جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

رقم العالمـة 1102400 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :ميرك شارب اند دوم كورب
تاريخ االشهار 0994/02/10 :
تاريخ التسـجيل 0990/10/01 :
اسم المالك السابق  :ميرك اند كوانك  -شركة امريكية متحدة
اسم المالك الجديد  :ميرك شارب اند دوم كورب
عنوان المالك السابق  :لينكولن افينيو رقم  029راهواى  -نيوجيرسى  -امريكا ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان ميرك درايف  -ص ب  011وايتهاوس ستيشن  -نيوجيرسى  011 - 1119الواليات المتحدة االمريكيه ,
الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  000الجزيرة  00491القاهرة

رقم العالمـة 1141091 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :كادبيرى كونفكشيناري بى فى
تاريخ االشهار 0909/10/10 :
تاريخ التسـجيل 0909/10/12 :
اسم المالك السابق  :كادبورى بيفراجز بى فى
اسم المالك الجديد  :كادبيرى كونفكشيناري بى فى
عنوان المالك السابق 0100-0024 :اكس اكس امستردام هولندا ,هولندا
عنوان المالك الجديد  :تترينجسيديجك  0100 ، 220مى بريدا  -هولندا  ,هولندا
اسم الوكيل الجديد  :أ /سمر اللباد
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  041القرية الذكية  9 02400اكتوبر جمهورية مصر العربية

رقم العالمـة 1140029 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :ميرك شارب اند دوم كورب
تاريخ االشهار 0914/19/10 :
تاريخ التسـجيل 0914/00/09 :
اسم المالك السابق  :فيرك اندكو انك .شركة متحدة
اسم المالك الجديد  :ميرك شارب اند دوم كورب
عنوان المالك السابق  :واحد ميرك دريف صندوق بريد رقم  011وايت هاوس استيبشن نيوجرسى الوليات المتحدة االمريكية ,الواليات
المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان ميرك درايف  -ص ب  011وايتهاوس ستيشن  -نيوجيرسى  011 - 1119الواليات المتحدة االمريكيه ,
الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :أ/هدى عبد الهادى
عنوان الوكيل الجديد  :ص.ب0000.االسكندرية

رقم العالمـة 1199010 :
الفــــئة 02 :
اسم مالكها  :فيدرال  -موجل ايجنشن كومباني  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
تاريخ االشهار 0910/02/10 :
ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

تاريخ التسـجيل 0911/10/09 :
اسم المالك السابق  :فيدرال  -موجل اجنيشن كومبانى
اسم المالك الجديد  :فيدرال  -موجل ايجنشن كومباني  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
عنوان المالك السابق  29444 :نورث ويسترن هاى واي ساوث فيلد  ،ميتشجان  01100الواليات المتحدة االمريكيه  ,الواليات
المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  20011 :ويست  00مايل رود  ,ساوثفيلد  ,ميتشجان  , 01100الواليات المتحده االمريكيه ,الواليات المتحدة
االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :شركة فاروق مبارك وشركاة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  12حدائق القبة  -القاهرة

رقم العالمـة 1199911 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :تويوبو كو ليمتد -شركة مساهمه يابانيه
تاريخ االشهار 0910/11/10 :
تاريخ التسـجيل 0911/10/02 :
اسم المالك السابق  :توبوبوسيكي كابوشيكي كايشا وتتاجر ايضا باسم تويوبوكوليمتد ش م يابانية
اسم المالك الجديد  :تويوبو كو ليمتد -شركة مساهمه يابانيه
عنوان المالك السابق  1_2 :دوجيما هاما تشو 2كيتا كو اوزاكا اليابان ,اليابان
عنوان المالك الجديد  1 - 2 :دوجيما هاما  2تشوم كيتاكو أوزاكا اليابان  ,.اليابان
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  029محمد فريد

رقم العالمـة 1100414 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :شركة كالسيك للصناعات الغذائية ش م م  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 0991/00/10 :
تاريخ التسـجيل 0990/01/10 :
اسم المالك السابق  :الشركة العربية الدانماركية للصناعات الغذائية شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :شركة كالسيك للصناعات الغذائية ش م م  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر الصناعية ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقه الصناعيه الثانيه  -قطعه رقم ( ) 09/24مدينة السادس من اكتوبر  -الجيزة  ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :احمد محمد امام
عنوان الوكيل الجديد  :ش سمير عبد الرؤوف  -امتداد مكرم عبيد عمارة  9ب  -الدور االول شقه - - 0مدينة نصر -القاهره

رقم العالمـة 1100419 :
الفــــئة 09 :
اسم مالكها  :شركة كالسيك للصناعات الغذائية ش م م  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 0991/00/10 :
تاريخ التسـجيل 0990/01/10 :
اسم المالك السابق  :الشركة العربية الدانماركية للصناعات الغذائية  /ش .م.م.
اسم المالك الجديد  :شركة كالسيك للصناعات الغذائية ش م م  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :مدينة 9أكتوبر  -الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقه الصناعيه الثانيه  -قطعه رقم ( ) 09/24مدينة السادس من اكتوبر  -الجيزة  ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :احمد محمد امام
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عنوان الوكيل الجديد  :ش سمير عبد الرؤوف  -امتداد مكرم عبيد عمارة  9ب  -الدور االول شقه - - 0مدينة نصر -القاهره

رقم العالمـة 1112440 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :ميرك شارب اند دوم كورب
تاريخ االشهار 0990/11/10 :
تاريخ التسـجيل 0999/10/20 :
اسم المالك السابق  :ميرك اند كو انك شركة متحدة امريكية  dnaميرك اند كو  ،انك
اسم المالك الجديد  :ميرك شارب اند دوم كورب
عنوان المالك السابق 029 :اي لينكولن افينيو راهواي نيوجيرسي الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان ميرك درايف  -ص ب  011وايتهاوسستيشن  -نيو جيرسى  011 - 1119الواليات المتحدة االمريكيه ,
الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  000الجزيرة  00491القاهرة

رقم العالمـة 1194010 :
الفــــئة 29 :
اسم مالكها  :شركة أجواء للصناعات الغذائية  -مصر
تاريخ االشهار 0990/10/10 :
تاريخ التسـجيل 0990/10/00 :
اسم المالك السابق  :شركه مصر الخليجي لتصنيع الزيوت ش م م
اسم المالك الجديد  :شركة أجواء للصناعات الغذائية  -مصر
عنوان المالك السابق  :السويس طريق عتاقه الكيلو 0جوار محطه الكهرباء السويس ,مصر
عنوان المالك الجديد  94 :ج ش الميرغنى  -مصر الجديده  -القاهره ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :محمود سليمان سالم  -المجموعة الدولية لحلول الملكية الفكريةIPIGI
عنوان الوكيل الجديد  21 :ش ذاكر حسين  -مدينة نصر  -القاهرة

رقم العالمـة 1194010 :
الفــــئة 29 :
اسم مالكها  :شركة أجواء للصناعات الغذائية  -مصر
تاريخ االشهار 0990/10/10 :
تاريخ التسـجيل 0990/10/00 :
اسم المالك السابق  :شركة اجواء للصناعات الغذائية  -مصر
اسم المالك الجديد  :شركة أجواء للصناعات الغذائية  -مصر
عنوان المالك السابق  :السويس  -طريق عتاقة الكيلو  0بجوار محطة كهرباء السويس ,مصر
عنوان المالك الجديد  94 :ج ش الميرغنى  -مصر الجديده  -القاهره ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :محمود سليمان سالم  -المجموعة الدولية لحلول الملكية الفكريةIPIGI
عنوان الوكيل الجديد  21 :ش ذاكر حسين  -مدينة نصر  -القاهرة

رقم العالمـة 1194149 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :ميرك شارب اند دوم كورب
تاريخ االشهار 0991/02/10 :
تاريخ التسـجيل 0999/14/20 :
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اسم المالك السابق  :ميرك اندكور انك شركه ذات مسؤليه محدوده
اسم المالك الجديد  :ميرك شارب اند دوم كورب
عنوان المالك السابق  :وان ميرك درايف ص ب  011وايت هاوس ستيشن نيوجيرسي الواليات المتحده االمريكيه ,الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان ميرك درايف  -ص ب  011وايتهاوسستيشن  -نيو جيرسى  011 - 1119الواليات المتحدة االمريكيه ,
الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  000الجزيرة  00491القاهرة

رقم العالمـة 1199241 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :ميرك شارب اند دوم كورب
تاريخ االشهار 0991/02/10 :
تاريخ التسـجيل 0999/14/20 :
اسم المالك السابق  :ميرك اندكو انك شركة ذات مسئولية محدودة
اسم المالك الجديد  :ميرك شارب اند دوم كورب
عنوان المالك السابق  :وان ميرك درايف بي او ص.ب011.وايت هاوس ستيشن نيوجيرسي امريكا ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان ميرك درايف  -ص ب  011وايتهاوسستيشن  -نيو جيرسى  011 - 1119الواليات المتحدة االمريكيه ,
الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  000الجزيرة  00491القاهرة

رقم العالمـة 1010010 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :ميرك شارب اند دوم كورب
تاريخ االشهار 2111/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2111/11/14 :
اسم المالك السابق  :ميرك اندكو انك
اسم المالك الجديد  :ميرك شارب اند دوم كورب
عنوان المالك السابق  :رقم  0ميرك درايف ص ب  011وايت هاوس ستيشن نيو جيرسى  -الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات
المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان ميرك درايف  -ص ب  011وايتهاوسستيشن  -نيو جيرسى  011 - 1119الواليات المتحدة االمريكيه ,
الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  000الجزيرة  00491القاهرة

رقم العالمـة 1004109 :
الفــــئة 09 :
اسم مالكها  :ميرك شارب اند دوم كورب
تاريخ االشهار 2112/12/10 :
تاريخ التسـجيل 2112/11/01 :
اسم المالك السابق  :ميرك اند كو انك
اسم المالك الجديد  :ميرك شارب اند دوم كورب
عنوان المالك السابق  :رقم  0ميرك درايف ص1ب رقم  011وايت هاوس ستيش نيوجيرسى  -الواليات المتحده االمريكيه  ,الواليات
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المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان ميرك درايف  -ص ب  011وايتهاوسستيشن  -نيو جيرسى  011 - 1119الواليات المتحدة االمريكيه ,
الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  000الجزيرة  00491القاهرة

رقم العالمـة 1024991 :
الفــــئة 9 :
اسم مالكها  :نورثروب جرومان اينوفيشن سيستمز  ،انك
تاريخ االشهار 2112/11/10 :
تاريخ التسـجيل 2112/02/22 :
اسم المالك السابق  :آليانت تكسيستمز  ،انك
اسم المالك الجديد  :أوربيتال ايه تى كيه  ،انك
عنوان المالك السابق  0011 :فالينج كلود دريف مينييولس مينوتا الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  0011 :ناثان الن  ،ام ان -10ال دبليو  ، 41باليموث  ،ام ان  ,44002الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 1024990 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :نورثروب جرومان اينوفيشن سيستمز  ،انك
تاريخ االشهار 2112/11/10 :
تاريخ التسـجيل 2112/02/22 :
اسم المالك السابق  :آليات تكسيستمز  ،انك
اسم المالك الجديد  :أوربيتال ايه تى كيه  ،انك
عنوان المالك السابق  0011 :فالينج كلود دريف مينييولس مينوتا الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  0011 :ناثان الن  ،ام ان -10ال دبليو  ، 41باليموث  ،ام ان  ,44002الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 1029112 :
الفــــئة 9 :
اسم مالكها  :ليدفانس جي ام بي اتش
تاريخ االشهار 2112/02/10 :
تاريخ التسـجيل 2110/14/20 :
اسم المالك السابق  :اوسرام جزلشافت ميت بشرينكتر هافتونج  -شركة محدودة المسئولية ألمانية
اسم المالك الجديد  :اوسرام جزلشافت ميت بشرينكتر هافتونج  -شركة محدودة المسئولية ألمانية
عنوان المالك السابق  0 :هيلال برونر ستريت  ،ميونيخ ( المانيا ) د  ,10400المانيا
عنوان المالك الجديد  :مارسيل -بروير-شتراسسيه  911110ميونخ المانيا ,المانيا
اسم الوكيل الجديد :
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  029محمد فريد

رقم العالمـة 1029110 :
الفــــئة 00 :
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اسم مالكها  :ليدفانس جي ام بي اتش
تاريخ االشهار 2110/01/10 :
تاريخ التسـجيل 2114/00/02 :
اسم المالك السابق  :اوسرام جزلشافت ميت بشرينكتر هافتونج  -محدودة المسئولية
اسم المالك الجديد  :اوسرام جزلشافت ميت بشرينكتر هافتونج  -شركة محدودة المسئولية ألمانية
عنوان المالك السابق  0 :هيلال برونر ستريت ميونخ (المانيا ) د  , 10400 -المانيا
عنوان المالك الجديد  :مارسيل -بروير-شتراسسيه  911110ميونخ المانيا ,المانيا
اسم الوكيل الجديد :
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  029محمد فريد

رقم العالمـة 1001012 :
الفــــئة 01 :
اسم مالكها  :سالومون اس ايه اس شركه مساهمه فرنسيه
تاريخ االشهار 2119/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2110/10/04 :
اسم المالك السابق  :سالومون إس  .إيه شركة مساهمة فرنسية
اسم المالك الجديد  :سالومون اس ايه اس شركه مساهمه فرنسيه
عنوان المالك السابق  :ليوديت الرافوار 00001،متز  -تسى  -فرنسا ,فرنسا
عنوان المالك الجديد  :ليه كروز ليه  ،ميتز  -تيسي  ، 00001فرنسا  ,.فرنسا
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  029محمد فريد

رقم العالمـة 1001010 :
الفــــئة 24 :
اسم مالكها  :سالومون اس ايه اس شركه مساهمه فرنسيه
تاريخ االشهار 2114/19/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/12/02 :
اسم المالك السابق  :سالومون اس.ايه شركه مساهمه فرنسيه
اسم المالك الجديد  :سالومون اس ايه اس شركه مساهمه فرنسيه
عنوان المالك السابق  :ليوديت الرافوار00001,متز_تسي,فرنسا ,فرنسا
عنوان المالك الجديد  :ليه كروز ليه  ،ميتز  -تيسي  ، 00001فرنسا  ,.فرنسا
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  029محمد فريد

رقم العالمـة 1001010 :
الفــــئة 21 :
اسم مالكها  :سالومون اس ايه اس شركه مساهمه فرنسيه
تاريخ االشهار 2114/19/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/12/02 :
اسم المالك السابق  :سالومون اس.ايه  -شركة مساهمة فرنسية
اسم المالك الجديد  :سالومون اس ايه اس شركه مساهمه فرنسيه
عنوان المالك السابق  :ليوديت الرافوار 00001 ,متز  -تسى  -فرنسا ,فرنسا
عنوان المالك الجديد  :ليه كروز ليه  ،ميتز  -تيسي  ، 00001فرنسا  ,.فرنسا
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
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عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  029محمد فريد

رقم العالمـة 1000002 :
الفــــئة 29 :
اسم مالكها  :شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية ش م م
تاريخ االشهار 2114/02/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/02/00 :
اسم المالك السابق  :شركة برج العرب للصناعةش م م بنظام المناطق الحرة شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية ش م م
عنوان المالك السابق  0 :شارع النضال متفرع منة شارع الطيران -مدينة نصر -القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  20 :ش محمد كريم الحى الثامن مدينه نصر القاهره ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :احمد ممدوح مصطفى على الطنطاوى  -وكيل براءات
عنوان الوكيل الجديد  20 :ش محمد كريم  -الحى الثامن  -مدينة نصر القاهرة

رقم العالمـة 1009020 :
الفــــئة 29 :
اسم مالكها  :شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية ش م م
تاريخ االشهار 2119/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/00/02 :
اسم المالك السابق  :شركة برج العرب للصناعة ش م م بنظام المناطق الحرة شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :شركة برج العرب للصناعة شركة مساهة مصرية ش م م
عنوان المالك السابق  0 :ش النضال متفرع من شارع الطيران مدينة نصر القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  20 :ش محمد كريم الحى الثامن مدينه نصر القاهره ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :احمد ممدوح مصطفى على الطنطاوى  -وكيل براءات
عنوان الوكيل الجديد  20 :ش محمد كريم  -الحى الثامن  -مدينة نصر القاهرة

رقم العالمـة 1040900 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
تاريخ االشهار 2119/14/10 :
تاريخ التسـجيل 2110/19/24 :
اسم المالك السابق  :جينزيمى كوربوريشن  --شركة متحدة امريكية تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  /الواليات
المتحدة االمريكية
اسم المالك الجديد  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك السابق  :وان كيندال سكوير كمبريدج ماسا شوسيتس - 2009الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  41 :بينى ستريت كامبريدج  .ماساشوسيتس-2002الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 1040904 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
تاريخ االشهار 2119/11/10 :
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تاريخ التسـجيل 2101/11/01 :
اسم المالك السابق  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  2009الواليات المتحدة
االمريكية
اسم المالك الجديد  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك السابق  :وان كيندا ل سكوير كمبريدج ماسا شوسيتس - 2009الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  41 :بينى ستريت كامبريدج  .ماساشوسيتس-2002الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 1040909 :
الفــــئة 02 :
اسم مالكها  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
تاريخ االشهار 2119/14/10 :
تاريخ التسـجيل 2110/19/24 :
اسم المالك السابق  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمةطبقا لقوانين والية ماساشوسيتس /الواليات المتحدة االمريكية
اسم المالك الجديد  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك السابق  :وان كيندا ل سكوير كمبريدج ماسا شوسيتس - 2009الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  41 :بينى ستريت كامبريدج  .ماساشوسيتس-2002الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 1040900 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
تاريخ االشهار 2119/11/10 :
تاريخ التسـجيل 2101/19/19 :
اسم المالك السابق  :جينزيمى كوربوريشن  --شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية مساشوسيتس  --الواليات المتحدة
االمريكية 2009
اسم المالك الجديد  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك السابق  :وان كيندا ل سكوير كمبريدج ماسا شوسيتس - 2009الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  41 :بينى ستريت كامبريدج  .ماساشوسيتس-2002الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 1040901 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
تاريخ االشهار 2119/14/10 :
تاريخ التسـجيل 2110/19/24 :
اسم المالك السابق  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة امريكية .تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  /الواليات المتحدة
االمريكية
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اسم المالك الجديد  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك السابق  :وان كيندا ل سكوير كمبريدج ماسا شوسيتس - 2009الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  41 :بينى ستريت كامبريدج  .ماساشوسيتس-2002الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 1040909 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
تاريخ االشهار 2119/14/10 :
تاريخ التسـجيل 2110/01/21 :
اسم المالك السابق  :جينزيمى كوربوريشن شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  2009الواليات المتحدة
االمريكية
اسم المالك الجديد  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك السابق  :وان كيندال سكوير كمبريدج ماسا شوسيتس - 2009الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  41 :بينى ستريت كامبريدج  .ماساشوسيتس-2002الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 1090090 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :ميرك شارب اند دوم كورب
تاريخ االشهار 2119/01/10 :
تاريخ التسـجيل 2110/14/20 :
اسم المالك السابق  :ميرك أند كو انك شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقوانين نيوجيرسى الواليات المتحدة االمريكية
اسم المالك الجديد  :ميرك شارب اند دوم كورب
عنوان المالك السابق  :واحد ميرك دريف ص1ب  011وايت هاوس ستيشن نيوجيرسى الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان ميرك درايف  -ص ب  011وايتهاوس ستيشن  -نيوجيرسى  011 - 1119الواليات المتحدة االمريكيه ,
الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  000الجزيرة  00491القاهرة

رقم العالمـة 1001002 :
الفــــئة 01 :
اسم مالكها  :شركة غاز مصر  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2119/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/02/19 :
اسم المالك السابق  :شركة غاز مصر شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :شركة غاز مصر  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :كورنيش النيل  -الوراق  -امبابة  -الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  01 :ش المفتشين  -الماظة  -مصر الجديدة  -القاهرة , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :وائل احمد محمد جويد ( من له حق التوقيع ) والعضو المنتدب
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عنوان الوكيل الجديد  01 :شارع المفتشين _ الماظة _ مصر الجديدة _ القاهرة

رقم العالمـة 1002201 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :ميرك شارب اند دوم كورب
تاريخ االشهار 2114/00/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/11/12 :
اسم المالك السابق  :ميرك اند كوا انك (ش.م) شركة مساهمة
اسم المالك الجديد  :ميرك شارب اند دوم كورب
عنوان المالك السابق  :وان ميرك دريف ص.ب 011وايت هاوس ستيشن نيوجيرسى  -الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان ميرك درايف  -ص ب  011وايتهاوس ستيشن  -نيوجيرسى  011 - 1119الواليات المتحدة االمريكيه ,
الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  000الجزيرة  00491القاهرة

رقم العالمـة 1009194 :
الفــــئة 02 :
اسم مالكها  :ذى كوكا  -كوال كمبانى (شركة مساهمة) امريكية
تاريخ االشهار 2119/11/10 :
تاريخ التسـجيل 2110/10/29 :
اسم المالك السابق  :ذى كوكا  --كوال كمبانى_شركة مساهمة امريكية
اسم المالك الجديد  :ذى كوكا  -كوال كمبانى (شركة مساهمة) امريكية
عنوان المالك السابق  001 :نورث افينيو ن  -و  -اتالنتا  ،جورجيا  - 01000الواليات المتحدة االمريكيه  ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان كوكا  -كوال بالزا اتالنتا  ،جورجيا  01000 ،الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  000الجزيرة  00491القاهرة

رقم العالمـة 1009199 :
الفــــئة 02 :
اسم مالكها  :ذى كوكا  -كوال كمبانى (شركة مساهمة) امريكية
تاريخ االشهار 2111/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2111/19/01 :
اسم المالك السابق  :ذى كوكا -كوال كومبانى_شركة مساهمة امريكية ( قوانين والية ديالوير )
اسم المالك الجديد  :ذى كوكا  -كوال كمبانى (شركة مساهمة) امريكية
عنوان المالك السابق  001 :نورث افينيو ن  -و  -اتالنتا  ،جورجيا  - 01000الواليات المتحدة االمريكيه  ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان كوكا  -كوال بالزا اتالنتا  ،جورجيا  01000 ،الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  000الجزيرة  00491القاهرة

رقم العالمـة 1009040 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :ميرك شارب اند دوم كورب
تاريخ االشهار 2119/19/10 :
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تاريخ التسـجيل 2110/00/04 :
اسم المالك السابق  :ميرك اند كوانك  --شركة مساهمة مكونة طبقا لقوانين والية نيوجيرسى بالواليات المتحدة االمريكية
اسم المالك الجديد  :ميرك شارب اند دوم كورب
عنوان المالك السابق  :وان ميرك درايف ص ب  011وهوايت هاوس ستيشن  -نيوجيرسي  /الواليات المتحده االمريكيه ,الواليات
المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان ميرك درايف  -ص ب  011وايتهاوس ستيشن  -نيوجيرسى  011 - 1119الواليات المتحدة االمريكيه ,
الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  000الجزيرة  00491القاهرة

رقم العالمـة 1009100 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :ميرك شارب اند دوم كورب
تاريخ االشهار 2119/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2110/14/20 :
اسم المالك السابق  :ميرك اند كو انك  -شركة مساهمة امريكية
اسم المالك الجديد  :ميرك شارب اند دوم كورب
عنوان المالك السابق  :وان ميرك دريف ص  1ب  011وايت هاوس ستيشن نيوجيرسي  -الواليات المتحدة األمريكية ,الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان ميرك درايف  -ص ب  011وايتهاوسستيشن  -نيو جيرسى  011 - 1119الواليات المتحدة االمريكيه ,
الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  000الجزيرة  00491القاهرة

رقم العالمـة 1009099 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :ميرك شارب اند دوم كورب
تاريخ االشهار 2119/01/10 :
تاريخ التسـجيل 2110/14/20 :
اسم المالك السابق  :ميرك اند كوانك  /شركة مساهمة مكونة طبقا لقوانين والية نيوجيرسى
اسم المالك الجديد  :ميرك شارب اند دوم كورب
عنوان المالك السابق  :وان ميرك درايف -ص  .ب  - 011وايت هاوس ستيشن  -نيوجيرسي الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات
المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان ميرك درايف  -ص ب  011وايتهاوس ستيشن  -نيوجيرسى  011 - 1119الواليات المتحدة االمريكيه ,
الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  000الجزيرة  00491القاهرة

رقم العالمـة 1012290 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
تاريخ االشهار 2110/14/10 :
تاريخ التسـجيل 2111/02/12 :
اسم المالك السابق  :جيتريمى كوربوريشن شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية
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اسم المالك الجديد  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك السابق  411 :كيندال ستريت كامبريدج ماساشوسيتس  - 2002الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  41 :بينى ستريت كامبريدج  .ماساشوسيتس-2002الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشه التيموريه جاردن ستى القاهرة ص ب  029محمد فريد

رقم العالمـة 1012294 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
تاريخ االشهار 2110/14/10 :
تاريخ التسـجيل 2111/02/12 :
اسم المالك السابق  :جيتريمى كوربوريشن شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية
اسم المالك الجديد  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك السابق  411 :كيندال ستريت كامبريدج ماساشوسيتس  - 2002الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  41 :بينى ستريت كامبريدج  .ماساشوسيتس-2002الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 1090000 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :ميرك شارب اند دوم كورب
تاريخ االشهار 2110/01/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/19/22 :
اسم المالك السابق  : :ميرك أندكو انك  ---شركة مساهمة امريكية
اسم المالك الجديد  :ميرك شارب اند دوم كورب
عنوان المالك السابق  :وان ميرك دريف ص-ب  011وايت هاوس ستيشن نيوجيرسى الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان ميرك درايف  -ص ب  011وايتهاوس ستيشن  -نيوجيرسى  011 - 1119الواليات المتحدة االمريكيه ,
الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :الزمالك القاهرة ص ب  000الجزيرة

رقم العالمـة 1090490 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :رحاب ممدوح يس حنفى
تاريخ االشهار 2111/01/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/10/10 :
اسم المالك السابق  :رحاب ممدوح ياسين ابراهيم  -المطعم السورى  -منشأة فردية  -مصرية الجنسية
اسم المالك الجديد  :رحاب ممدوح يس حنفى
عنوان المالك السابق  42 :شارع اسكندر ابراهيم  -ميامى  -المنتزه  -اسكندرية ,مصر
عنوان المالك الجديد  40 :ش اسكندر ابراهيم  -ميامى  -المنتزة اسكندرية ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :احمد محمد امام
عنوان الوكيل الجديد  :ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد  -عمارة  9ب  -الدور االول شقه  - 0مدينة نصر _ القاهرة
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رقم العالمـة 1099021 :
الفــــئة 09 :
اسم مالكها  :شوب ليمتد  -ذات مسؤليه محدودة
تاريخ االشهار 2119/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/10/29 :
اسم المالك السابق  :ايه سى ئى ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودةمؤلفة وقائمة وفقا لقوانين برمودا
اسم المالك الجديد  :شوب ليمتد  -ذات مسؤليه محدودة
عنوان المالك السابق  :بارينجاسى  ، 02سى اتش  1110 -زيورخ سويسرا ,جزر كايمان
عنوان المالك الجديد  :بارينجاسي  ، 02سى اتش  1110 -زيوريخ سويسرا ,سويسرا
اسم الوكيل الجديد  :عمرو مفيد الديب
عنوان الوكيل الجديد  :ص  .ب  - 0209القاهرة  -مصر

رقم العالمـة 1210902 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :ميرك شارب اند دوم كورب
تاريخ االشهار 2111/11/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/10/10 :
اسم المالك السابق  :ميرك أندكوانك  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية نيوجيرسى
اسم المالك الجديد  :ميرك شارب اند دوم كورب
عنوان المالك السابق  :وان ميرك دريف ص-ب  011وايت هاوس ستيشن نيوجيرسى  -الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك الجديد  :وان ميرك درايف  -ص ب  011وايتهاوس ستيشن  -نيوجيرسى  011 - 1119الواليات المتحدة االمريكيه ,
الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :الزمالك القاهرة ص ب  000الجزيرة

رقم العالمـة 1211002 :
الفــــئة 09 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2111/02/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/10/20 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  -محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1211049 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2119/12/10 :
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تاريخ التسـجيل 2119/19/04 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1211049 :
الفــــئة 01 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2119/12/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/19/00 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1211092 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2119/12/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/19/04 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1211090 :
الفــــئة 02 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2119/12/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/19/04 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى -
محافظة القاهرة  ,مصر
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عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1211094 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2119/12/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/19/04 :
اسم المالك السابق :
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق :
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1211099 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2119/12/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/19/00 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1211091 :
الفــــئة 09 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2119/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/11/00 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  -محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1211101 :
الفــــئة 04 :
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اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2119/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/11/29 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  -محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1211900 :
الفــــئة 01 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2119/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/11/29 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1211900 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2119/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/11/29 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1211901 :
الفــــئة 02 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2119/10/11 :
تاريخ التسـجيل 2119/11/29 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
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عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1211921 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2119/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/11/29 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1211920 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2119/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2119/19/10 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1224200 :
الفــــئة 02 :
اسم مالكها  :جولدونى ماشينرى اندسترى كوربوريشن ليمتد  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين
تاريخ االشهار 2101/12/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/10/09 :
اسم المالك السابق  :هيبى اولين هيفى اندستريز كو ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين الصين
اسم المالك الجديد  :جولدونى ماشينرى اندسترى كوربوريشن ليمتد  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين
عنوان المالك السابق  :اكسوانهايو هاى  -ديفيلوبمنت زون  -هيبى بروفينس  -الصين ,الصين
عنوان المالك الجديد  :رقم  00جاوكسين رود  -بيشين ساينس اند تكنولوجى بارك تيانجين  -الصين ,الصين
اسم الوكيل الجديد  :مراد محمد نصر  -وكيل براءات
عنوان الوكيل الجديد  :ص.ب  - 0420الحى الثامن  -مدينة  -القاهرة
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

رقم العالمـة 1200400 :
الفــــئة 09 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2100/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/10/09 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات االتصاالت  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر الحى الثانى عشر المجاروه األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  -محافظة
الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1200491 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2100/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/10/09 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات االتصاالت  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9اكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة ااالولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  - 00الدور الثانى -
القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1200490 :
الفــــئة 01 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2100/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/10/09 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات االتصاالت  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9اكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة ااالولى  -العقار رقم  00مدخل ب شقة  - 00الدور الثانى -
القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1200499 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2100/14/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/11/01 :
ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

اسم المالك السابق  :اربو لخدمات االتصاالت  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9اكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة االولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  - 00الدور الثانى  -القاهرة,
مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1200490 :
الفــــئة 02 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2100/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/10/09 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات االتصاالت  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9اكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة ااالولى  -العقار رقم  00مدخل ب شقة  - 00الدور الثانى -
القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1200499 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2100/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/10/09 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات االتصاالت  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9اكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة ااالولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  - 00الدور الثانى  -القاهرة,
مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1200401 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2100/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/10/09 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات االتصاالت  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9اكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة ااالولى  -العقار رقم  00مدخل ب شقة  - 00الدور الثانى -
القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
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عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1200941 :
الفــــئة 09 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2100/11/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/10/20 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى --
محافظة القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1200900 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2100/11/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/10/20 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتو  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1200911 :
الفــــئة 01 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2100/00/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/10/10 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1200910 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
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تاريخ االشهار 2100/19/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/10/20 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1200910 :
الفــــئة 02 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2100/11/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/10/20 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى --
محافظة القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1200919 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2100/11/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/10/20 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى --
محافظة القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1200910 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2100/00/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/10/10 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى محافظة
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القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240424 :
الفــــئة 09 :
اسم مالكها  :فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ش  .م  .م  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2100/02/10 :
تاريخ التسـجيل 2104/12/00 :
اسم المالك السابق  :فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ش  .م  .م  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ش  .م  .م  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :الدور االرضي  -بالمبني المقام على القطعة  - A - 0 -10Bالقرية الذكية  -طريق مصر االسكندرية الصحراوي
 ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المبنى االدارى الكائن بقطعه االرض رقم  - 220b / 02fالقرية الذكية  -طريق مصر االسكندرية الصحراوي -
الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :اشرف كامل موسي صبرى  -العضو المنتدب  -من له حق التوقيع
عنوان الوكيل الجديد  :المبنى االدارى الكائن بقطعة االرض رقم  220b 02fبالقريه الذكيه  -طريق مصر اسكندرية الصحراوى -
الجيزة

رقم العالمـة 1240410 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240414 :
الفــــئة 2 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة
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رقم العالمـة 1240419 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب  -شقة  - 00الدور الثانى --
محافظة الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240410 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240419 :
الفــــئة 9 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240491 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
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تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240490 :
الفــــئة 1 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240492 :
الفــــئة 9 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240490 :
الفــــئة 01 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
القاهرة  ,مصر
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عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240490 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب شقة  00الدور الثانى --
محافظة الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240494 :
الفــــئة 02 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب  -شقة  - 00الدور الثانى --
محافظة الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240499 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240490 :
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الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240491 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240499 :
الفــــئة 09 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240911 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
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اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى --
محافظةالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240910 :
الفــــئة 01 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب  -شقة  - 00الدور الثانى --
محافظةالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240912 :
الفــــئة 09 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240910 :
الفــــئة 21 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة
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رقم العالمـة 1240910 :
الفــــئة 20 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب  -شقة  00 -الدور الثانى --
محافظة الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240914 :
الفــــئة 22 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :أربو لخدمات االتصاالت  dnaاربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب  -شقة  - 00الدور الثانى --
محافظة الجيزة , , , ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240919 :
الفــــئة 20 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :أربو لخدمات االتصاالت  dnaاربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :دينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب  -شقة  - 00الدور الثانى --
محافظة الجيزة , , , ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240910 :
الفــــئة 20 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
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تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240911 :
الفــــئة 24 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب  -شقة  - 00الدور الثانى --
محافظة الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240919 :
الفــــئة 29 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب شقة  00الدور الثانى --
محافظة الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240901 :
الفــــئة 20 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب شقة  00الدور الثانى --
محافظة الجيزة ,مصر
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عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240900 :
الفــــئة 21 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240902 :
الفــــئة 29 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر -المجاورة األولى  -العقار رقم - 00مدخل ب -شقة - 00الدور الثانى --
محافظة الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240900 :
الفــــئة 01 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر -المجاورة األولى -العقار رقم  00 -مدخل ب  -شقة  00الدور الثانى --
محافظة الجيزة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240900 :
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الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240904 :
الفــــئة 02 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مد 0الدور الثانى  --محافظة الجيزة,
مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240909 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب -شقة  - 00الدور الثانى --
محافظة الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240900 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
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اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب  -شقة  - 00الدور الثانى --
محافظة الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240901 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى -العقار رقم - 00مدخل ب -شقة - 00الدور الثانى --
محافظة الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240909 :
الفــــئة 09 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب  -شقة  00-الدور الثانى --
محافظةالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240921 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة
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رقم العالمـة 1240920 :
الفــــئة 01 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب  -شقة  - 00الدور الثانى --
محافظة الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240922 :
الفــــئة 09 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
القاهرة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240920 :
الفــــئة 01 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240920 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
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تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب  -شقة  - 00الدور الثانى --
محافظة الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240924 :
الفــــئة 02 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب شقة  00الدور الثانى --
محافظة الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240929 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب شقة  00الدور الثانى --
محافظة الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240920 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر المجاورة األولى العقار رقم  00مدخل ب شقة  00الدور الثانى  --محافظة
القاهرة  ,مصر
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عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240921 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :أربو لخدمات االتصاالت
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2102/11/19 :
اسم المالك السابق  :اربو لخدمات األتصاالت  --شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :أربو لخدمات االتصاالت
عنوان المالك السابق  :مدينة  9أكتوبر  -الحى الثانى عشر  -المجاورة األولى  -العقار رقم  - 00مدخل ب  -شقة  - 00الدور الثانى --
محافظة الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  091 :ش  29يوليو -العجوزة  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مدحت فاروق كرم كرم  -العضو المنتدب (من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  091 :ش  29يوليو  -العجوزة  -الجيزة

رقم العالمـة 1240002 :
الفــــئة 9 :
اسم مالكها  :إيديماكس تكنولوجى كو  -أل تى دى  -شركة محدودة
تاريخ االشهار 2100/19/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/02/10 :
اسم المالك السابق  :إيديماكس تكنولوجى كو  -أل تى دى  -شركة محدودة
اسم المالك الجديد  :إيديماكس تكنولوجى كو  -أل تى دى  -شركة محدودة
عنوان المالك السابق  :رقم  0وتشوان  0أر دى رود  -وو  -كو اندستريال بارك  ،تايبيه  :هسين  ،تايوان  ،أر أو  .سى ,تايوان
عنوان المالك الجديد  :نو ،201.اكسينهو فيرست رود  ،منطقة نيهو  ،مدينة تايبيه  ، 00090تايوان  ،جمهورية الصين ,تايوان
اسم الوكيل الجديد  :ميشيل مطيع جاد اللة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  0مدينة الفردوس  9 -اكتوبر

رقم العالمـة 1240000 :
الفــــئة 01 :
اسم مالكها  :عبد القادر احمد سنكري
تاريخ االشهار 2100/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/19/01 :
اسم المالك السابق  :عبد القادر احمد سنكري  -فرد  -اماراتي الجنسية
اسم المالك الجديد  :عبد القادر احمد سنكري
عنوان المالك السابق  :ص ب  - 000999دبي  -االمارات المتحدة العربية  ,االمارات العربية المتحدة
عنوان المالك الجديد  :ص ب  - 92111دبي  -االمارات المتحدة العربية  , , , ,االمارات العربية المتحدة
اسم الوكيل الجديد  :سماس للملكيه الفكريه ويمثلها  /هاله وحيد احمد
عنوان الوكيل الجديد  00 :عمارات العبور طريق صالح سالم  -الدور  02شقه  021ص ب  40بانوراما اكتوبر  -القاهرة 00100

رقم العالمـة 1240004 :
الفــــئة 24 :
اسم مالكها  :عبد القادر احمد سنكري
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تاريخ االشهار 2100/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/19/01 :
اسم المالك السابق  :عبد الفادر احمد سنكري  -فرد  -اماراتي الجنسية
اسم المالك الجديد  :عبد القادر احمد سنكري
عنوان المالك السابق  :ص 1ب  - 000999دبي  -االمارات العربية المتحدة  ,االمارات العربية المتحدة
عنوان المالك الجديد  :ص ب  - 92111دبي  -االمارات المتحدة العربية  , , , ,االمارات العربية المتحدة
اسم الوكيل الجديد  :سماس للملكيه الفكريه ويمثلها  /هاله وحيد احمد
عنوان الوكيل الجديد  00 :عمارات العبور طريق صالح سالم الدور  02شقه  021ص ب  40بانوراما اكتوبر 00100

رقم العالمـة 1249099 :
الفــــئة 02 :
اسم مالكها  :فيدرال  -موجل ايجنشن كومباني  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
تاريخ االشهار 2102/10/10 :
تاريخ التسـجيل 2104/19/04 :
اسم المالك السابق  :فيدرال  -موجل ايجنشن كومباني  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
اسم المالك الجديد  :فيدرال  -موجل ايجنشن كومباني  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
عنوان المالك السابق  29444 :نورثويسترن هاي واي  ,ساوثفيلد  ,ميتشجان  , 01100الواليات المتحده االمريكيه , , , ,الواليات
المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  20011 :ويست  00مايل رود  ,ساوثفيلد  ,ميتشجان  , 01100الواليات المتحده االمريكيه ,الواليات المتحدة
االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :شركة فاروق مبارك وشركاة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  12حدائق القبة  -القاهرة

رقم العالمـة 1292109 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
تاريخ االشهار 2102/01/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/19/01 :
اسم المالك السابق  :شركة جينزيمي كوربوريشن  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماسيتشوسيتس  -الواليات
المتحدة االمريكية
اسم المالك الجديد  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك السابق  411 :كيندل ستريت كامبريدج  ،ماسيتشوسيتس  - 12020الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك الجديد  41 :بينى ستريت كامبريدج  .ماساشوسيتس-2002الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 1292110 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
تاريخ االشهار 2102/01/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/19/01 :
اسم المالك السابق  :شركة جينزيمي كوربوريشن  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماسيتشوسيتس  -الواليات
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المتحدة االمريكية
اسم المالك الجديد  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك السابق  411 :كيندل ستريت كامبريدج  ،ماسيتشوسيتس  - 12020الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك الجديد  41 :بينى ستريت كامبريدج  .ماساشوسيتس-2002الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 1200149 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :نيوهوب ايجيبت المحدودة  -شركة ذات مسئولية محدودة
تاريخ االشهار 2100/19/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/19/10 :
اسم المالك السابق  :نيوهوب ايجيبت المحدودة  -شركة ذات مسئولية محدودة
اسم المالك الجديد  :نيوهوب ايجيبت المحدودة  -شركة ذات مسئولية محدودة
عنوان المالك السابق  20 :ش محمود صدقي  -المهندسين  -العجوزة  -الجيزة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  :القطعه رقم  0090بالمنطقه السابعه مدينة السادات  -المنوفيه  ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :شاو ون  -مدير عام بالشركة ( من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  :قطعه  0090المنطقه الصناعيه السابعه مدينة السادات  -المنوفيه

رقم العالمـة 1219009 :
الفــــئة 09 :
اسم مالكها  :شوب ليمتد  -ذات مسؤليه محدودة
تاريخ االشهار 2100/14/10 :
تاريخ التسـجيل 2104/12/09 :
اسم المالك السابق  :ايه سى ئى ليمتد  --شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين  -سويسرا
اسم المالك الجديد  :شوب ليمتد  -ذات مسؤليه محدودة
عنوان المالك السابق  :بارنجاس  1110 ، 02زيورخ  -سويسرا  ,سويسرا
عنوان المالك الجديد  :بارينجاسي  ، 02سى اتش  1110 -زيوريخ سويسرا ,سويسرا
اسم الوكيل الجديد  :عمرو مفيد الديب
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب - 0209القاهره-مصر

رقم العالمـة 1291909 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
تاريخ االشهار 2100/02/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/10/09 :
اسم المالك السابق  :جينزيم كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية مساشوستس
اسم المالك الجديد  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك السابق  411 :كيندال ستريت  ،كامبريدج  ،مساشوستس  - 12020الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك الجديد  41 :بينى ستريت كامبريدج  .ماساشوسيتس-2002الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
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عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 1291900 :
الفــــئة 01 :
اسم مالكها  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
تاريخ االشهار 2100/02/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/10/09 :
اسم المالك السابق  :شركة جينزيم  -كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية مساشوستس
اسم المالك الجديد  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك السابق  411 :كيندال ستريت  ،كامبريدج  ،مساشوستس  - 12020الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك الجديد  41 :بينى ستريت كامبريدج  .ماساشوسيتس-2002الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 1291901 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
تاريخ االشهار 2100/02/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/10/09 :
اسم المالك السابق  :جينزيم  -كوربوريشن  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية مساشوستس
اسم المالك الجديد  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك السابق  411 :كيندال ستريت  ،كامبريدج  ،مساشوستس  - 12020الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك الجديد  41 :بينى ستريت كامبريدج  .ماساشوسيتس-2002الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 1009009 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :ليدز للمقاوالت العموميه giitI PonoGdl renDGdSDEnL
تاريخ االشهار 2109/01/10 :
تاريخ التسـجيل 2121/01/20 :
اسم المالك السابق  :شركة ليدز لحلول وخدمات الطاقة والكهروميكانيكا ش م م  -ش مساهمة  dnaليدز لحلول وخدمات الطاقه
والكهروميكانيكا  -ش مساهمة
اسم المالك الجديد  :ليدز للمقاوالت العموميه giitI PonoGdl renDGdSDEnL
عنوان المالك السابق  :الوحدة رقم  0112الدور االرضى عمارة  0منتجع فرساى  -المنطقة السياحية السادسة  -الحى المتميز 9 -
أكتوبر  -الجيزة , , , ,مصر
عنوان المالك الجديد  :الوحدة رقم  0112الدور االرضى عمارة  0منتجع فرساى  -المنطقة السياحية السادسة  -الحى المتميز 9 -
أكتوبر  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :ايمن احمد فتحى حسين  -رئيس مجلس االدارة ( من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  :الوحدة رقم 0112الدور االرضى  -العمارة  0منتجع فرساى  0المنطقه السياحيه السادسه  -الحى المتميز -
الجيزة
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رقم العالمـة 1009011 :
الفــــئة 9 :
اسم مالكها  :ليدز للمقاوالت العموميه giitI PonoGdl renDGdSDEnL
تاريخ االشهار 2109/01/10 :
تاريخ التسـجيل 2121/00/10 :
اسم المالك السابق  :شركة ليدز لحلول وخدمات الطاقة والكهروميكانيكا  -شركة مساهمة  dnaليدز لحلول وخدمات الطاقة
الكهروميكانيكا ش.م.م
اسم المالك الجديد  :ليدز للمقاوالت العموميه giitI PonoGdl renDGdSDEnL
عنوان المالك السابق  :الوحدة رقم  - 0112الدور االرضى  -العمارة  0منتجع فرساى  -المنطقة السياحية السادسة  -الحى المتميز -
الجيزة , , , ,مصر
عنوان المالك الجديد  :الوحدة رقم  0112الدور االرضى عمارة  0منتجع فرساى  -المنطقة السياحية السادسة  -الحى المتميز 9 -
أكتوبر  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :ايمن احمد فتحى حسين  -رئيس مجلس االدارة ( من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  :الوحدة رقم 0112الدور االرضى  -العمارة  0منتجع فرساى  0المنطقه السياحيه السادسه  -الحى المتميز -
الجيزة

رقم العالمـة 1009010 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :ليدز للمقاوالت العموميه giitI PonoGdl renDGdSDEnL
تاريخ االشهار 2109/01/10 :
تاريخ التسـجيل 2121/01/20 :
اسم المالك السابق  :شركة ليدز لحلول وخدمات الطاقة والكهروميكانيكا ش م م -ش مساهمة  dnaليدز لحلول وخدمات الطاقه
والكهروميكانيكا  -ش مساهمة
اسم المالك الجديد  :ليدز للمقاوالت العموميه giitI PonoGdl renDGdSDEnL
عنوان المالك السابق  :الوحدة رقم  0112الدور االرضى عمارة  0منتجع فرساى  -المنطقة السياحية السادسة  -الحى المتميز 9 -
أكتوبر  -الجيزة , , , ,مصر
عنوان المالك الجديد  :الوحدة رقم  0112الدور االرضى عمارة  0منتجع فرساى  -المنطقة السياحية السادسة  -الحى المتميز 9 -
أكتوبر  -الجيزة ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :ايمن احمد فتحى حسين  -رئيس مجلس االدارة ( من له حق التوقيع )
عنوان الوكيل الجديد  :الوحدة رقم 0112الدور االرضى  -العمارة  0منتجع فرساى  0المنطقه السياحيه السادسه  -الحى المتميز -
الجيزة

رقم العالمـة 1000049 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة االمريكية
تاريخ االشهار 2100/19/10 :
تاريخ التسـجيل 2100/00/09 :
اسم المالك السابق  :جينزيم كوربوريشن  -شركة محدودة المسئولية
اسم المالك الجديد  :جينزيمى كوربوريشن  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  -الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان المالك السابق  411 :كيندال ستريت ,كامبريدج  ,ماساتشوستس  , 12002الواليات المتحدة االمريكية , , , ,مصر
عنوان المالك الجديد  41 :بينى ستريت كامبريدج  .ماساشوسيتس-2002الواليات المتحدة االمريكية  ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  01 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة
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رقم العالمـة 1010100 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :كريستال عصفور انترناشيونال ش م م بنظام المناطق الحرة الخاصة
تاريخ االشهار 2121/11/10 :
تاريخ التسـجيل 2121/01/00 :
اسم المالك السابق  :شركة كريستال عصفور أنترناشيونال  -شركة مساهمه مصرية
اسم المالك الجديد  :كريستال عصفور انترناشيونال ش م م بنظام المناطق الحرة الخاصة
عنوان المالك السابق  :ش  04مايو المنطقة الصناعية نهاية كوبرى أحمد عرابى  -شبرا الخيمة اول  -القليوبية  , , , ,مصر
عنوان المالك الجديد  :شارع  04مايو  -المنطقه الصناعيه نهاية كوبرى احمد عرابى مدينة شبرا الخيمة  -محافظة القليوبية ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :عمر خميس موسي عصفور _ نائب رئيس مجلس االدارة _(من له حق التوقيع ).
عنوان الوكيل الجديد  :ش  04مايو _المنطقة الصناعية نهاية كوبرى أحمد عرابي _ بمدينة شبرا
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