
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 تعديل بيانات المالك

 اسم المالك الجديد اسم المالك السابق تاريخ التسـجيل   تاريخ االشهار   الفئة رقم الطلب
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

0112839 

 

شركة ذات مسئولية  -صن فارم ،أل أل سي  2001/06/25 2000/12/07 3

محدودة مؤلة طبقاً لقوانين والية ديالوير 

 بالواليات المتحدة االمريكية

 -صن فارماسيوتيكالز ،ال ال سي 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلة طبقاً 

لقوانين والية ديالوير بالواليات 

 المتحدة االمريكية
 

0144063 

 

شركة مساهمة  -ايسين سيكي كابوشيكي كايشا  2007/03/21 2005/09/07 1

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان

 آيسين كوربوريشن

 

0144064 

 

شركة مساهمة  -ايسين سيكي كابوشيكي كايشا  2007/03/21 2005/09/07 7

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان

 آيسين كوربوريشن

 

0150716 

 

جينيكور انترناشيونال ، انك شركة مساهمة  2007/03/21 2005/09/07 1

امريكية مؤلفة طبقالقوانين والية ديالوير 

 الواليات المتحدة االمريكية .

شركة مساهمة  -دانيسكو يو إس، إنك 

أمريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية 

 ديالوير الواليات المتحدة األمريكية
 

0181475 

 

) وتتاجر  -ايسين سبيكى كابوشيكى كايشا  2008/07/13 2006/12/07 6

باسم ايسين سيكى كوليمتد( شركة محدودة 

 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 آيسين كوربوريشن

 

0181476 

 

) وتتاجر  -ايسين سبيكى كابوشيكى كايشا  2008/07/13 2006/12/07 7

ة باسم ايسين سيكى كوليمتد( شركة محدود

 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 آيسين كوربوريشن

 

0181477 

 

) وتتاجر  -ايسين سبيكى كابوشيكى كايشا  2008/07/13 2006/12/07 9

باسم ايسين سيكى كوليمتد( شركة محدودة 

 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 آيسين كوربوريشن

 

0196979 

 

ماجد الفطيم لالستثمارات ) ذ م م ( شركة ذات  2009/08/19 2008/09/07 35

مسئوليه محدوده مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين 

 دولة االمارات العربية المتحدة

 ماجد الفطيم العقارية ش.ذ.م.م

 

0196980 

 

شركة  -ماجد الفطيم لالستثمارات )ذ م م (  2009/05/04 2008/07/07 36

 ذات مسئوليه محدوده مؤلفة وقائمة طبقا

 لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة

 ماجد الفطيم العقارية ش.ذ.م.م

 

0196981 

 

شركة ذات  -ذ م م  -ماجد الفطيم لالستثمارات  2009/05/04 2008/07/07 35

مسئوليه محدوده مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين 

ماجد  andدولة االمارات العربية المتحدة 

 الفطيم العقارية

 العقارية ش.ذ.م.مماجد الفطيم 

 

0196982 

 

ماجد الفطيم لالستثمارات ) ذ م م ( شركة ذات  2009/05/04 2008/07/07 36

مسئوليه محدوده مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين 

 دولة االمارات العربية المتحدة

 ماجد الفطيم العقارية ش.ذ.م.م

 

0218450 

 

) وتتاجر  -ايشا ايسين سبيكى كابوشيكى ك 2011/10/13 2010/11/07 11

باسم ايسين سيكى كوليمتد( شركة محدودة 

 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 آيسين كوربوريشن

 

0218451 

 

) وتتاجر  -ايسين سبيكى كابوشيكى كايشا  2010/02/07 2009/09/07 12

شركة محدودة -باسم ايسين سيكى كوليمتد( 

 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 آيسين كوربوريشن

 

0242875 

 

ماجد الفطيم امالك ش.ذ.م.م_شركة ذات  2016/11/22 2016/03/07 35

مسئوليه محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين 

 االمارات العربية

 ماجد الفطيم العقارية ش.ذ.م.م

 

0259605 

 

بالي جيمينج انك شركة متحدة طبقا لقوانين  2012/11/08 2012/07/07 41

 ة نيفاداوالي

شركة متحدة  -إس جي جيمينج، إنك 

 طبقا لقوانين والية نيفادا
 

0259606 

 

بالي جيمينج انك شركة متحدة طبقا لقوانين  2012/10/11 2012/06/07 41

 والية نيفادا

شركة متحدة  -إس جي جيمينج، إنك 

 طبقا لقوانين والية نيفادا
 

0259607 

 

يمينج انك شركة متحدة طبقا لقوانين بالي ج 2012/10/11 2012/06/07 41

 والية نيفادا

شركة متحدة  -إس جي جيمينج، إنك 

 طبقا لقوانين والية نيفادا
 

0313925 

 

وتتاجر ايضا  -ايسن سايكى كابوشيكى كايشا  2016/07/24 2016/03/07 4

شركة محدودة  -باسم  ايسن سايكى كو . ليمتد 

 بانالمسئولية  مؤلفة طبقا لقوانين اليا

 آيسين كوربوريشن

 

0325239 

 

وتتاجر ايضا  -ايسن سايكى كابوشيكى كايشا  2017/03/14 2017/01/07 7

شركة محدودة  -باسم  ايسن سايكى كو .ليمتد

 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 آيسين كوربوريشن

 

 آيسين كوربوريشنتاجر ايضا وت -ايسن سايكى كابوشيكى كايشا  2017/03/14 2017/01/07 12 0325240



شركة محدودة  -باسم  ايسن سايكى كو . ليمتد 

 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان
 

0325241 

 

وتتاجر ايضا  -ايسن سايكى كابوشيكى كايشا  2017/03/14 2017/01/07 7

شركة محدودة  -باسم  ايسن سايكى كو .ليمتد 

 نالمسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابا

 آيسين كوربوريشن

 

0325242 

 

وتتاجر ايضا  -ايسن سايكى كابوشيكى كايشا  2017/03/14 2017/01/07 12

شركة محدودة  -باسم  ايسن سايكى كو .ليمتد 

 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 آيسين كوربوريشن

 

0325243 

 

جر ايضا ايسن سايكى كابوشيكى كايشا و تتا 2017/03/14 2017/01/07 7

شركة محدودة  -باسم  ايسن سايكى كو .ليمتد

 المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 آيسين كوربوريشن

 

0355222 

 

ايسين سيكى كابوشيكى كايشا وتتاجر ايضا  2019/05/21 2018/09/07 12

شركة  -باسم ايسين سيكى كو, ال تى دى  

 مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان

 سين كوربوريشنآي

 

0355223 

 

ايسين سيكى كابوشيكى كايشا وتتاجر ايضا  2019/05/21 2018/09/07 12

شركة  -باسم ايسين سيكى كو, ال تى دى  

محدودة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين 

 اليابان

 آيسين كوربوريشن

 

0400418 
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شركة   -بريدج ديجيتال ماركتنج  كة مساهمة مصريةشر  -بريدج تو ماركت  2021/10/13 2021/08/07

 مساهمة مصرية

 


