩٧٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : شركة االسكندرية للزيوت والصابون (اسكو)

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

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

 

 
 ٠٠٥٧٩١٩رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  شركة فرنسية -اسم مالكها : ايف سانت لوران برفيوم 

  تاريخ االشهار  : 
  ٢٣/١٠/١٩٨٢تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة بسيطة -ف سان لوران بافيومز اي andشركة فرنسية  -اسم المالك السابق : ايف سانت لوران برفيوم 
  شركة فرنسية -اسم المالك الجديد : ايف سانت لوران برفيوم 

  نيويللى سورسينى ، باريس , فرنسا ٩٢٢٠٠بوليفارد دو بار ،  ٢٨/٣٤عنوان المالك السابق : 
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 , فرنسانيويللى سورسينى ، باريس  ٩٢٢٠٠بوليفارد دو بار ،  ٢٨/٣٤عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

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

 
 ٠٠٦٢٣٩١رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  شركة مساهمه  -اسم مالكها : مصر لمستحضرات التجميل   اماندا 

  تاريخ االشهار  : 
  ٢٤/١١/١٩٨٥يل  : تاريخ التسـج

  
  اسم المالك السابق : مصر للتجميل محمد عميش وساهر عيد وشركاهم أماندا

  محمد عميش وشركاه  -اسم المالك الجديد : شركة مصر للتجميل 
  ش عدنان المدنى الصحفيين قسم العجوزة جيزة, مصر٢عنوان المالك السابق : 

 محافظة الشرقية, مصر --  ٤المنطقة الصناعية قطاع ( د ) قطعة  -عنوان المالك الجديد : مدينة الصالحية الجديدة 
 اسم الوكيل الجديد : شاهيناز الجندى

  القاهرة ١١٥١١ -  ٨١٢ب- صعنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٦٨٨٩٨رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : ميرك شارب اند دوم كورب

  ٠٧/٠٩/١٩٨٨تاريخ االشهار  : 
  ١٥/٠١/١٩٨٩لتسـجيل  : تاريخ ا

  
  اسم المالك السابق : ميرك اند كوانك شركه متحده امريكيه

  اسم المالك الجديد : ميرك شارب اند دوم كورب
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - لينكولن افينيو راهوارى نيوجيرسى ١٢٦عنوان المالك السابق : 
الواليات المتحدة االمريكيه ,  ١٠٠ - ٨٨٨٩نيوجيرسى  -وايتهاوس ستيشن  ١٠٠ص ب  -وان ميرك درايف  عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة

  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٧٣١٠٩رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  مالكها : ميرك شارب اند دوم كورباسم 

  ٠٧/٠٥/١٩٩٠تاريخ االشهار  : 
  ٢٠/٠٤/١٩٩١تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ميرك كوانك شركة مساهمة امريكية مكونة طبقا لقوانين والية نيوجيرسى بالواليات المتحدة االمريكية

  اسم المالك الجديد : ميرك شارب اند دوم كورب
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات -وايت هاوس استيشن نيوجرسى  ١٠٠لك السابق : واحد ميراك دريف صندوق بريد عنوان الما

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

 المريكيةالواليات المتحدة ا
 اسم الوكيل الجديد : حازم منير وهبة

  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٧٣٦٢٠رقم العالمـة  : 
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  ٣   الفــــئة :
  شركة توصية بسيطة -مصر للتجميل ( اماندا )  --محمد عميش وشركاه  -اسم مالكها : شركة مصر للتجميل 

  ٠٧/٠٧/١٩٨٩تاريخ االشهار  : 
  ١٠/١٠/١٩٨٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  أماندا ) / شركة توصية بسيطة -اسم المالك السابق : شركة مصر للتجميل ( محمد عميش وساهر عبيد وشركاهم 

  شركة توصية بسيطة -مصر للتجميل ( اماندا )  -- محمد عميش وشركاه  -اسم المالك الجديد : شركة مصر للتجميل 
  الجيزة, مصر -قسم العجوزة  - الصحفيين  - شارع عدنان المدني ٢:  عنوان المالك السابق

 الجيزة, مصر - قسم العجوزة  -الصحفيين  -ش عدنان المدنى  ٢عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : شاهيناز الجندى

  جمهورية مصر العربية -القاهرة  - ٨١٢ص.ب رقم عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٧٤١١٤ة  : رقم العالمـ
  ٣   الفــــئة :

  شركة توصية بسيطة -مصر للتجميل ( اماندا )  --محمد عميش وشركاه  -اسم مالكها : شركة مصر للتجميل 
  ٠٧/١٠/١٩٨٩تاريخ االشهار  : 

  ١٢/٠٢/١٩٩٠تاريخ التسـجيل  : 
  

  ا / ش. توصيه بسيطهاماند -محمد عميش وساهر عبيد وشركاهم  -اسم المالك السابق : شركه مصر للتجميل 
  شركة توصية بسيطة -مصر للتجميل ( اماندا )  -- محمد عميش وشركاه  -اسم المالك الجديد : شركة مصر للتجميل 

  الجيزه, مصر -قسم العجوزه  -الصحفيين  -ش. عدنان المدنى  ٢عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر - لعجوزة قسم ا -الصحفيين  -ش عدنان المدنى  ٢عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : شاهيناز الجندى
  جمهورية مصر العربية -القاهرة  - ٨١٢ص.ب رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٧٤١١٦رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  سيطةشركة توصية ب -مصر للتجميل ( اماندا )  --محمد عميش وشركاه  -اسم مالكها : شركة مصر للتجميل 

  ٠٧/١١/١٩٨٩تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٣/١٩٩٠تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : شركة مصر للتجميل محمد عميش وساهر عبيد وشركاهم اماندا ش توصية بسيطة

  شركة توصية بسيطة -مصر للتجميل ( اماندا )  -- محمد عميش وشركاه  -اسم المالك الجديد : شركة مصر للتجميل 
  ش عدنان المدني الصحفيين قسم العجوزة, مصر ٢المالك السابق :  عنوان

 الجيزة, مصر - قسم العجوزة  -الصحفيين  -ش عدنان المدنى  ٢عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : شاهيناز الجندى

  جمهورية مصر العربية -القاهرة  - ٨١٢ص.ب رقم عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٧٤١٢١:   رقم العالمـة

  ٣   الفــــئة :
  شركة توصية بسيطة -مصر للتجميل ( اماندا )  --محمد عميش وشركاه  -اسم مالكها : شركة مصر للتجميل 

  ٠٧/١١/١٩٨٩تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٣/١٩٩٠تاريخ التسـجيل  : 

  
  / ش. توصيه بسيطه اماندا -محمد عميش وساهر عبيد وشركاهم  -اسم المالك السابق : شركه مصر للتجميل 
  شركة توصية بسيطة -مصر للتجميل ( اماندا )  -- محمد عميش وشركاه  -اسم المالك الجديد : شركة مصر للتجميل 

  الجيزه, مصر -قسم العجوزه  -الصحفيين  -ش. عدنان المدنى  ٢عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر - عجوزة قسم ال -الصحفيين  -ش عدنان المدنى  ٢عنوان المالك الجديد : 
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 اسم الوكيل الجديد : شاهيناز الجندى
  جمهورية مصر العربية -القاهرة  - ٨١٢ص.ب رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٧٤١٢٢رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  يطةشركة توصية بس -مصر للتجميل ( اماندا )  --محمد عميش وشركاه  -اسم مالكها : شركة مصر للتجميل 

  ٠٧/١١/١٩٨٩تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠٣/١٩٩٠تاريخ التسـجيل  : 

  
  اماندا / ش. توصيه بسيطه -محمد عميش وساهر عبيد وشركاهم  -اسم المالك السابق : شركه مصر للتجميل 
  شركة توصية بسيطة -مصر للتجميل ( اماندا )  -- محمد عميش وشركاه  -اسم المالك الجديد : شركة مصر للتجميل 

  الجيزه, مصر -قسم العجوزه  -الصحفيين  -ش. عدنان المدنى  ٢عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر - قسم العجوزة  -الصحفيين  -ش عدنان المدنى  ٢عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : شاهيناز الجندى
  يةجمهورية مصر العرب -القاهرة  - ٨١٢ص.ب رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٧٤١٢٣رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  شركة توصية بسيطة -مصر للتجميل ( اماندا )  --محمد عميش وشركاه  -اسم مالكها : شركة مصر للتجميل 

  ٠٧/١٠/١٩٨٩تاريخ االشهار  : 
  ١٢/٠٢/١٩٩٠تاريخ التسـجيل  : 

  
  اماندا / ش. توصيه بسيطه -بيد وشركاهم محمد عميش وساهر ع -اسم المالك السابق : شركه مصر للتجميل 
  شركة توصية بسيطة -مصر للتجميل ( اماندا )  -- محمد عميش وشركاه  -اسم المالك الجديد : شركة مصر للتجميل 

  الجيزه, مصر -قسم العجوزه  -الصحفيين  -ش. عدنان المدنى  ٢عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر - قسم العجوزة  -الصحفيين  - ش عدنان المدنى ٢عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : شاهيناز الجندى
  جمهورية مصر العربية -القاهرة  - ٨١٢ص.ب رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٧٥٧٤٦رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  شركة توصية بسيطة -دا ) مصر للتجميل ( امان --محمد عميش وشركاه  -اسم مالكها : شركة مصر للتجميل 

  ٠٧/٠٥/١٩٩٠تاريخ االشهار  : 
  ٢٩/٠١/١٩٩١تاريخ التسـجيل  : 

  
  اماندا -محمد عميش وساهر عبيد وشركاهم  - اسم المالك السابق : شركة مصرالتجميل 
  طةشركة توصية بسي -مصر للتجميل ( اماندا )  -- محمد عميش وشركاه  -اسم المالك الجديد : شركة مصر للتجميل 

  الجيزة, مصر -قسم العجوزة  -الصحفيين  -ش عدنان المدنى  ٢عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر - قسم العجوزة  -الصحفيين  -ش عدنان المدنى  ٢عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : شاهيناز الجندى
  بيةجمهورية مصر العر -القاهرة  - ٨١٢ص.ب رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٧٧٦٥٤رقم العالمـة  : 

  ٧   الفــــئة :
  اسم مالكها : فلوسيرف مانجمنت كومبانى 

  ٠٧/٠٨/١٩٩٧تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٩/٢٠٠٠تاريخ التسـجيل  : 
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  اسم المالك السابق : فلوسيرف مانجمنت كومباني شركة مساهمة امريكية

  اسم المالك الجديد : فلوسيرف مانجمنت كومبانى 
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات  ٧٥٠٣٩ايرفينج تكساس  ١٥٠٠الس كوليناس بوليفارد ، سيوت  ٢٢٢وان المالك السابق : عن

  المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية ,  -  ٧٥٠٣٩ايرفينج  ، تكساس  ٢٣٠٠شمال  اوكونور ، بليفارد شقه  ٥٢١٥عنوان المالك الجديد : 

 المتحدة االمريكيةالواليات 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

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

 
 ٠٠٧٧٦٥٥رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  اسم مالكها : فلوسيرف مانجمنت كومبانى 

  ٠٧/٠٨/١٩٩٧تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٢/١٩٩٨يل  : تاريخ التسـج

  
  اسم المالك السابق : فلوسيرف مانجمنت كومباني شركة مساهمة امريكية

  اسم المالك الجديد : فلوسيرف مانجمنت كومبانى 
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات  ٧٥٠٣٩ايرفينج تكساس  ١٥٠٠الس كوليناس بوليفارد ، سيوت  ٢٢٢عنوان المالك السابق : 

  ريكيةالمتحدة االم
الواليات المتحدة االمريكية ,  -  ٧٥٠٣٩ايرفينج  ، تكساس  ٢٣٠٠شمال  اوكونور ، بليفارد شقه  ٥٢١٥عنوان المالك الجديد : 

 الواليات المتحدة االمريكية
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

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

 
 ٠٠٧٧٨٩١رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : ميرك شارب اند دوم كورب

  ٠٧/٠٦/١٩٩١تاريخ االشهار  : 
  ٠٦/٠١/١٩٩٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ميرك اندكو انك شركة متحدة

  اسم المالك الجديد : ميرك شارب اند دوم كورب
  أى لينكولن افينيو راهواى نيوجرسى الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية١٢٦عنوان المالك السابق : 

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

  القاهرة  ١١٥٦٨الجزيرة  ١١٤ص ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٧٨٧٨٠رقم العالمـة  : 

  ٢٥   الفــــئة :
    اسم مالكها : ميكاسا كوربوريشن

  ٠٧/١٠/١٩٩١تاريخ االشهار  : 
  ٢٩/٠٣/١٩٩٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ميكاسا كوربوريشن

    يكاسا كوربوريشناسم المالك الجديد : م
  كين اليابان, اليابان -شوم كوزونوكى شو , نيشى كو هيروشيما شى هيروشيما  ٣_-١١_٢عنوان المالك السابق : 
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 اليابان, اليابان -كين  -شي ، هيروشيما  -كيو ، هيروشيما  - شو ، ازاكيتا  -، كوشي ، ازا ١عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءات -ن اسم الوكيل الجديد : ماجدة هارو

  مصر - القاهرة  -١٥٤٠ص.ب رقم عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٠٨٠٤٠٨رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  شركة قائمة ومؤلفة وفقا لقوانين اليابان  -اسم مالكها : نيهون نوهياكو كو ، ليمتد 

  ٠٧/١٠/١٩٩٣تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٤/١٩٩٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  الك السابق : نيهون نوجيا كو . ليمتد ش.ماسم الم

  شركة قائمة ومؤلفة وفقا لقوانين اليابان  -اسم المالك الجديد : نيهون نوهياكو كو ، ليمتد 
  كو طوكيو اليابان, اليابان -شوم , شوو -١نيهونباشى -٢عنوان المالك السابق : 
 ، طوكيو ، اليابان, , , , اليابان  كو - شوم ، شوو  - ١كيبوباشي  ٨-  ١٩عنوان المالك الجديد : 

 وكيلة براءات -اسم الوكيل الجديد : ماجدة هارون 
  مصر - القاهرة  -١٥٤٠ص.ب رقم عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٠٨١٣٦٩رقم العالمـة  : 

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

  ٠٧/٠٢/١٩٩٤ريخ االشهار  : تا
  ١٩/٠٣/١٩٩٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة الملح والصودا المصريه شركة تابعه مساهمه مصريه  andاسم المالك السابق : شركة الملح والصودا المصرية ش.م.م 

  اسم المالك الجديد :  شركة أبوالهول المصريه للزيوت والمنظفات شركة تابعه مساهمه مصريه
  االسكندرية, مصر -لمالك السابق : ش قنال المحمودية _ البر القبلى _ محرم بك عنوان ا

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

  االسكندريه -محرم بك  -البر القبلى  - ش قنال المحمودية يل الجديد : عنوان الوك
 

 
 ٠١١٦٦٠٠رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : سينوفيس هيلث كومبانى ليمتد

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

  
  اسم المالك السابق : سينوفيس هيلث كويتى ليمتد

  م المالك الجديد : سينوفيس هيلث كومبانى ليمتداس
  استراليا , استراليا ٤٠١٤بارامان بليس فيرجينيا كلد  ٨٧عنوان المالك السابق : 

 استراليا ., استراليا  ٣٠٠٤كوينز رود ، فيكتوريا ، ميلبورن  ٥،  ٧عنوان المالك الجديد : ليفيل 
 اسم الوكيل الجديد : ناهد وديع رزق

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

 
 ٠١٢٢١٠٣رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/٠٧/٢٠٠١تاريخ االشهار  : 
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  ١٦/١٠/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 
  

  ش م م -الشريف  -للمواسير البالستيك ولوازمها  اسم المالك السابق : االمل
  شركة مساهمة  -اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  المنطقة الصناعية, مصر -عنوان المالك السابق : مدينة العاشر من رمضان 
 , مصر  ٣  Aعنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -وكيل الجديد : محمد يوسف زين العابدين اسم ال
  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٣١٢٨٢رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/٠٤/٢٠٠٤ار  : تاريخ االشه
  ١١/٠٧/٢٠٠٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : االمل للصناعات المصرية المواسير البالستيك شركة مساهمة مصرية

  شركة مساهمة  -اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستيك 
  صر, مa٣عنوان المالك السابق : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 
 , مصر  ٣  Aعنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : محمد يوسف زين العابدين 
  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٣٣١٠٢رقم العالمـة  : 

  ١٧   فــــئة :ال
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/٠١/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٢/٠٣/٢٠٠٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : االمل للمواسير البالستيك ولوازمها (الشريف) ش.م.م شركة مساهمة مصرية

  شركة مساهمة  -بالستيك اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف لل
  ), مصرA٣عنوان المالك السابق : العاشر من رمضان المنطقة الصناعية (

 , مصر  ٣  Aعنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 
 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : محمد يوسف زين العابدين 

  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه الجديد :  عنوان الوكيل
 

 
 ٠١٣٣١٠٣رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/٠١/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٢/٠٣/٢٠٠٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  يك ولوازمها (الشريف) ش.م.م شركة مساهمة مصريةاسم المالك السابق : االمل للمواسير البالست

  شركة مساهمة  -اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستيك 
  ), مصرA٣عنوان المالك السابق : العاشر من رمضان المنطقة الصناعية (

 , مصر  ٣  Aعنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 
 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -الجديد : محمد يوسف زين العابدين  اسم الوكيل

  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 
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 ٠١٣٩١٥٧رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة مساهمة مصرية

  ٠٧/٠٧/٢٠٠٥يخ االشهار  : تار
  ٢٧/١١/٢٠٠٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية

  اسم المالك الجديد : ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة مساهمة مصرية
  رم, مصرش السادات من نرعة المنصورية كفر الجبل اله ١٧٦عنوان المالك السابق : 
محافظة الجيزة ,  - الهرم  -كفر الجبل  -متفرع من ش ترعة المنصورية  -سلطان سابقا  - شارع السادات  ١٧٦عنوان المالك الجديد : 

 مصر
 الممثل القانوني للشركة ( من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد :  رياض منير رياض ارمانيوس 

  عابدين  القاهرة  -قسم عابدين   -  ش الشركات ٩ عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٣٩١٥٨رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -اسم مالكها : ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية 

  ٠٧/٠٧/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٢٧/١١/٢٠٠٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  ات الطبيةاسم المالك السابق : ايفا فارما لالدوية والمستلزم

  شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية 
  كفر الجبل الهرم, مصر -ش السادات من ترعة المنصورية ١٧٦عنوان المالك السابق : 
 الجيزة, مصر -رم اله - كفر الجبل  -ش السادات (سلطان سابقا ) متفيرع من ترعة المنصورية ١٧٦عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : رياض منير رياض ارمانيوس ( الممثل القانونى للشركة )من له حق التوقيع
  القاهرة -عابدين  - قسم عابدين  - ش الشركات  ٩عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٣٩١٥٩رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  شركة مساهمة مصرية -ات الطبية اسم مالكها : ايفا فارما لالدوية والمستلزم

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ٠٥/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ايفا فارما لالدويه والمستلزمات الطبيه / ش.م.م

  شركة مساهمة مصرية -اسم المالك الجديد : ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية 
  الهرم, مصر - كفر الجبل  - ش. السادات من ترعه المنصوريه  ١٧٦عنوان المالك السابق : 
 الجيزة , مصر -الهرم  - كفر الجبل  -ش السادات ( سلطان سابقا ) متفرع من ترعة المنصورية  ١٧٦عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : رياض منير رياض ارمانيوس ( الممثل القانونى للشركة )من له حق التوقيع
  القاهرة -عابدين  - قسم عابدين  - ش الشركات  ٩وان الوكيل الجديد : عن

 

 
 ٠١٣٩١٦٠رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  اسم مالكها : شركة ايفا لمستحضرات التجميل ش م م

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١٩/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
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  تجميل ش م ماسم المالك السابق : شركة ايفا لمستحضرات ال
  اسم المالك الجديد : شركة ايفا لمستحضرات التجميل ش م م

  بالمنطقة الصناعية السادسة مدينة السادس من اكتوبر , مصر ٣٤-٣٦-٤٠عنوان المالك السابق : القطع ارقام 
 بر , مصرمدينة السادس من اكتو -بالمنطقة الصناعية السادسة  ٣٤-٣٦-٤٠عنوان المالك الجديد : القطع ارقام  

 الممثل القانوني للشركة ( من له حق التوقيع ) - اسم الوكيل الجديد :  ياسمين منير رياض ارمانيوس
  القاهرة  -قسم عابدين  -االوبرا  - ش الشركات  ٩عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٣٩١٦٢رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  م م اسم مالكها : شركة ايفا لمستحضرات التجميل ش

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١٩/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : شركة ايفا لمستحضرات التجميل ش م م
  اسم المالك الجديد : شركة ايفا لمستحضرات التجميل ش م م

  اكتوبر , مصربالمنطقة الصناعية السادسة مدينة السادس من  ٣٤-٣٦-٤٠عنوان المالك السابق : القطع ارقام 
 مدينة السادس من اكتوبر , مصر -بالمنطقة الصناعية السادسة  ٣٤-٣٦-٤٠عنوان المالك الجديد : القطع ارقام  

 الممثل القانوني للشركة ( من له حق التوقيع ) - اسم الوكيل الجديد :  ياسمين منير رياض ارمانيوس
  القاهرة  -عابدين قسم  -االوبرا  - ش الشركات  ٩عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٤١٢١١رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/١٠/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١١/٠٥/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  مصرية اسم المالك السابق : االمل للمواسير البالستيك ولوازمها الشريف ش م م شركة مساهمة

  شركة مساهمة  -اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستيك 
  المنطقة الصناعية, مصر -عنوان المالك السابق : مدينة العاشر من رمضان 

 , مصر  ٣  Aعنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 
 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : محمد يوسف زين العابدين 

  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤١٦٦٢رقم العالمـة  : 

  ٣٩   الفــــئة :
  شركة محدودة برموديه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين برمودا - اسم مالكها :  ساندجات ال تى دى 

  ٠٧/١٢/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١٦/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ساندجات ال تى دى

  شركة محدودة برموديه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين برمودا -اسم المالك الجديد :  ساندجات ال تى دى 
  هاميلتون برمودا, برمودا - سيدار افينيو  ٤١عنوان المالك السابق : 

 برمودا ., برمودا ١٠ش فيكتوريا هاميلتون اتش ام  ٣١كتوريا بليس ، الطابق الخامس عنوان المالك الجديد : في
 اسم الوكيل الجديد : عبد الرحمن حلمى

  العجوزة ١٢٦٥٤ص .ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤١٦٦٣رقم العالمـة  : 
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  ٣٩   الفــــئة :
  ؤلفة وقائمة طبقا لقوانين برموداشركة محدودة برموديه م - اسم مالكها :  ساندجات ال تى دى 

  ٠٧/١٢/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١٦/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ساندجات ال تى دى

  شركة محدودة برموديه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين برمودا -اسم المالك الجديد :  ساندجات ال تى دى 
  هاميلتون برمودا, برمودا - و سيدار افيني ٤١عنوان المالك السابق : 

 برمودا ., برمودا ١٠ش فيكتوريا هاميلتون اتش ام  ٣١عنوان المالك الجديد : فيكتوريا بليس ، الطابق الخامس 
 اسم الوكيل الجديد : عبد الرحمن حلمى

  العجوزة ١٢٦٥٤ص .ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٤٦٨٥٢رقم العالمـة  : 

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

  ٠٧/١٠/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٩/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : شركة االسكندريه للزيوت والصابون ( اسكو)

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

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

 

 
 ٠١٤٦٨٥٣رقم العالمـة  : 

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

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

  
  اسم المالك السابق : شركة االسكندريه للزيوت والصابون ( اسكو)

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

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

 

 
 ٠١٦١٦٢٢رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/١٠/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١١/٠٥/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  تيك ولوازمها الشريف (ش م م) شركة مساهمة مصريةاسم المالك السابق : االمل للمواسير البالس

  شركة مساهمة  -اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستيك 
  عنوان المالك السابق : العاشر من رمضان / المنطقة الصناعية, مصر

 , مصر  ٣  Aعنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 
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 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -لجديد : محمد يوسف زين العابدين اسم الوكيل ا
  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٦١٦٢٣رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/١٠/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١١/٠٥/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : االمل للمواسير البالستيك ولوازمها الشريف (ش م م) شركة مساهمة مصرية

  شركة مساهمة  -اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستيك 
  عنوان المالك السابق : العاشر من رمضان / المنطقة الصناعية, مصر

 , مصر  ٣  Aان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية عنو
 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : محمد يوسف زين العابدين 

  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٦١٦٢٤رقم العالمـة  : 

  ١٧   ة :الفــــئ
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/١٠/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١١/٠٥/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : االمل للمواسير البالستيك ولوازمها الشريف (ش م م) شركة مساهمة مصرية

  شركة مساهمة  -ك اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستي
  عنوان المالك السابق : العاشر من رمضان / المنطقة الصناعية, مصر

 , مصر  ٣  Aعنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 
 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : محمد يوسف زين العابدين 

  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه  عنوان الوكيل الجديد :
 

 
 ٠١٦١٦٢٥رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/١٠/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١١/٠٥/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  ها الشريف (ش م م) شركة مساهمة مصريةاسم المالك السابق : االمل للمواسير البالستيك ولوازم

  شركة مساهمة  -اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستيك 
  عنوان المالك السابق : العاشر من رمضان / المنطقة الصناعية, مصر

 , مصر  ٣  Aعنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 
 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -مد يوسف زين العابدين اسم الوكيل الجديد : مح
  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٦١٦٢٧رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/١٠/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١١/٠٥/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
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  اسم المالك السابق : االمل للمواسير البالستيك ولوازمها الشريف ش م م شركة مساهمة مصرية

  شركة مساهمة  -اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستيك 
  المنطقة الصناعية, مصر -عنوان المالك السابق : مدينة العاشر من رمضان 

 , مصر  ٣  Aالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية عنوان الم
 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : محمد يوسف زين العابدين 

  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٦١٦٢٨رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/١٠/٢٠٠٥تاريخ االشهار  : 
  ١١/٠٥/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : االمل للمواسير البالستيك ولوازمها الشريف (ش م م) شركة مساهمة مصرية

  كة مساهمة شر -اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستيك 
  عنوان المالك السابق : العاشر من رمضان / المنطقة الصناعية, مصر

 , مصر  ٣  Aعنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 
 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : محمد يوسف زين العابدين 

  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aقه الصناعيه المنطعنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٨٣٠٣٣رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : ميرك شارب اند دوم كورب

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٧تاريخ االشهار  : 
  ٠٢/١٠/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 

  
  اسم المالك السابق : ميرك أند كو انك شركة مساهمة امريكية

  رك شارب اند دوم كورباسم المالك الجديد : مي
  وايت هاوس ستيشن نيوجيرسى الواليات المتحدة االمريكية, مصر ١٠٠ب -عنوان المالك السابق : وان ميرك دريف ص

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

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

 

 
 ٠١٨٦١٦٨رقم العالمـة  : 

  ٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : ميرك شارب اند دوم كورب

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٩تاريخ االشهار  : 
  ١٠/١١/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة امريكية -رك اند كو انك اسم المالك السابق : مي

  اسم المالك الجديد : ميرك شارب اند دوم كورب
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات  -وايت هاوس ستيشن نيوجيرسى  ١٠٠ب ٠ص - عنوان المالك السابق : وان ميرك دريف 

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

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

 
 ٠١٩٤٣٦٨رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -يف للبالستيك اسم مالكها : شركة االمل الشر

  ٠٧/٠٦/٢٠٠٨تاريخ االشهار  : 
  ٣١/١٢/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  الشريف (ش.م.م) -اسم المالك السابق : شركة االمل للمواسير البالستيك ولوازمها 

  شركة مساهمة  -اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستيك 
  , مصر١غرب ، ١القطعتين  a٣المنطقة الصناعية  -اشر من رمضان عنوان المالك السابق : مدينة الع

 , مصر  ٣  Aعنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 
 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : محمد يوسف زين العابدين 

  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠١٩٤٣٦٩رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/٠٦/٢٠٠٨تاريخ االشهار  : 
  ٣١/١٢/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  م م )الشريف ( ش  -اسم المالك السابق : شركة االمل للمواسير البالستيك ولوازمها 

  شركة مساهمة  -اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستيك 
  , مصر١غرب  ١القطعتين  ٣Aعنوان المالك السابق : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 
 , مصر  ٣  Aعنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -ف زين العابدين اسم الوكيل الجديد : محمد يوس
  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٩٤٣٧١رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/٠٤/٢٠٠٨تاريخ االشهار  : 
  ١٢/١٠/٢٠٠٨التسـجيل  :  تاريخ

  
  الشريف ( ش م م ) شركة مساهمة مصرية --اسم المالك السابق : شركة االمل للمواسير البالستيك ولوازمها 

  شركة مساهمة  -اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستيك 
  , مصر١غرب  ١ن القطعتي ٣Aعنوان المالك السابق : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 
 , مصر  ٣  Aعنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : محمد يوسف زين العابدين 
  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٩٤٣٧٢: رقم العالمـة  

  ١٧   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/٠٤/٢٠٠٨تاريخ االشهار  : 
  ١٢/١٠/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 
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  شركة مساهمة مصرية -الشريف ش م م  -اسم المالك السابق : شركة االمل للمواسير البالستيك ولوازمها 
  شركة مساهمة  -ركة االمل الشريف للبالستيك اسم المالك الجديد : ش

  , مصر١ -غرب  ١القطعتين  A ٣عنوان المالك السابق : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 
 , مصر  ٣  Aعنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

 لس االدارة (من له حق التوقيع )رئيس مج -اسم الوكيل الجديد : محمد يوسف زين العابدين 
  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠١٩٤٣٧٤رقم العالمـة  : 

  ١٧   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/٠٦/٢٠٠٨تاريخ االشهار  : 
  ٣١/١٢/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 

  
  الشريف ( ش م م ) -اسم المالك السابق : شركة االمل للمواسير البالستيك ولوازمها 

  شركة مساهمة  -اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستيك 
  , مصر١غرب ،  ١القطعتين  ٣Aعنوان المالك السابق : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

 , مصر  ٣  Aة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية عنوان المالك الجديد : مدين
 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : محمد يوسف زين العابدين 

  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٠٢٢٦٧رقم العالمـة  : 

  ٣٧   الفــــئة :
  شركة مساهمة امريكية والية نيوجيرسى - وتيس أيليفاتور كومبانى اسم مالكها : أ

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٨تاريخ االشهار  : 
  ٠٢/٠٢/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة امريكية --اسم المالك السابق : أوتيس ايليفاتور كومبانى 
  نيوجيرسى شركة مساهمة امريكية والية -اسم المالك الجديد : أوتيس أيليفاتور كومبانى 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  -  ٠٦٠٣٢فارمينجتون كونكتيكات  -فارم سبرينجز رود  ١٠عنوان المالك السابق : 
  االمريكية

 , الواليات المتحدة االمريكية٦٠٣٢عنوان المالك الجديد : ون كارير بالس فارمينجتون سي تى الواليات المتحدة االمريكية 
 وكيل براءات -لوكيل الجديد : د. يوسف ميخائيل رزق اسم ا

  القاهره- ١١٥١١كود رقم  ١١٧ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٠٢٤٨١رقم العالمـة  : 

  ٣٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : انيرجى براندز انك ، شركة مساهمة امريكية فى والية نيويورك

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٨تاريخ االشهار  : 
  ٢٨/٠١/٢٠٠٩ـجيل  : تاريخ التس

  
  والية نيويورك -شركة مساهمة امريكية  -كوال كومبانى  -شركة مملوكة لشركة/ ذى كوكا  -اسم المالك السابق : انيرجى براندز , انك 

  اسم المالك الجديد : انيرجى براندز انك ، شركة مساهمة امريكية فى والية نيويورك
, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  ١١٣٥٧ن اكسبريس واى , وايتستون , نيويورك وايتستو ٢٠ - ١٧عنوان المالك السابق : 

  المتحدة االمريكية
 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية ١١٣٥٧ماديسون افينو نيويورك نيويورك ٢٦٠عنوان المالك الجديد : 

 زقاسم الوكيل الجديد : د.يوسف ميخائيل ر
  القاهره -١١٥١١كود بريدي رقم -  ١١١٧ص.ب عنوان الوكيل الجديد : 
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 ٠٢٠٢٤٨٢رقم العالمـة  : 

  ٣٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : انيرجى براندز انك ، شركة مساهمة امريكية فى والية نيويورك

  ٠٧/٠٨/٢٠٠٨تاريخ االشهار  : 
  ٢٩/٠١/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 

  
والية نيويورك  -شركة مساهمة امريكية  -كوال كومبانى  -: انيرجى براندز , انك شركة مملوكة لشركة ذى كوكا اسم المالك السابق 

and انيرجى براندز انك ، شركة مساهمة امريكية فى والية نيويورك  
  اسم المالك الجديد : انيرجى براندز انك ، شركة مساهمة امريكية فى والية نيويورك

, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  ١١٣٥٧وايتستون اكسبريس واى , وايتستون , نيويورك  ٢٠ - ١٧بق : عنوان المالك السا
  المتحدة االمريكية

 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية ١١٣٥٧ماديسون افينو نيويورك نيويورك ٢٦٠عنوان المالك الجديد : 
 وكيل براءات -د : د. يوسف ميخائيل رزق اسم الوكيل الجدي

  القاهره- ١١٥١١كود رقم  ١١٧ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٠٢٤٨٣رقم العالمـة  : 

  ٣٢   الفــــئة :
  اسم مالكها : انيرجى براندز انك ، شركة مساهمة امريكية فى والية نيويورك

  ٠٧/٠٩/٢٠٠٨تاريخ االشهار  : 
  ٠٨/٠٣/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  والية نيويورك --شركة مساهمة امريكية  --كوال كومبانى  --اسم المالك السابق : انيرجى براندز , انك شركة مملوكة لشركة / ذى كوكا 

  اسم المالك الجديد : انيرجى براندز انك ، شركة مساهمة امريكية فى والية نيويورك
, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  ١١٣٥٧واى , وايتستون , نيويورك  وايتستون اكسبريس ٢٠ - ١٧عنوان المالك السابق : 

  المتحدة االمريكية
 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية ١١٣٥٧ماديسون افينو نيويورك نيويورك ٢٦٠عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : يوسف  ميخائيل رزق
  القاهرة  ١١٥١١كود رقم   ١١١٧ص ب لوكيل الجديد : عنوان ا

 

 
 ٠٢١١٤٨١رقم العالمـة  : 

  ١١   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/٠٦/٢٠٠٩تاريخ االشهار  : 
  ٠٨/١٠/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -ازمها ( الشريف ) ش.م.م اسم المالك السابق : االمل للمواسير البالستيك ولو

  شركة مساهمة  -اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستيك 
  الشرقية , مصر -غرب تقسيم ارض الشريف  ١) رقم A٣عنوان المالك السابق : العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ( 

 , مصر  ٣  Aمنطقة الصناعية عنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان ال
 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : محمد يوسف زين العابدين 

  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢١١٤٨٢رقم العالمـة  : 

  ١١   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -الستيك اسم مالكها : شركة االمل الشريف للب

  ٠٧/٠٦/٢٠٠٩تاريخ االشهار  : 
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  ٠٨/١٠/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة مساهمة مصرية -اسم المالك السابق : االمل للمواسير البالستيك ولوازمها ( الشريف ) ش.م.م 
  شركة مساهمة  -اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  الشرقية , مصر -تقسيم ارض الشريف  -غرب ارض  ١) رقم A٣العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ( عنوان المالك السابق : 
 , مصر  ٣  Aعنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : محمد يوسف زين العابدين 
  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه الجديد :  عنوان الوكيل

 

 
 ٠٢١١٤٨٣رقم العالمـة  : 

  ١١   الفــــئة :
  شركة مساهمة  -اسم مالكها : شركة االمل الشريف للبالستيك 

  ٠٧/٠٦/٢٠٠٩تاريخ االشهار  : 
  ٠٨/١٠/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -يك ولوازمها ( الشريف ) ش.م.م اسم المالك السابق : االمل للمواسير البالست

  شركة مساهمة  -اسم المالك الجديد : شركة االمل الشريف للبالستيك 
  الشرقية , مصر -تقسيم ارض الشريف  ١) رقم  A٣عنوان المالك السابق : العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ( 

 , مصر  ٣  Aالمنطقة الصناعية  عنوان المالك الجديد : مدينة العاشر من رمضان
 رئيس مجلس االدارة (من له حق التوقيع ) -اسم الوكيل الجديد : محمد يوسف زين العابدين 

  مدينة العاشر من رمضان  ٣ Aالمنطقه الصناعيه عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٣١٨٤٧رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -و شادى للتوريدات الغذائية اسم مالكها : محمد مصطفى محمد اب

  ٠٧/١٠/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ١٠/١٢/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  منشأة فردية --عند ابو شادى للتوريدات الغذائية  - اسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد 

  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -ذائية اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغ
  القاهرة, مصر - ارض الجولف  -ش النزهة  ١٠عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر - البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -ش بن االرقم  ٢١١٨عنوان المالك الجديد : 

 منة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ و
  الظاهر  ٢٨ب  - ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٣٨٦٨٢رقم العالمـة  : 

  ٤٤   الفــــئة :
  اسم مالكها : ام اتش جي اي بي هولدينج (سنغافوره) بي تي اي ليمتد 

  ٠٧/١١/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٤/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة منظمة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية موريشيوس -المالك السابق : أم اند اتش مانيجمنت ليمتد اسم 

  شركة محدودة المسئولية -أم & اتش مانجمينت ليمتد   اسم المالك الجديد : 
جمهورية موريشيوس,  -ان بورت لويس كاود - عنوان المالك السابق : سى/ او دوتس المحدودة الدور الرابع آى بى ال هاوس 

  موريشيوس
 سايبيرسيتي الطابق العاشر ،ستاندر تشارترد تاور ، ايبين ، جمهوريه موريشيوس, موريشيوس ١٩عنوان المالك الجديد : 

 اسم الوكيل الجديد : شادى فاروق مبارك
  القاهرة  -حدائق القبه  ٨٢ص ب  عنوان الوكيل الجديد : 
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 ٠٢٣٨٩٨٢ة  : رقم العالمـ
  ١٨   الفــــئة :

  اسم مالكها : هاوس أوف فريزر  براندز ليمتد
  ٠٧/١٢/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 

  ١٠/٠٦/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة محدوده المسئولية - اسم المالك السابق : هاوس أف فريزر (ستورز) ليمتد 
  اسم المالك الجديد : اتش اف ستورز رياليزاشنس ليمتد

  أر زد , المملكة المتحده, بريطانيا ٤ ١غالسكو , جى  - ستوكويل ستريت  ٣١ن المالك السابق : جرانيت هاوس ,عنوا
اي اكس المملكه  ٨٣موريسون ستريت ،ادنبرة اي اتش  ١٤٤عنوان المالك الجديد : سي /او ايرنست & يونج ال ال بي ،اتريا ون،

 المتحده, المملكة المتحدة
 : عمرو مفيد الديباسم الوكيل الجديد 

  مصر  -القاهرة  - ١٢٧٦ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٣٨٩٨٣رقم العالمـة  : 

  ٢٥   الفــــئة :
  اسم مالكها : هاوس أوف فريزر  براندز ليمتد

  ٠٧/١٢/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٦/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  اتش اف ستورز رياليزاشنس ليمتد andشركة محدوده المسئولية  - ليمتد اسم المالك السابق : هاوس أف فريزر (ستورز) 

  اسم المالك الجديد : اتش اف ستورز رياليزاشنس ليمتد
  أر زد , المملكة المتحده, بريطانيا ٤ ١غالسكو , جى  - ستوكويل ستريت  ٣١عنوان المالك السابق : جرانيت هاوس ,

اي اكس المملكه  ٨٣موريسون ستريت ،ادنبرة اي اتش  ١٤٤يونج ال ال بي ،اتريا ون،عنوان المالك الجديد : سي /او ايرنست & 
 المتحده, المملكة المتحدة

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

 

 
 ٠٢٣٨٩٨٤رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  ريزر  براندز ليمتداسم مالكها : هاوس أوف ف

  ٠٧/١٢/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٦/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة محدوده المسئولية - اسم المالك السابق : هاوس أف فريزر (ستورز) ليمتد 
  اسم المالك الجديد : اتش اف ستورز رياليزاشنس ليمتد

  أر زد , المملكة المتحده, بريطانيا ٤ ١سكو , جى ستوكويل ستريت ، غال ٣١عنوان المالك السابق : جرانيت هاوس ,
اي اكس المملكه  ٨٣موريسون ستريت ،ادنبرة اي اتش  ١٤٤عنوان المالك الجديد : سي /او ايرنست & يونج ال ال بي ،اتريا ون،

 المتحده, المملكة المتحدة
 اسم الوكيل الجديد : عمرو مفيد الديب

  مصر  -القاهرة  - ١٢٧٦ص . ب عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٣٩٢٦٩رقم العالمـة  : 

  ٢٩   الفــــئة :
  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 

  ٠٧/٠٨/٢٠١٤تاريخ االشهار  : 
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  ٢٠/٠١/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 
  

  منشأة فردية --تاجر مصرى  --للتوريدات الغذائية  عند أبو شادى -- اسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد 
  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 

  مصر الجديدة, مصر --ارض الجولف  --ش النزهه  ١٠عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر - البساتين  -خلف كارفور  -المعراج  عمارات -ش بن االرقم  ٢١١٨عنوان 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 : 

 

 
 ٠٢٣٩٢٧٠رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -حمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية اسم مالكها : م

  ٠٧/١٢/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ١٦/٠٥/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 

  
  منشأة فردية بأسم / عند أبو شادى للتوريدات الغذائية - اسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد 
  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -بو شادى للتوريدات الغذائية اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ا

  مصر الجديدة, مصر - ارض الجولف  -ش النزهه  ١٠عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر - البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -ش بن االرقم  ٢١١٨عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠٢٣٩٢٧١رقم العالمـة  : 

  ٤٣   الفــــئة :
  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 

  ٠٧/١١/٢٠١٠: تاريخ االشهار  
  ١٠/٠٤/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 

  
  منشأة فردية بأسم عند أبو شادى للتوريدات الغذائية - اسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد 

  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 
  ارض الجولف مصر الجديدة, مصر ش النزهه ١٠عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر - البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -ش بن االرقم  ٢١١٨عنوان 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 : 

 

 
 ٠٢٣٩٢٧٢رقم العالمـة  : 

  ٢٩   الفــــئة :
  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 

  ٠٧/٠٦/٢٠١٤تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٨/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  مصرى الجنسية -فرد  -تاجر  -للتوريدات الغذائية  عند أبو شادى - اسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد 

  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 
  مصر الجديدة, مصر - ارض الجولف  -شارع النزهه  ١٠عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر - البساتين  -خلف كارفور  -ت المعراج عمارا -ش بن االرقم  ٢١١٨عنوان 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 : 
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 ٠٢٣٩٢٧٣رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية اسم مالكها : 

  ٠٧/٠٦/٢٠١٤تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٨/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  مصرى الجنسية -فرد  -تاجر  -عند أبو شادى للتوريدات الغذائية  - اسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد 

  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -طفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية اسم المالك الجديد : محمد مص
  مصر الجديدة, مصر - ارض الجولف  -شارع النزهه  ١٠عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر - البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -ش بن االرقم  ٢١١٨عنوان المالك الجديد : 

 ن يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : ايما
  الظاهر  ٢٨ب  - ش حمدى الظاهر القاهرة  ص  ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٣٩٢٧٥رقم العالمـة  : 

  ٢٩   الفــــئة :
  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 

  ٠٧/٠٢/٢٠١٣ريخ االشهار  : تا
  ٢٠/٠٥/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  مصرى الجنسية -فرد  -عند أبو شادى للتوريدات الغذائية  - اسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد 

  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 
  مصر الجديدة, مصر - ارض الجولف  -ش النزهه  ١٠ابق : عنوان المالك الس

 القاهرة ., مصر - البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -ش بن االرقم  ٢١١٨عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

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

 
 ٠٢٣٩٢٧٦رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 

  ٠٧/٠٨/٢٠١٥تاريخ االشهار  : 
  ١٢/١٠/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  مصرى الجنسية -فرد  -عند أبو شادى للتوريدات الغذائية  - ى محمد اسم المالك السابق : محمد مصطف

  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 
  مصر الجديدة, مصر - ارض الجولف  -ش النزهه  ١٠عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر - البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -رقم ش بن اال ٢١١٨عنوان 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 : 

 

 
 ٠٢٣٩٢٧٧رقم العالمـة  : 

  ٤٣   الفــــئة :
  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -م مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية اس

  ٠٧/١١/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٤/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 

  
  منشأة فردية بأسم عند أبو شادى للتوريدات الغذائية - اسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد 
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  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -طفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية اسم المالك الجديد : محمد مص
  مصر الجديدة, مصر - ارض الجولف  -ش النزهه  ١٠عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر - البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -ش بن االرقم  ٢١١٨عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠٢٣٩٢٧٨رقم العالمـة  : 

  ٢٩   الفــــئة :
  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 

  ٠٧/١١/٢٠١٠االشهار  :  تاريخ
  ١٠/٠٤/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 

  
  منشأة فردية باسم عند أبو شادى للتوريدات الغذائية -تاجر مصري  - اسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد 

  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 
  ش النزهه ارض الجولف مصر الجديدة, مصر ١٠ك السابق : عنوان المال

 القاهرة ., مصر - البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -ش بن االرقم  ٢١١٨عنوان المالك الجديد : 
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

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

 
 ٠٢٣٩٢٧٩رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 

  ٠٧/٠١/٢٠١١تاريخ االشهار  : 
  ٢٤/٠٥/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 

  
  مصرى الجنسية -فرد  -عند أبو شادى للتوريدات الغذائية  - فى محمد اسم المالك السابق : محمد مصط

  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 
  مصر الجديدة, مصر - ارض الجولف  -ش النزهه  ١٠عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر - البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -رقم ش بن اال ٢١١٨عنوان 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 : 

 

 
 ٠٢٣٩٢٨٠رقم العالمـة  : 

  ٤٣   الفــــئة :
  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -سم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية ا

  ٠٧/١١/٢٠١٠تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٤/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 

  
  منشاة فردية --عند أبو شادى للتوريدات الغذائية  - اسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد 

  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -فى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية اسم المالك الجديد : محمد مصط
  القاهرة , مصر --مصر الجديدة  -- ش النزهه ارض الجولف  ١٠عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر - البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -ش بن االرقم  ٢١١٨عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠٢٥٨٠٠١رقم العالمـة  : 

  ٩   الفــــئة :
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  شركة محدودةكورية - اسم مالكها :  سيبانغ غلوبال باتيري كو . ليمتد 
  ٠٧/٠٥/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 

  ٠٥/٠٦/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة محدودةكورية - اسم المالك السابق : جلوبال باتيري كو . ليمتد 
  شركة محدودةكورية -اسم المالك الجديد :  سيبانغ غلوبال باتيري كو . ليمتد 

، كوريا الجنوبية , كوريا  ٩١٩ -  ١٣٥يؤول س -جو  - جانجام  -دونج  -، يوكسام  ٨ - ٧٠٨ -عنوان المالك السابق : جلوبال بلدينغ 
  الجنوبية (جمهورية كوريا)

غو ، سيول ، كوريا الجنوبيه , كوريا الجنوبية (جمهورية  -رو ، غانغنام  -، سيولونغ  ٤٣٣دونغ )  -عنوان المالك الجديد : ( بيوكسام 
 كوريا)

 اسم الوكيل الجديد : محمود عادل عبد الحميد
  القاهرة ١١٥٥٩الملك الصالح كود رقم  ٦ص ب يد : عنوان الوكيل الجد

 

 
 ٠٢٥٨٥١٢رقم العالمـة  : 

  ٤٣   الفــــئة :
  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 

  ٠٧/١٠/٢٠١٢تاريخ االشهار  : 
  ٢٦/٠٣/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

  
  فرد - مصرى الجنسية  -عند ابو شادي للتوريدات الغذائية  - محمد مصطفى محمد اسم المالك السابق : 

  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 
  مصر الجديدة , مصر - ارض الجولف  -ش النزهة  ١٠عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر - البساتين  -خلف كارفور  -عمارات المعراج  -ش بن االرقم  ٢١١٨عنوان 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 : 

 

 
 ٠٢٦٥٧٥١رقم العالمـة  : 

  ١٦   : الفــــئة
  ش مساهمة - اسم مالكها : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

  ٠٧/٠٢/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ٠٧/٠٥/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

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

  ش مساهمة - لجديد : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا اسم المالك ا
  القاهرة, مصر -عين شمس  -أكتوبر من جسر السويس ٦ش ٨عنوان المالك السابق : 

 المنطقة الصناعيه ب&ج مدينه العبور القليوبية, , , , مصر ٢٧٠٠٦د بلوك رقم  ١١ج  ١١عنوان المالك الجديد : قطعه رقم 
 م الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاس

  ش حمدى الظاهر القاهرة ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٦٥٧٥٢رقم العالمـة  : 

  ٣٥   الفــــئة :
  ش مساهمة - اسم مالكها : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

  ٠٧/٠٢/٢٠١٣شهار  : تاريخ اال
  ٠٧/٠٥/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

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

  ش مساهمة - اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 
  القاهرة, مصر -عين شمس  -أكتوبر من جسر السويس ٦ش ٨عنوان المالك السابق : 
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 المنطقة الصناعيه ب&ج مدينه العبور القليوبية, , , , مصر ٢٧٠٠٦د بلوك رقم  ١١ج  ١١عنوان المالك الجديد : قطعه رقم 
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

  ش حمدى الظاهر القاهرة ٤٨يد : عنوان الوكيل الجد
 

 
 ٠٢٦٦٩٤٣رقم العالمـة  : 

  ٧   الفــــئة :
  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم مالكها : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 

  ٠٧/٠٨/٢٠١٥تاريخ االشهار  : 
  ١٢/١٠/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  مصرى الجنسية -منشأة فردية  - بو شادى للتوريدات الغذائية اسم المالك السابق : محمد مصطفى محمد ا

  مصرى الجنسية - منشأة فردية  -اسم المالك الجديد : محمد مصطفى محمد ابو شادى للتوريدات الغذائية 
  القاهرة , مصر - ارض الجولف  -ش النزهه  ١٠عنوان المالك السابق : 
 القاهرة ., مصر - البساتين  -خلف كارفور  -رات المعراج عما -ش بن االرقم  ٢١١٨عنوان المالك الجديد : 

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

 

 
 ٠٢٦٧٥٣١رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  شركه مساهمه -صناعة الحلويات والشكوالتة كوفرتينا ش م م اسم مالكها : الشركة الشرقية ل

  ٠٧/١١/٢٠١٤تاريخ االشهار  : 
  ١٧/٠٣/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية -ش م م -اسم المالك السابق : الشركة الشرقية لصناعة االحلويات والشيكوالته كوفرتينا 

  شركه مساهمه -لحلويات والشكوالتة كوفرتينا ش م م اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية لصناعة ا
  القاهرة , مصر -عين شمس  - اكتوبر من جسر السويس  ٦ش  ٨عنوان المالك السابق : 

 القليوبيه , , , , مصر - ج مدينه العبور -المنطقه الصناعيه ب - ٢٧٠٠٦د بلوك رقم ١١ج ١١عنوان المالك الجديد : قطعه 
 ان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : ايم
  ش حمدى الظاهر القاهرة ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٦٧٥٣٣رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  ش مساهمة - اسم مالكها : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

  ٠٧/٠٣/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
  ٣٠/٠٥/٢٠١٣اريخ التسـجيل  : ت

  
  شركة مساهمة مصرية -ش م م -اسم المالك السابق : الشركة الشرقية لصناعة االحلويات والشيكوالته كوفرتينا 
  ش مساهمة - اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

  القاهرة , مصر -عين شمس  - سويس اكتوبر من جسر ال ٦ش  ٨عنوان المالك السابق : 
 المنطقة الصناعيه ب&ج مدينه العبور القليوبية, , , , مصر ٢٧٠٠٦د بلوك رقم  ١١ج  ١١عنوان المالك الجديد : قطعه رقم 

 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ
  لظاهر القاهرةش حمدى ا ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 

 

 
 ٠٢٦٧٥٣٤رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  ش مساهمة - اسم مالكها : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

  ٠٧/٠٢/٢٠١٣تاريخ االشهار  : 
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  ٠٧/٠٥/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 
  

  شركة مساهمة مصرية-ش م م  -ه كوفرتينا اسم المالك السابق : الشركة الشرقية لصناعة االحلويات والشيكوالت
  ش مساهمة - اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

  القاهرة , مصر -عين شمس  - اكتوبر من جسر السويس  ٦ش  ٨عنوان المالك السابق : 
 طقة الصناعيه ب&ج مدينه العبور القليوبية, , , , مصرالمن ٢٧٠٠٦د بلوك رقم  ١١ج  ١١عنوان المالك الجديد : قطعه رقم 

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

 

 
 ٠٢٦٨١٠٣رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  صريه للزيوت والمنظفات اسم مالكها :  شركة أبو الهول الم

  ٠٧/٠١/٢٠١٤تاريخ االشهار  : 
  ٢٠/٠٣/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركة مساهمة مصرية - اسم المالك السابق : شركة الملح والصودا المصرية 

  اسم المالك الجديد :  شركة أبو الهول المصريه للزيوت والمنظفات 
  االسكندرية , مصر - محرم بك  - بر القبلي ال -عنوان المالك السابق : شارع قنال المحمودية 

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

  االسكندريه -محرم بك  -بلى البر الق - ش قنال المحمودية عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٢٩٦٤٤٤رقم العالمـة  : 

  ٣   الفــــئة :
  شركة متحدة كوريه طبقا لقوانين جمهوريه كوريا - اسم مالكها : اموريباسيفيك كوربوريشن 

  ٠٧/١٢/٢٠١٤تاريخ االشهار  : 
  ٢٣/٠٢/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركه متحده كوريه قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا -اسم المالك السابق : امورى بسفيك كوربوريشن 
  شركة متحدة كوريه طبقا لقوانين جمهوريه كوريا -اسم المالك الجديد : اموريباسيفيك كوربوريشن 

  ية كوريا)جيو ، سيول ، جمهوريه كوريا , كوريا الجنوبية (جمهور - رو، يونجسان  -جى ، هانجنج  - ٢،  ١٨١عنوان المالك السابق : 
جمهوريه كوريا الجنوبيه, , , , كوريا الجنوبية (جمهورية  -سيول  -جو  -يونجسان  -دايرو  -هانجانج  ١٠٠عنوان المالك الجديد : 

 كوريا)
 مكتب منى بكير اند صن اوفيس -اسم الوكيل الجديد : عبد الوهاب مصطفى كمال 

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

 
 ٠٣٧٧٥٧٢رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  ش مساهمة - اسم مالكها : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

  ٠٧/١٢/٢٠٢٠تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٢/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 

  
الشركة  andشركه مساهمه مصريه   -ش .م . م  -والته كوفرتينااسم المالك السابق : الشركة الشرقيه لصناعة الحلويات والشيك

  ش مساهمة -الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 
  ش مساهمة - اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

  مصراكتوبر عين شمس القاهرة , , , ,  ٦ش  ٨عنوان المالك السابق :  
 المنطقة الصناعيه ب&ج مدينه العبور القليوبية, , , , مصر ٢٧٠٠٦د بلوك رقم  ١١ج  ١١عنوان المالك الجديد : قطعه رقم 

 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 : 
 

 
 ٠٣٧٧٥٧٣مـة  : رقم العال
  ٣٠   الفــــئة :

  ش مساهمة - اسم مالكها : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 
  ٠٧/١٢/٢٠٢٠تاريخ االشهار  : 

  ١٠/٠٢/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
  

  مساهمه مصريه شركه  -اسم المالك السابق : الشركة الشرقيه لصناعة الحلويات والشيكوالته  كوفرتينا ش .م . م 
  ش مساهمة - اسم المالك الجديد : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

  اكتوبر عين شمس القاهرة , , , , مصر ٦ش  ٨عنوان المالك السابق :  
 وبية, , , , مصرالمنطقة الصناعيه ب&ج مدينه العبور القلي ٢٧٠٠٦د بلوك رقم  ١١ج  ١١عنوان المالك الجديد : قطعه رقم 

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

 

 
 ٠٣٧٩٨٥٧رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  ش مساهمة - اسم مالكها : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

  ٠٧/١٢/٢٠٢٠تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٢/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 

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

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

 المنطقة الصناعيه ب&ج مدينه العبور القليوبية, , , , مصر ٢٧٠٠٦د بلوك رقم  ١١ج  ١١عنوان المالك الجديد : قطعه رقم 
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

  ش حمدى الظاهر القاهلرة ٤٨ان الوكيل الجديد : عنو
 

 
 ٠٣٧٩٨٦٠رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  ش مساهمة - اسم مالكها : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

  ٠٧/١٢/٢٠٢٠تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٢/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 

  
  شركه مساهمه مصريه -قية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا ( ش.م.م ) اسم المالك السابق : الشركة الشر

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

 المنطقة الصناعيه ب&ج مدينه العبور القليوبية, , , , مصر ٢٧٠٠٦د بلوك رقم  ١١ج  ١١عنوان المالك الجديد : قطعه رقم 
 اسم الوكيل الجديد : ايمان يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظ

  ش حمدى الظاهر القاهرة ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 
 

 
 ٠٣٧٩٨٦١رقم العالمـة  : 

  ٣٠   الفــــئة :
  ش مساهمة - كها : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا اسم مال

  ٠٧/١٢/٢٠٢٠تاريخ االشهار  : 
  ١٠/٠٢/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
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  اسم المالك السابق : الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا( ش .م.م ) شركه مساهمه مصريه 
  ش مساهمة - لشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا اسم المالك الجديد : الشركة ا

  القاهرة, , , , مصر -عين شمس  -اكتوبر  ٦ش  ٨عنوان المالك السابق : 
 المنطقة الصناعيه ب&ج مدينه العبور القليوبية, , , , مصر ٢٧٠٠٦د بلوك رقم  ١١ج  ١١عنوان المالك الجديد : قطعه رقم 

 ن يوسف محمد حافظ وهدى يوسف محمد حافظ ومنة يوسف محمد حافظاسم الوكيل الجديد : ايما
  ش حمدى الظاهر القاهلرة ٤٨عنوان الوكيل الجديد : 

 
 


