جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

رقم العالمـة 8882000 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1431/80/80 :
تاريخ التسـجيل 1433/80/20 :
اسم المالك السابق  :الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى ش م م تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :ش االهرام الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8882005 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار :
تاريخ التسـجيل 1430/81/10 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :ش االهرام الجيزة ,بريطانيا
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8882006 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1468/86/15 :
تاريخ التسـجيل 1436/86/16 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى)
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :شارع أألهرام  -الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8882000 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1430/80/80 :
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تاريخ التسـجيل 1430/81/10 :
اسم المالك السابق  :الشرقه الشرقيه (ايسترن كومباني)ش م م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :شارع االهرام بالجيزه ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8882004 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1468/80/12 :
تاريخ التسـجيل 1434/81/11 :
اسم المالك السابق  :الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى ش م م تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :ش االهرام الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8882008 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1430/84/80 :
تاريخ التسـجيل 1433/80/80 :
اسم المالك السابق  :الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى ش م م تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :ش االهرام الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8882001 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1430/84/80 :
تاريخ التسـجيل 1430/85/25 :
اسم المالك السابق  :الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى ش م م تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :ش االهرام الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
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الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8882002 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1430/84/80 :
تاريخ التسـجيل 1433/80/80 :
اسم المالك السابق  :الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى ش م م تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :ش االهرام الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8882425 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1430/80/80 :
تاريخ التسـجيل 1430/11/20 :
اسم المالك السابق  :ايسترن كومبانى الشركة الشرقية  -ش.م.م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :ش االهرام بالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسه و السادسه  -طريق الواحات  -القطعة ارقام (1من  00الى 6 - ) 40اكتوبر, , , ,
مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8880002 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1435/82/81 :
تاريخ التسـجيل 1435/12/18 :
اسم المالك السابق  :الشركه الشرقيه للدخان  -ايسترن كومباني
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :ش االهرام  -الجيزه ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8880000 :
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الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1435/86/80 :
تاريخ التسـجيل 1436/82/25 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش.م.م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :ش االهرام بالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883224 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1460/82/80 :
تاريخ التسـجيل 1458/81/24 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش.م .م.
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :ش األهرام الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883208 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش .ت .م .م.
تاريخ االشهار 1462/80/80 :
تاريخ التسـجيل 1430/80/24 :
اسم المالك السابق :
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق :
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسه و السادسه  -طريق الواحات  -القطعة ارقام (1من  00الى 6 - ) 40اكتوبر, , , ,
مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883202 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1462/84/80 :
تاريخ التسـجيل 1436/80/10 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية استيرن كومبانى  -ش.م.م
4

4

اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :ش االهرام بالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883200 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1462/12/80 :
تاريخ التسـجيل 1451/81/80 :
اسم المالك السابق  :الشركه الشرقيه ايسترن كومباني( ا س ت م م)
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :ش الهرم بالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883203 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1462/80/80 :
تاريخ التسـجيل 1458/86/21 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية استيرن كومبانى  -ش.م.م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :ش االهرام بالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883205 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1462/83/80 :
تاريخ التسـجيل 1458/81/20 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية استيرن كومبانى  -ش.م.م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :ش االهرام بالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .
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رقم العالمـة 8883206 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1434/80/80 :
تاريخ التسـجيل 1451/81/80 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية اسيترن كومبانى  -ش.م.م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 538 :ش االهرام بالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883200 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1468/80/80 :
تاريخ التسـجيل 1458/18/20 :
اسم المالك السابق  :الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى ش م م تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :ش االهرام الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883200 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1458/85/80 :
تاريخ التسـجيل 1458/11/13 :
اسم المالك السابق  :الشركه الشرقية أيسترت كومبانى ش.ت.م.م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :شارع االهرام -الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسه و السادسه  -طريق الواحات  -القطعة ارقام (1من  00الى 6 - ) 40اكتوبر, , , ,
مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883344 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1430/85/08 :
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تاريخ التسـجيل 1434/81/18 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش  .م  .م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :ش االهرام  -الجيزة ,بريطانيا
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883588 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1430/11/80 :
تاريخ التسـجيل 1433/11/80 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية ايسترن كومبانى للدخان والسجائر ش.م.م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :ش االهرام -الجيزة ,بريطانيا
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883582 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1430/84/80 :
تاريخ التسـجيل 1430/85/25 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى ش  .م  .م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :ش االهرام الجيزة  ,بريطانيا
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883580 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1433/80/80 :
تاريخ التسـجيل 1430/81/10 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى ش  .م  .م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  :ص ب  358ش االهرام الجيزة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
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الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883583 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1433/85/80 :
تاريخ التسـجيل 1435/83/24 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية كومباني ش م م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :شارع االهرام بالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883586 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1430/18/80 :
تاريخ التسـجيل 1430/85/25 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية كومباني ش م م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :شارع االهرام بالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883580 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1430/86/20 :
تاريخ التسـجيل 1434/82/16 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية كومباني ش م م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :شارع االهرام بالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسه و السادسه  -طريق الواحات  -القطعة ارقام (1من  00الى 6 - ) 40اكتوبر, , , ,
مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883584 :
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الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1430/18/80 :
تاريخ التسـجيل 1430/85/25 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية كومباني ش م م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :شارع االهرام بالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883512 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1430/80/80 :
تاريخ التسـجيل 1430/85/25 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى ش  .م م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :شارع االهرام بالجيزه ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسه و السادسه  -طريق الواحات  -القطعة ارقام (1من  00الى 6 - ) 40اكتوبر, , , ,
مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883510 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1430/84/80 :
تاريخ التسـجيل 1448/82/16 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية للدخان والسجاير ايسترن كومبانى
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :ش االهرام بالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883513 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1462/80/80 :
تاريخ التسـجيل 1435/84/11 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقيه ايسترن كومبانى ش  .م  .م
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اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :ش االهرام الجيزة  ,بريطانيا
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8883515 :
الفــــئة 58 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1430/80/80 :
تاريخ التسـجيل 1430/85/25 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش .م .م.
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :ش األهرام الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8821462 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1461/83/80 :
تاريخ التسـجيل 1452/80/80 :
اسم المالك السابق  :الشرقه الشرقيه (ايسترن كومباني)ش م م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :شارع االهرام بالجيزه ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8822853 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1454/18/80 :
تاريخ التسـجيل 1468/82/11 :
اسم المالك السابق  :الشرقه الشرقيه (ايسترن كومباني)ش م م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :شارع االهرام بالجيزه ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .
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رقم العالمـة 8800534 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1461/81/80 :
تاريخ التسـجيل 1461/85/86 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش.م.م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :ش االهرام-الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8800053 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1461/18/80 :
تاريخ التسـجيل 1462/82/83 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقيه ( ايسترن كومبانى )
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :ش االهرام جيزة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8835684 :
الفــــئة 12 :
اسم مالكها  :كوبر أوتوموتيف برودكتس  ،انك
تاريخ االشهار 1408/80/80 :
تاريخ التسـجيل 1408/80/86 :
اسم المالك السابق  :ذى اندرسون كومبانى  -شركة متحدة
اسم المالك الجديد  :كوبر أوتوموتيف برودكتس  ،انك
عنوان المالك السابق  382 :رويال ميتشجان سيتى انديانا الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  688 :ترافيس  ،سويت  ، 5088هويستون  ،تكساس  00882الواليات المتحدة االمريكيه  ,.الواليات المتحدة
االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :أ /جورج عزيز
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب 2030الحرية مصر الجديدة القاهرة

رقم العالمـة 8836325 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1401/83/80 :
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تاريخ التسـجيل 1401/80/26 :
اسم المالك السابق  :الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :شارع االهرام بالجيزه  ,.مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8836326 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1401/83/80 :
تاريخ التسـجيل 1401/80/26 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية ايسترن كومبانى
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :شارع األهرام بالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8836320 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1401/83/80 :
تاريخ التسـجيل 1401/80/26 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية ايسترن كومبانى
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :شارع األهرام بالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8836320 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1401/86/80 :
تاريخ التسـجيل 1401/84/20 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية ايسترن كومبانى
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :شارع األهرام بالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
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الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8836324 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1401/81/82 :
تاريخ التسـجيل 1401/80/10 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش  .م  .م
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق  358 :شارع األهرام بالجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8852056 :
الفــــئة 1 :
اسم مالكها  :بيكتون ديكنسون آند كومباني  -شركه مساهمه
تاريخ االشهار 1445/81/80 :
تاريخ التسـجيل 1445/11/12 :
اسم المالك السابق  :بكتون دينس أند كومبانى شركة متحدة
اسم المالك الجديد  :بيكتون ديكنسون آند كومباني  -شركه مساهمه
عنوان المالك السابق  :ون بكتون درايف فرانكلين ليكس نيو جيرسي ا لواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  1 :بيكتون درايف ام سي  _ 848فرانكلين الكس _ نيوجرسي  _ 80310الواليات المتحده االمريكيه ,الواليات
المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :أ /سمر اللباد
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  110كود رقم -11511القاهره

رقم العالمـة 8850840 :
الفــــئة 02 :
اسم مالكها  :جالكسو هرتلز س  .ا
تاريخ االشهار 1400/80/80 :
تاريخ التسـجيل 1400/18/08 :
اسم المالك السابق  :جالكسو هرتلز س  .ا
اسم المالك الجديد  :جالكسو هرتلز س  .ا
عنوان المالك السابق  :رودي رون  34س  ,ماسكاي  .ا  , 12838جينيف  ,سويسرا ,سويسرا
عنوان المالك الجديد  :رو جيان-كالفين  ، 12سي  /او جينيت اس ايه  1283 ،جنيف  ,سويسرا
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  18 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 8856505 :
الفــــئة 26 :
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اسم مالكها  :نيدل انداستريز ( إنديا ) برايفت ليمتد  -شركة محدودة تألفت بموجب قوانين الهند
تاريخ االشهار 1404/12/80 :
تاريخ التسـجيل 1441/84/20 :
اسم المالك السابق  :نيدل اند ستريز (انديا)ليمتد
اسم المالك الجديد  :نيدل انداستريز ( إنديا ) برايفت ليمتد  -شركة محدودة تألفت بموجب قوانين الهند
عنوان المالك السابق  :نيدل اند ستريز ص.ب630230.كيتي نيلميريس الهند ,الهند
عنوان المالك الجديد  :ص ب  630 230ذى نيلجيريز  ،تاميل نادا  ،اندبا  ,الهند
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  18 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  124محمد فريد

رقم العالمـة 8850105 :
الفــــئة 6 :
اسم مالكها  :هايدريل كومباني شركة متحدة
تاريخ االشهار 1400/80/80 :
تاريخ التسـجيل 1400/11/08 :
اسم المالك السابق  :هايدريل كومباني شركة متحدة  dnaهايدريل كومبانى  -شركة متحدة
اسم المالك الجديد  :هايدريل كومباني شركة متحدة
عنوان المالك السابق  013 :وست اوليمبك بوليفارد لوس انجليوس كاليفورنيا الواليات المتحدة , , , ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  2288 :ويست لوب ساوث  ،سويت  ،088هيوستن  ،تكساس  ، 00820الواليات المتحدة االمريكيه  ,الواليات
المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :طارق محمود بدران
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  153الرقم البريدى  11043رمسيس القاهرة

رقم العالمـة 8850000 :
الفــــئة 6 :
اسم مالكها  :هايدريل كومباني شركة متحدة
تاريخ االشهار 1400/80/80 :
تاريخ التسـجيل 1400/11/08 :
اسم المالك السابق  :هايدريل كومبانى -شركة متحدة مؤلفة وقائمة
اسم المالك الجديد  :هايدريل كومباني شركة متحدة
عنوان المالك السابق 013 :وست اولمبيك بولفارد  ,لوس انجيلوس كاليفورنيا  ,الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  2288 :ويست لوب ساوث  ،سويت  ،088هيوستن  ،تكساس  ، 00820الواليات المتحدة االمريكيه  ,الواليات
المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :طارق محمود بدران
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  153الرقم البريدى  11043رمسيس القاهرة

رقم العالمـة 8800406 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
تاريخ االشهار 1442/83/80 :
تاريخ التسـجيل 1443/81/20 :
اسم المالك السابق  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش.م.م.
اسم المالك الجديد  :الشركة الشرقية ايسترن كومباني ش م م  -شركة مساهمه
عنوان المالك السابق 358 :شارع األهرامات  -الجيزة ,مصر
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عنوان المالك الجديد  :المنطقة الصناعية الخامسة والسادسة  -طريق الواحات القطعة ارقام ( 1من  00الي  )40مدينة  6اكتوبر -
الجيزة  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أشرف سعد عبد الناصر
عنوان الوكيل الجديد  :المنطقه الصناعيه الخامسه والسادسه  -طريق الواحات  -القطع ( 1من  00الى  ) 40مدينة  6اكتوبر  -الجيزه .

رقم العالمـة 8800004 :
الفــــئة 25 :
اسم مالكها  :ميكاسا كوربوريشن
تاريخ االشهار 1441/11/80 :
تاريخ التسـجيل 1440/80/08 :
اسم المالك السابق  :ميكاسا كوربوريشن  dnaميكاسا كوربوريشن
اسم المالك الجديد  :ميكاسا كوربوريشن
عنوان المالك السابق 0 2 - 11 :شوم كوزونوكى شو  ,نيشى كو هيروشيما شى هيروشيما كين  -اليابان ,اليابان
عنوان المالك الجديد  ،1 :كوشي  ،ازا  -شو  ،ازاكيتا  -كيو  ،هيروشيما  -شي  ،هيروشيما  -كين  -اليابان ,اليابان
اسم الوكيل الجديد  :ماجدة هارون  -وكيل براءات
عنوان الوكيل الجديد  :ص.ب رقم  -1538القاهرة  -مصر

رقم العالمـة 8181883 :
الفــــئة 4 :
اسم مالكها  :أوه  -جين كوربوريشن
تاريخ االشهار :
تاريخ التسـجيل 2885/80/15 :
اسم المالك السابق  :أماشن كورب
اسم المالك الجديد  :أماشن كورب
عنوان المالك السابق  :وان امانش بالس أوكدال مينيسوتا الواليات المتحدة األمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  1844 :هيلمو أفى ان  .أوكديل  ،مينيسوتا  55120الواليات المتحدة األمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :أ /سمر اللباد
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  158القرية الذكية  6 -12500اكتوبر  -الجيزة

رقم العالمـة 8108336 :
الفــــئة 16 :
اسم مالكها  :المجموعة المالية ( هيرميس ) القابضة شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2885/11/80 :
تاريخ التسـجيل 2886/80/10 :
اسم المالك السابق  :المجموعة المالية ( هيرميس  -القابضة ) -مساهمة
اسم المالك الجديد  :المجموعة المالية ( هيرميس ) القابضة شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  50 :شارع التحرير  ،الدقي  ،جيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  124 :ب القرية الذكية طريق القاهرة االسكندرية الصحراوى  6اكتوبر , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أ /سمر اللباد
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  158القرية الذكية  6 12500اكتوبر جمهورية مصر العربية

رقم العالمـة 8108330 :
الفــــئة 06 :
اسم مالكها  :المجموعة المالية ( هيرميس ) القابضة شركة مساهمة مصرية
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تاريخ االشهار 2886/18/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/85/20 :
اسم المالك السابق  :المجموعة المالية ( هيرميس القابضة )  -مساهمة
اسم المالك الجديد  :المجموعة المالية ( هيرميس ) القابضة شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق 50 :شارع التحرير  -الدقى  -جيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  124 :ب القرية الذكية طريق القاهرة االسكندرية الصحراوى  6اكتوبر , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أ /سمر اللباد
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  158القرية الذكية  6 12500اكتوبر جمهورية مصر العربية

رقم العالمـة 8104068 :
الفــــئة 38 :
اسم مالكها  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2885/11/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/83/22 :
اسم المالك السابق  :الفارج لالسمنت  -مصر
اسم المالك الجديد  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :ابراج النايل تاورز  -البرج الجنوبى  -الدور  13القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  15 :ش التسعين  -قطاع  -1المنطقة الوسطي  -القاهرة الجديدة  -محافظة القاهرة
 ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مطيع جاد اللة دميان
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب 03الحى المتميز  6اكتوبر الجيزة

رقم العالمـة 8104061 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2885/11/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/83/22 :
اسم المالك السابق  :الفارج لالسمنت  -مصر
اسم المالك الجديد  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :ابراج النايل تاورز  -البرج الجنوبى  -الدور - 13القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  15 :ش التسعين  -قطاع  -1المنطقة الوسطي  -القاهرة الجديدة  -محافظة القاهرة
 ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مطيع جاد اللة دميان
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب 03الحى المتميز  6اكتوبر الجيزة

رقم العالمـة 8104062 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2885/11/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/83/22 :
اسم المالك السابق  :الفارج لالسمنت  -مصر
اسم المالك الجديد  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :ابراج النايل تاورز  -البرج الجنوبى  -الدور - 13القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  15 :ش التسعين  -قطاع  -1المنطقة الوسطي  -القاهرة الجديدة  -محافظة القاهرة
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 ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مطيع جاد اللة دميان
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  03الحى المتميز مدينة  6اكتوبر

رقم العالمـة 8104060 :
الفــــئة 05 :
اسم مالكها  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2885/11/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/83/22 :
اسم المالك السابق  :الفارج لالسمنت  -مصر
اسم المالك الجديد  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :ابراج النايل تاورز  -البرج الجنوبى  -الدور - 13القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  15 :ش التسعين  -قطاع  -1المنطقة الوسطي  -القاهرة الجديدة  -محافظة القاهرة
 ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مطيع جاد اللة دميان
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  03الحى المتميز مدينة  6اكتوبر

رقم العالمـة 8104063 :
الفــــئة 32 :
اسم مالكها  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2885/11/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/83/22 :
اسم المالك السابق  :الفارج لالسمنت  -مصر
اسم المالك الجديد  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :ابراج النايل تاورز  -البرج الجنوبى  -الدور  - 13القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  15 :ش التسعين  -قطاع  -1المنطقة الوسطي  -القاهرة الجديدة  -محافظة القاهرة
 ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مطيع جاد اللة دميان
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  03الحى المتميز مدينة  6اكتوبر

رقم العالمـة 8104065 :
الفــــئة 16 :
اسم مالكها  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2885/11/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/83/22 :
اسم المالك السابق  :الفارج لالسمنت  -مصر
اسم المالك الجديد  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :ابراج النايل تاورز  -البرج الجنوبى  -الدور  - 13القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  15 :ش التسعين  -قطاع  -1المنطقة الوسطي  -القاهرة الجديدة  -محافظة القاهرة
 ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مطيع جاد اللة دميان
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب 03الحى المتميز  6اكتوبر الجيزة

رقم العالمـة 8104066 :
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الفــــئة 14 :
اسم مالكها  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2885/11/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/83/22 :
اسم المالك السابق  :الفارج لالسمنت  -مصر
اسم المالك الجديد  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :ابراج النايل تاورز  -البرج الجنوبى  -الدور  - 13القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  15 :ش التسعين  -قطاع  -1المنطقة الوسطي  -القاهرة الجديدة  -محافظة القاهرة
 ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مطيع جاد اللة دميان
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  03الحى المتميز مدينة  6اكتوبر

رقم العالمـة 8104060 :
الفــــئة 32 :
اسم مالكها  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2885/11/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/83/22 :
اسم المالك السابق  :الفارج لالسمنت  -مصر
اسم المالك الجديد  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :ابراج النايل تاورز  -البرج الجنوبى  -الدور  - 13القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  15 :ش التسعين  -قطاع  -1المنطقة الوسطي  -القاهرة الجديدة  -محافظة القاهرة
 ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مطيع جاد اللة دميان
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب 03الحى المتميز  6اكتوبر الجيزة

رقم العالمـة 8104060 :
الفــــئة 04 :
اسم مالكها  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2885/11/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/83/22 :
اسم المالك السابق  :الفارج لالسمنت  -مصر
اسم المالك الجديد  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :ابراج النايل تاورز  -البرج الجنوبى  -الدور  13القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  15 :ش التسعين  -قطاع  -1المنطقة الوسطي  -القاهرة الجديدة  -محافظة القاهرة
 ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مطيع جاد اللة دميان
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب 03الحى المتميز  6اكتوبر الجيزة

رقم العالمـة 8104064 :
الفــــئة 38 :
اسم مالكها  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2885/11/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/83/22 :
اسم المالك السابق  :الفارج لالسمنت  -مصر
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اسم المالك الجديد  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :ابراج النايل تاورز  -البرج الجنوبى  -الدور  13القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  15 :ش التسعين  -قطاع  -1المنطقة الوسطي  -القاهرة الجديدة  -محافظة القاهرة
 ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مطيع جاد اللة دميان
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  03الحى المتميز مدينة  6اكتوبر

رقم العالمـة 8104008 :
الفــــئة 05 :
اسم مالكها  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2885/11/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/83/22 :
اسم المالك السابق  :الفارج لالسمنت  -مصر
اسم المالك الجديد  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :ابراج النايل تاورز  -البرج الجنوبى  -الدور - 13القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  15 :ش التسعين  -قطاع  -1المنطقة الوسطي  -القاهرة الجديدة  -محافظة القاهرة
 ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مطيع جاد اللة دميان
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب 03الحى المتميز  6اكتوبر الجيزة

رقم العالمـة 8104001 :
الفــــئة 14 :
اسم مالكها  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2885/11/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/83/22 :
اسم المالك السابق  :الفارج لالسمنت  -مصر
اسم المالك الجديد  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :ابراج النايل تاورز  -البرج الجنوبى  -الدور  13القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  15 :ش التسعين  -قطاع  -1المنطقة الوسطي  -القاهرة الجديدة  -محافظة القاهرة
 ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مطيع جاد اللة دميان
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب 03الحى المتميز  6اكتوبر الجيزة

رقم العالمـة 8104002 :
الفــــئة 16 :
اسم مالكها  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2885/11/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/83/22 :
اسم المالك السابق  :الفارج لالسمنت  -مصر
اسم المالك الجديد  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :ابراج النايل تاورز  -البرج الجنوبى  -الدور - 13القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  15 :ش التسعين  -قطاع  -1المنطقة الوسطي  -القاهرة الجديدة  -محافظة القاهرة
 ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مطيع جاد اللة دميان
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب 03الحى المتميز  6اكتوبر الجيزة
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رقم العالمـة 8104000 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
تاريخ االشهار 2885/11/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/83/22 :
اسم المالك السابق  :الفارج لالسمنت  -مصر
اسم المالك الجديد  :الفارج لألسمنت مصر  -شركة مساهمة مصرية
عنوان المالك السابق  :ابراج النايل تاورز  -البرج الجنوبى  -الدور - 13القاهرة ,مصر
عنوان المالك الجديد  15 :ش التسعين  -قطاع  -1المنطقة الوسطي  -القاهرة الجديدة  -محافظة القاهرة
 ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :مطيع جاد اللة دميان
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب 03الحى المتميز  6اكتوبر الجيزة

رقم العالمـة 8138802 :
الفــــئة 16 :
اسم مالكها  :فوبرج اندستريال كو ،ال تى دى  -شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية الصين الشعبية
تاريخ االشهار 2886/86/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/11/26 :
اسم المالك السابق  :فوبرج اندستريال كو ،ال تى دى  -شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية الصين الشعبية
اسم المالك الجديد  :فوبرج اندستريال كو ،ال تى دى  -شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية الصين الشعبية
عنوان المالك السابق  5 :إف إن او  ، 10سيك  ، 0جين اى رود  ،تايبى  ،تايوان  ،جمهوريه الصين الشعبيه  ,.الصين
عنوان المالك الجديد  2 :أف  0-رقم  ، 108سيك  2تشونغ شياو اى .روود تشونغتشينغ ديستريكت  ،تايبي سيتى  ، 188تايوان (
جمهورية الصين الشعبية )  ,الصين
اسم الوكيل الجديد  :عبد الحميد عادل
عنوان الوكيل الجديد  :ص.ب  6الملك الصالج  11554القاهرة

رقم العالمـة 8132000 :
الفــــئة 5 :
اسم مالكها  :شركة الدلتا للصناعات الدوائية (دلتا فارم)
تاريخ االشهار 2885/12/80 :
تاريخ التسـجيل 2880/80/12 :
اسم المالك السابق  :شركة الدلتا للصناعات الدوائية ( دلتا فارما ) شركة مساهة مصرية
اسم المالك الجديد  :شركة الدلتا للصناعات الدوائية (دلتا فارم)
عنوان المالك السابق  :مدينة العاشر من رمضان  -مركز سينكو  , 1مصر
عنوان المالك الجديد  :القطع ارقام  00 - 06أ  00 -ب  -المنطقه الصناعيه  3Bمدينة العاشر من رمضان  -الشرقيه  ,.مصر
اسم الوكيل الجديد  :مشعل عبد الله دخيل الجسار  -رئيس مجلس االدارة ( من له حق التوقيع)
عنوان الوكيل الجديد  :القطع ارقام  00 - 06أ  00 -ب  -المنطقه الصناعيه  3Bمدينة العاشر من رمضان  -الشرقيه .

رقم العالمـة 8130055 :
الفــــئة 32 :
اسم مالكها  :عبد الحليم رمضان منصور وخلفاء السيد رمضان منصور وشركاهم  -حلويات الزهور  -شركة توصية بسيطة
تاريخ االشهار 2885/18/80 :
تاريخ التسـجيل 2886/86/86 :
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اسم المالك السابق  :عبد الحليم رمضان منصور وخلفاة السيد رمضان منصور وشركاهم توصية بسيطة
اسم المالك الجديد  :عبد الحليم رمضان منصور وخلفاء السيد رمضان منصور وشركاهم  -حلويات الزهور  -شركة توصية بسيطة
عنوان المالك السابق  :ش الصاغة بندر سمنود ملك الشركاء  ,مصر
عنوان المالك الجديد  :طريق المنصورة القديم  -امام شبكة الكهرباء  -سمنود  -الغربية  , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :محمود سليمان سالم
عنوان الوكيل الجديد  20 :ش ذاكر حسين  -الحى السابع  -مدينة نصر  -القاهرة .

رقم العالمـة 8285580 :
الفــــئة 08 :
اسم مالكها  :انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى
تاريخ االشهار 2884/86/80 :
تاريخ التسـجيل 2884/11/14 :
اسم المالك السابق  :كرافت فودز جلوبال  ،براندز  ،ال ال سى
اسم المالك الجديد  :انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى
عنوان المالك السابق  :ثرى ليكس درايف  ،نورثفيلد  ،ايللينوى  68840 ،الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  188 :ديفوريست افينيو ايست هانوفر  ،ان جيه  80406 ،الواليات المتحدة االمريكيه  ,الواليات المتحدة
االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  18 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  124محمد فريد

رقم العالمـة 8285585 :
الفــــئة 08 :
اسم مالكها  :انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى
تاريخ االشهار 2884/86/80 :
تاريخ التسـجيل 2884/11/14 :
اسم المالك السابق  :كرافت فودز جلوبال  ،براندز  ،ال ال سى
اسم المالك الجديد  :انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى
عنوان المالك السابق  :ثرى ليكس درايف  ،نورثفيلد  ،ايللينوى  68840 ،الواليات المتحدة االمريكية ,الواليات المتحدة االمريكية
عنوان المالك الجديد  188 :ديفوريست افينيو ايست هانوفر  ،ان جيه  80406 ،الواليات المتحدة االمريكيه  ,الواليات المتحدة
االمريكية
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  18 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  124محمد فريد

رقم العالمـة 8225238 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :ماتيرماك ماشينرى اندسترى كوربوريشن ال تى دى  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين
تاريخ االشهار 2818/82/80 :
تاريخ التسـجيل 2811/83/14 :
اسم المالك السابق  :جولدونى ماشينرى اندسترى كوربوريشن ليمتد  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين
اسم المالك الجديد  :ماتيرماك ماشينرى اندسترى كوربوريشن ال تى دى  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين
عنوان المالك السابق  :رقم  00جاوكسين رود  -بيشين ساينس اند تكنولوجى بارك تيانجين  -الصين ,الصين
عنوان المالك الجديد  :رقم  00جاوزين رود  -بيشين ساينس اند تكنولوجى بارك تيانجين  -الصين ,الصين
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  18 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  124محمد فريد
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رقم العالمـة 8225231 :
الفــــئة 12 :
اسم مالكها  :ماتيرماك ماشينرى اندسترى كوربوريشن ال تى دى  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين
تاريخ االشهار 2818/82/80 :
تاريخ التسـجيل 2811/83/14 :
اسم المالك السابق  :جولدونى ماشينرى اندسترى كوربوريشن ليمتد  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين
اسم المالك الجديد  :ماتيرماك ماشينرى اندسترى كوربوريشن ال تى دى  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين
عنوان المالك السابق  :رقم  00جاوكسين رود  -بيشين ساينس اند تكنولوجى بارك تيانجين  -الصين ,الصين
عنوان المالك الجديد  :رقم  00جاوزين رود  -بيشين ساينس اند تكنولوجى بارك تيانجين  -الصين ,الصين
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  18 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  124محمد فريد

رقم العالمـة 8225232 :
الفــــئة 0 :
اسم مالكها  :ماتيرماك ماشينرى اندسترى كوربوريشن ال تى دى  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين
تاريخ االشهار 2818/82/80 :
تاريخ التسـجيل 2811/83/14 :
اسم المالك السابق  :جولدونى ماشينرى اندسترى كوربوريشن ليمتد  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين
اسم المالك الجديد  :ماتيرماك ماشينرى اندسترى كوربوريشن ال تى دى  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين
عنوان المالك السابق  :رقم  00جاوكسين رود  -بيشين ساينس اند تكنولوجى بارك تيانجين  -الصين ,الصين
عنوان المالك الجديد  :رقم  00جاوزين رود  -بيشين ساينس اند تكنولوجى بارك تيانجين  -الصين ,الصين
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  18 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  124محمد فريد

رقم العالمـة 8225230 :
الفــــئة 12 :
اسم مالكها  :ماتيرماك ماشينرى اندسترى كوربوريشن ال تى دى  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين
تاريخ االشهار 2818/82/80 :
تاريخ التسـجيل 2811/83/14 :
اسم المالك السابق  :جولدونى ماشينرى اندسترى كوربوريشن ليمتد  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين
اسم المالك الجديد  :ماتيرماك ماشينرى اندسترى كوربوريشن ال تى دى  -شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين
عنوان المالك السابق  :رقم  00جاوكسين رود  -بيشين ساينس اند تكنولوجى بارك تيانجين  -الصين ,الصين
عنوان المالك الجديد  :رقم  00جاوزين رود  -بيشين ساينس اند تكنولوجى بارك تيانجين  -الصين ,الصين
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  18 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة ص ب  124محمد فريد

رقم العالمـة 8220250 :
الفــــئة 24 :
اسم مالكها  :وزارة الطاقة والتجارة والصناعة
تاريخ االشهار 2818/85/80 :
تاريخ التسـجيل 2828/11/16 :
اسم المالك السابق  :وزارة التجارة والصناعة والسياحة بجمهورية قبرص
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اسم المالك الجديد  :وزارة الطاقة والتجارة والصناعة
عنوان المالك السابق  :نيفوسيا  -جمهورية قبرص ,قبرص
عنوان المالك الجديد  6 :اندريا اراوزو ستريت  ،نيكوسيا  ،قبرص ,قبرص
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  18 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 8208620 :
الفــــئة 06 :
اسم مالكها  :ستيمكور هولدينغز  2ليمتد
تاريخ االشهار 2818/11/80 :
تاريخ التسـجيل 2811/83/13 :
اسم المالك السابق  :ستيمكور هولدينجز ليمتد  -شركة بريطانية محدودة
اسم المالك الجديد  :مورجيت انداستريز ليمتد
عنوان المالك السابق  :ليفل  - 20سيتى بوينت  -اروبماركت ستريت  -لندن  -إى سى  2واى  4أس تى  -بريطانيا العظمى ,بريطانيا
عنوان المالك الجديد  25 :فارينجدون ستريت  ،لندن اى سي  3ايه  3ايه بى  ,المملكة المتحدة
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  124محمد فريد

رقم العالمـة 8252684 :
الفــــئة 08 :
اسم مالكها  :الشركة التونسية لصناعة الشكالطة والحلويات  -خفية االسم تونسية
تاريخ االشهار 2810/80/80 :
تاريخ التسـجيل 2812/85/86 :
اسم المالك السابق  :الشركة التونسية لصناعة الشكالطة والحلويات  -خفية االسم تونسية
اسم المالك الجديد  :الشركة التونسية لصناعة الشكالطة والحلويات  -خفية االسم تونسية
عنوان المالك السابق  66 :شارع الحبيب بورقيبة رقم  2800مقرين  -تونس  ,تونس
عنوان المالك الجديد  :طريق الخليدية نعسان  1105بنعروس فوشانة تونس  ,تونس
اسم الوكيل الجديد  :محمود عادل
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  6الملك الصالح كود رقم  11554القاهرة

رقم العالمـة 8255551 :
الفــــئة 05 :
اسم مالكها  :ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة األمريكية
تاريخ االشهار 2810/12/80 :
تاريخ التسـجيل 2816/85/11 :
اسم المالك السابق  :ساند جيت ال تى دى  -ش محدودة عامة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا \المملكة المتحدة
اسم المالك الجديد  :ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة األمريكية
عنوان المالك السابق  :كانونز كورت  22ش فيكتوريا هاميلتون اتش ام  12برمودا المملكة المتحدة ,برمودا
عنوان المالك الجديد  :فيكتوريا بلس الطابق الخامس  01 ،ش فيكتوريا  ،هاميلتون اتش ام  ، 18برمودا  ,برمودا
اسم الوكيل الجديد  :عبد الرحمن عادل حلمى
عنوان الوكيل الجديد  :ص .ب  12653العجوزة

رقم العالمـة 8255552 :
الفــــئة 00 :
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اسم مالكها  :ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة األمريكية
تاريخ االشهار 2813/81/80 :
تاريخ التسـجيل 2815/85/01 :
اسم المالك السابق  :ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة األمريكية
اسم المالك الجديد  :ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة األمريكية
عنوان المالك السابق  :كانونز كورت  22 ،شارع فيكتوريا  ،هاميلتون اتش ام  ، 12برمودا  ،المملكة المتحدة ,برمودا
عنوان المالك الجديد  :فيكتوريا بلس الطابق الخامس  01 ،ش فيكتوريا  ،هاميلتون اتش ام  ، 18برمودا  ,برمودا
اسم الوكيل الجديد  :عبد الرحمن عادل حلمى
عنوان الوكيل الجديد  :ص .ب  12653العجوزة

رقم العالمـة 8255550 :
الفــــئة 32 :
اسم مالكها  :ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة األمريكية
تاريخ االشهار 2813/82/80 :
تاريخ التسـجيل 2815/85/01 :
اسم المالك السابق  :ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة عامة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا  --المملكة المتحدة
اسم المالك الجديد  :ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة األمريكية
عنوان المالك السابق  :كانونز كورت  22ش فيكتوريا هاميلتون اتش ام  12برمودا المملكة المتحدة ,برمودا
عنوان المالك الجديد  :فيكتوريا بلس الطابق الخامس  01 ،ش فيكتوريا  ،هاميلتون اتش ام  ، 18برمودا  ,برمودا
اسم الوكيل الجديد  :عبد الرحمن عادل حلمى
عنوان الوكيل الجديد  :ص .ب  12653العجوزة

رقم العالمـة 8255553 :
الفــــئة 05 :
اسم مالكها  :ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة األمريكية
تاريخ االشهار 2813/81/80 :
تاريخ التسـجيل 2815/85/01 :
اسم المالك السابق  :ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا
اسم المالك الجديد  :ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة األمريكية
عنوان المالك السابق  :كانونز كورت  22ش فيكتوريا هاميلتون اتش ام  12برمودا المملكة المتحدة ,برمودا
عنوان المالك الجديد  :فيكتوريا بلس الطابق الخامس  01 ،ش فيكتوريا  ،هاميلتون اتش ام  ، 18برمودا  ,برمودا
اسم الوكيل الجديد  :عبد الرحمن عادل حلمى
عنوان الوكيل الجديد  :ص .ب  12653العجوزة

رقم العالمـة 8255555 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة األمريكية
تاريخ االشهار 2813/82/80 :
تاريخ التسـجيل 2815/85/01 :
اسم المالك السابق  :ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة عامة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة
اسم المالك الجديد  :ساند جيت ال تى دى  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا  -المملكة المتحدة األمريكية
عنوان المالك السابق  :كانونز كورت  22ش فيكتوريا هاميلتون اتش ام  12برمودا  --المملكة المتحدة ,برمودا
عنوان المالك الجديد  :فيكتوريا بلس الطابق الخامس  01 ،ش فيكتوريا  ،هاميلتون اتش ام  ، 18برمودا  ,برمودا
اسم الوكيل الجديد  :عبد الرحمن عادل حلمى
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عنوان الوكيل الجديد  :ص .ب  12653العجوزة

رقم العالمـة 8256840 :
الفــــئة 03 :
اسم مالكها  :دنهل توباكو اوف لندن ليمتد
تاريخ االشهار 2812/80/80 :
تاريخ التسـجيل 2812/80/80 :
اسم المالك السابق  :دانهيل توباكو أوف لندن ليمتد  --شركة بريطانية محدودة
اسم المالك الجديد  :دنهل توباكو اوف لندن ليمتد
عنوان المالك السابق  1 :أيه سانت جيمز ستريت  ،لندن  ،اس دبليو  1أيه  1إى اف  -المملكة المتحدة ,بريطانيا
عنوان المالك الجديد  :جلوب هاوس  3تمبل بليس لندن دبليو سى  2ار  2بى جى المملكه المتحدة ,بريطانيا
اسم الوكيل الجديد  :حازم منير وهبة
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  113الجزيرة  11560القاهرة

رقم العالمـة 8256063 :
الفــــئة 00 :
اسم مالكها  :سي جيه سي جي في كو ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين كوريا
تاريخ االشهار 2812/83/80 :
تاريخ التسـجيل 2810/80/10 :
اسم المالك السابق  :سي جيه سي جي في كو ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين كوريا
اسم المالك الجديد  :سي جيه سي جي في كو ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين كوريا
عنوان المالك السابق  - 1686 :سانجام  -دونج  ،مايو  -جيو سول  -جمهورية كوريا  ,كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا)
عنوان المالك الجديد -1 :بارك مول الطابق السادس  55،هانغانغ  -دايرو  -20جيل  ،يونغسان  -جو  ،سيؤول  ،جمهورية كوريا ,
كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا)
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  18 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 8256066 :
الفــــئة 30 :
اسم مالكها  :سي جيه سي جي في كو ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين كوريا
تاريخ االشهار 2812/83/80 :
تاريخ التسـجيل 2810/80/10 :
اسم المالك السابق  :سي جيه سي جي في كو ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين كوريا
اسم المالك الجديد  :سي جيه سي جي في كو ليمتد  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين كوريا
عنوان المالك السابق  1686 :سانجام  -دونج  ،مابو  -جيو سول  -جمهورية كوريا  ,كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا)
عنوان المالك الجديد -1 :بارك مول الطابق السادس  55،هانغانغ  -دايرو  -20جيل  ،يونغسان  -جو  ،سيؤول  ،جمهورية كوريا ,
كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا)
اسم الوكيل الجديد  :ناهد وديع رزق
عنوان الوكيل الجديد  18 :ش عائشة التيمورية جاردن سيتى القاهرة

رقم العالمـة 8205026 :
الفــــئة 30 :
اسم مالكها  :فريدج إلنشاء وتشغيل وادارة المطاعم  -ش مساهمة
تاريخ االشهار 2813/80/80 :
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تاريخ التسـجيل 2813/85/22 :
اسم المالك السابق  :فريدج ألنشاء وتشغيل وادارة المطاعم  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :فريدج إلنشاء وتشغيل وادارة المطاعم  -ش مساهمة
عنوان المالك السابق  4 :شارع الغيث  -الدور االرضى رقم  - 2العجوزة -جيزة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  113 :ش  26يوليو شقه  5الدور الثانى القاهرة , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أ /سمر اللباد
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  158القرية الذكية  6 12500اكتوبر جمهورية مصر العربية

رقم العالمـة 8200500 :
الفــــئة 08 - 16 :
اسم مالكها  :فريدج إلنشاء وتشغيل وادارة المطاعم  -ش مساهمة
تاريخ االشهار 2810/84/80 :
تاريخ التسـجيل 2810/12/84 :
اسم المالك السابق  :فريدج ألنشاء وتشغيل وادارة المطاعم  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :فريدج إلنشاء وتشغيل وادارة المطاعم  -ش مساهمة
عنوان المالك السابق  4 :شارع الغيث  -الدور االرضى رقم  - 2العجوزة  -الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  113 :ش  26يوليو شقه  5الدور الثانى القاهرة , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أ /سمر اللباد
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  158القرية الذكية  6 12500اكتوبر جمهورية مصر العربية

رقم العالمـة 8200504 :
الفــــئة 05 :
اسم مالكها  :فريدج إلنشاء وتشغيل وادارة المطاعم  -ش مساهمة
تاريخ االشهار 2810/84/80 :
تاريخ التسـجيل 2810/12/84 :
اسم المالك السابق  :فريدج ألنشاء وتشغيل وادارة المطاعم  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :فريدج إلنشاء وتشغيل وادارة المطاعم  -ش مساهمة
عنوان المالك السابق  4 :شارع الغيث  -الدور االرضى رقم  - 2العجوزة  -الجيزة ,مصر
عنوان المالك الجديد  113 :ش  26يوليو شقه  5الدور الثانى القاهرة , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أ /سمر اللباد
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  158القرية الذكية  6 12500اكتوبر جمهورية مصر العربية

رقم العالمـة 8245430 :
الفــــئة 01 - 24 :
اسم مالكها  :فريدج إلنشاء وتشغيل وادارة المطاعم  -ش مساهمة
تاريخ االشهار 2813/12/80 :
تاريخ التسـجيل 2815/82/80 :
اسم المالك السابق  :فريدج النشاء وتشغيل وادارة المطاعم  -ش .م.م  -شركة مساهمة مصرية
اسم المالك الجديد  :فريدج إلنشاء وتشغيل وادارة المطاعم  -ش مساهمة
عنوان المالك السابق  4 :شارع الغيث  -الدور االرضى رقم  - 2العجوزة  -جيزة  ,مصر
عنوان المالك الجديد  113 :ش  26يوليو شقه  5الدور الثانى القاهرة , , , ,مصر
اسم الوكيل الجديد  :أ /سمر اللباد
عنوان الوكيل الجديد  :ص ب  158القرية الذكية  6 12500اكتوبر جمهورية مصر العربية
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