
 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  2018/  0237   ب:لرقم الط 

 12/03/2018 تاریخ االیداع :

 40458 رقم التسجیل:

  01/07/2019  تاریخ التسجیل :

  01- 24  الفئة :

  بلجیكا  الدولة :

   ش2222222ركة ج2222222انس فارماس2222222یوتیكا ان ف2222222ى اسم المالك :

  2016/  0668   ب:لرقم الط 

 28/04/2016 تاریخ االیداع :

 40459 رقم التسجیل:

  03/07/2019  لتسجیل :تاریخ ا

  04- 25  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ش22222ركة أك22222رو مص22222ر للش22222دات و الس22222قاالت المعدنی22222ة اسم المالك :

  2017/  0752   ب:لرقم الط 

 08/05/2017 تاریخ االیداع :

 40460 رقم التسجیل:

  04/07/2019  تاریخ التسجیل :

  02- 23  الفئة :

  بلجیكا  الدولة :

  ای22222222دیال س22222222تاندر انترناش22222222یونال ان ف22222222ى ش222ركة اسم المالك :

  2017/  0753   ب:لرقم الط 

 08/05/2017 تاریخ االیداع :

 40461 رقم التسجیل:

  04/07/2019  تاریخ التسجیل :

  02- 23  الفئة :

  بلجیكا  الدولة :

  ش2222222ركة ای2222222دیال س2222222تاندر انترناش2222222یونال ان ف2222222ى اسم المالك :

  2017/  0754   ب:لرقم الط 

 08/05/2017 داع :تاریخ االی

 40462 رقم التسجیل:

  04/07/2019  تاریخ التسجیل :



2 2

  02- 23  الفئة :

  بلجیكا  الدولة :

  ش2222222ركة ای2222222دیال س2222222تاندر انترناش2222222یونال ان ف2222222ى اسم المالك :

  2017/  0755   ب:لرقم الط 

 08/05/2017 تاریخ االیداع :

 40463 رقم التسجیل:

  04/07/2019  تاریخ التسجیل :

  02- 23  الفئة :

  بلجیكا  الدولة :

  ش2222222ركة ای2222222دیال س2222222تاندر انترناش2222222یونال ان ف2222222ى اسم المالك :

  2017/  0758   ب:لرقم الط 

 08/05/2017 تاریخ االیداع :

 40464 رقم التسجیل:

  04/07/2019  تاریخ التسجیل :

  02- 23  الفئة :

  بلجیكا  الدولة :

  ن ف22222ىش22222222ركة ای22222222دیال س22222222تاندر انترناش22222222یونال ا اسم المالك :

  2017/  0760   ب:لرقم الط 

 08/05/2017 تاریخ االیداع :

 40465 رقم التسجیل:

  04/07/2019  تاریخ التسجیل :

  02- 23  الفئة :

  بلجیكا  الدولة :

  ش2222222ركة ای2222222دیال س2222222تاندر انترناش2222222یونال ان ف2222222ى اسم المالك :

  2016/  0527   ب:لرقم الط 

 07/04/2016 تاریخ االیداع :

 40466 :رقم التسجیل

  08/07/2019  تاریخ التسجیل :

  04- 23  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ش22222ركة دار الس22222الم للتص22222نیع ( جم22222ال عب22222د الفت22222اح أحم22222د حج22222ازى وش22222ركاه) اسم المالك :



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  2016/  0531   ب:لرقم الط 

 07/04/2016 تاریخ االیداع :

 40467 رقم التسجیل:

  08/07/2019  تاریخ التسجیل :

  04- 23  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ش22222ركة دار الس22222الم للتص22222نیع ( جم22222ال عب22222د الفت22222اح أحم22222د حج22222ازى وش22222ركاه) اسم المالك :

  2015/  1409   ب:لرقم الط 

 26/10/2015 تاریخ االیداع :

 40468 رقم التسجیل:

  08/07/2019  تاریخ التسجیل :

  08- 19  الفئة :

  مصر  الدولة :

  EGA د و التص2222222222دیرش2222222ركة دار الس2222222الم لالس2222222تیرا اسم المالك :

  2017/  1047   ب:لرقم الط 

 19/06/2017 تاریخ االیداع :

 40469 رقم التسجیل:

  08/07/2019  تاریخ التسجیل :

  03- 13  الفئة :

  مصر  الدولة :

  فلك222222222س للص222222222ناعات الكھربائی222222222ة  -  جم22ال ال22دین حس22ن محم22د اسم المالك :

  2017/  1048   ب:لرقم الط 

 19/06/2017 تاریخ االیداع :

 40470 رقم التسجیل:

  08/07/2019  تاریخ التسجیل :

  03- 13  الفئة :

  مصر  الدولة :

  فلك222222222س للص222222222ناعات الكھربائی222222222ة  -  جم22ال ال22دین حس22ن محم22د اسم المالك :

  2017/  1049   ب:لرقم الط 

 19/06/2017 تاریخ االیداع :

 40471 رقم التسجیل:

  08/07/2019  تاریخ التسجیل :
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  03- 13  الفئة :

  مصر  الدولة :

  فلك222222222س للص222222222ناعات الكھربائی222222222ة  -  جم22ال ال22دین حس22ن محم22د اسم المالك :

  2017/  1051   ب:لرقم الط 

 19/06/2017 تاریخ االیداع :

 40472 رقم التسجیل:

  08/07/2019  تاریخ التسجیل :

  03- 13  الفئة :

  مصر  الدولة :

  للص222222222ناعات الكھربائی222222222ة فلك2222222س  -  جم22ال ال22دین حس22ن محم22د اسم المالك :

  2017/  1052   ب:لرقم الط 

 19/06/2017 تاریخ االیداع :

 40473 رقم التسجیل:

  08/07/2019  تاریخ التسجیل :

  03- 13  الفئة :

  مصر  الدولة :

  فلك222222222س للص222222222ناعات الكھربائی222222222ة  -  جم22ال ال22دین حس22ن محم22د اسم المالك :

  2017/  0379   ب:لرقم الط 

 07/03/2017 تاریخ االیداع :

 40474 رقم التسجیل:

  08/07/2019  تاریخ التسجیل :

  03- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

   ال22222222دكتور لالس22222222تیراد و الص22222222دیر و التوری22222222دات - عاص22222م س22222عید س22222لیمان عب22222د الص22222مد اسم المالك :

  2017/  0380   ب:لرقم الط 

 07/03/2017 تاریخ االیداع :

 40475 رقم التسجیل:

  08/07/2019  ل :تاریخ التسجی

  03- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

   ال22222222دكتور لالس22222222تیراد و الص22222222دیر و التوری22222222دات - عاص22222م س22222عید س22222لیمان عب22222د الص22222مد اسم المالك :



تنمیة التجارة الداخلیة جھاز  
 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  2017/  0381   ب:لرقم الط 

 07/03/2017 تاریخ االیداع :

 40476 رقم التسجیل:

  08/07/2019  تاریخ التسجیل :

  03- 09  الفئة :

  رمص  الدولة :

   ال22222222دكتور لالس22222222تیراد و الص22222222دیر و التوری22222222دات - عاص22222م س22222عید س22222لیمان عب22222د الص22222مد اسم المالك :

  2017/  0382   ب:لرقم الط 

 07/03/2017 تاریخ االیداع :

 40477 رقم التسجیل:

  08/07/2019  تاریخ التسجیل :

  03- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

   ال22222222دكتور لالس22222222تیراد و الص22222222دیر و التوری22222222دات - عاص22222م س22222عید س22222لیمان عب22222د الص22222مد اسم المالك :

  2017/  0383   ب:لرقم الط 

 07/03/2017 تاریخ االیداع :

 40478 رقم التسجیل:

  08/07/2019  تاریخ التسجیل :

  03- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

   ال22222222دكتور لالس22222222تیراد و الص22222222دیر و التوری22222222دات - عاص22222م س22222عید س22222لیمان عب22222د الص22222مد اسم المالك :

  2017/  0384   ب:لرقم الط 

 07/03/2017 تاریخ االیداع :

 40479 رقم التسجیل:

  08/07/2019  تاریخ التسجیل :

  03- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

   ال22222222دكتور لالس22222222تیراد و الص22222222دیر و التوری22222222دات - عاص22222م س22222عید س22222لیمان عب22222د الص22222مد اسم المالك :

  2017/  0111   ب:لرقم الط 

 26/01/2017 تاریخ االیداع :

 40480 رقم التسجیل:

  09/07/2019  تاریخ التسجیل :
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  05- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

   ش22222222ركة س22222222یما للتص22222222نیع الغ22222222ذائى اسم المالك :

  2013/  0739   ب:لرقم الط 

 09/06/2013 تاریخ االیداع :

 40481 رقم التسجیل:

  09/07/2019  تاریخ التسجیل :

  01- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  عم222اد ف222اروق عط222وان بخی222ت - فونتان222222ا للص222222ناعات الغذائی222222ة لص222222احبھا عم222222اد ف222222اروق عط222222وان بخی222222ت اسم المالك :

  2018/  0303   ب:لرقم الط 

 21/03/2018 تاریخ االیداع :

 40482 رقم التسجیل:

  09/07/2019  تاریخ التسجیل :

  03- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  الش22222روق - الش222222رق االوس222222ط للص222222ناعات الغذائی222222ة - یف222222ھمجدى محمود محمد خل اسم المالك :

  2018/  0305   ب:لرقم الط 

 21/03/2018 تاریخ االیداع :

 40483 رقم التسجیل:

  09/07/2019  تاریخ التسجیل :

  03- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  الش22222روق - الش222222رق االوس222222ط للص222222ناعات الغذائی222222ة - مج22دى محم22ود محم22د خلیف22ھ اسم المالك :

  2018/  0321   ب:لرقم الط 

 21/03/2018 تاریخ االیداع :

 40484 رقم التسجیل:

  09/07/2019  تاریخ التسجیل :

  05- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  الش22222روق - الش222222رق االوس222222ط للص222222ناعات الغذائی222222ة - مج22دى محم22ود محم22د خلیف22ھ اسم المالك :



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  2018/  0322   ب:لرقم الط 

 21/03/2018 تاریخ االیداع :

 40485 رقم التسجیل:

  09/07/2019  تاریخ التسجیل :

  03- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  الش22222روق - الش222222رق االوس222222ط للص222222ناعات الغذائی222222ة - مج22دى محم22ود محم22د خلیف22ھ اسم المالك :

  2018/  0333   ب:لرقم الط 

 21/03/2018 تاریخ االیداع :

 40486 رقم التسجیل:

  09/07/2019  تاریخ التسجیل :

  05- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  الش22222روق - الش222222رق االوس222222ط للص222222ناعات الغذائی222222ة - مج22دى محم22ود محم22د خلیف22ھ اسم المالك :

  2018/  0402   ب:لرقم الط 

 12/04/2018 تاریخ االیداع :

 40487 رقم التسجیل:

  09/07/2019  تاریخ التسجیل :

  03- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  الش22222روق - الش222222رق االوس222222ط للص222222ناعات الغذائی222222ة - دى محم222ود محم222د خلیف222ھمج اسم المالك :

  2018/  0408   ب:لرقم الط 

 12/04/2018 تاریخ االیداع :

 40488 رقم التسجیل:

  09/07/2019  تاریخ التسجیل :

  03- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  الش22222روق - ائی222222ةالش22222رق االوس22222ط للص22222ناعات الغ22222ذ - مج22دى محم22ود محم22د خلیف22ھ اسم المالك :

  2018/  0591   ب:لرقم الط 

 14/05/2018 تاریخ االیداع :

 40489 رقم التسجیل:

  09/07/2019  تاریخ التسجیل :
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  03- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  الش22222روق - الش222222رق االوس222222ط للص222222ناعات الغذائی222222ة - مج22دى محم22ود محم22د خلیف22ھ اسم المالك :

  2014/  0143   ب:لرقم الط 

 02/02/2014 االیداع :تاریخ 

 40490 رقم التسجیل:

  09/07/2019  تاریخ التسجیل :

  05- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ش2222222ركة ھن2222222الیكو للص2222222ناعات الغذائی2222222ة ھن2222222الیكو اسم المالك :

  2014/  0145   ب:لرقم الط 

 02/02/2014 تاریخ االیداع :

 40491 رقم التسجیل:

  09/07/2019  تاریخ التسجیل :

  05- 09  : الفئة

  مصر  الدولة :

  ش2222222ركة ھن2222222الیكو للص2222222ناعات الغذائی2222222ة  ھن2222222الیكو اسم المالك :

  2017/  1801   ب:لرقم الط 

 07/11/2017 تاریخ االیداع :

 40492 رقم التسجیل:

  10/07/2019  تاریخ التسجیل :

  01- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ری22222زى العالمی22222ة - عص22222ام ال22222دین س22222ید عب22222د الع22222ال عب22222د النعی22222م اسم المالك :

  2018/  0006   ب:لرقم الط 

 03/01/2018 تاریخ االیداع :

 40493 رقم التسجیل:

  14/07/2019  تاریخ التسجیل :

  03- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ش222222ركة توص222222یة بس2222222یطة - ابین22222222ار بی22222222ور للص22222222ناعات الغذائی22222222ة  -  احم222د عب222د ال222رحمن الس222ید و ش222ركاه اسم المالك :



لیةجھاز تنمیة التجارة الداخ  
 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  2017/  0446   :بلرقم الط 

 15/03/2017 تاریخ االیداع :

 40494 رقم التسجیل:

  14/07/2019  تاریخ التسجیل :

  01- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ص22222افوال مص22222ر - ش222222ركة عافی222222ة العالمی222222ة اسم المالك :

  2017/  1593   ب:لرقم الط 

 08/10/2017 تاریخ االیداع :

 40495 رقم التسجیل:

  15/07/2019  تاریخ التسجیل :

  01- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  حم222اده محم222د عب222د الق222ادر موس222ى المض222نى اسم المالك :

  2017/  1594   ب:لرقم الط 

 08/10/2017 تاریخ االیداع :

 40496 رقم التسجیل:

  15/07/2019  تاریخ التسجیل :

  01- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ى المض2222222نىحم22اده محم22د عب22د الق22ادر م22وس اسم المالك :

  2017/  1595   ب:لرقم الط 

 08/10/2017 تاریخ االیداع :

 40497 رقم التسجیل:

  15/07/2019  تاریخ التسجیل :

  01- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  حم222اده محم222د عب222د الق222ادر موس222ى المض222نى اسم المالك :

  2016/  1709   ب:لرقم الط 

 08/11/2016 تاریخ االیداع :

 40498 رقم التسجیل:

  17/07/2019  تاریخ التسجیل :
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  05- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ش222ركة عب222د الع222زیز محم222د الخال222د وش222ركاه ( ال222زھرة ) اسم المالك :

  2015/  0792   ب:لرقم الط 

 29/04/2015 تاریخ االیداع :

 40499 رقم التسجیل:

  29/07/2019  تاریخ التسجیل :

  02- 09  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ش22222ركة ارم22222ا للص22222ناعات الغذائی22222ة المالك :اسم 

  2017/  0954   ب:لرقم الط 

 05/06/2017 تاریخ االیداع :

 40500 رقم التسجیل:

  29/07/2019  تاریخ التسجیل :

  01- 09  الفئة :

  موریشیوس  الدولة :

  ش22ركة مح22دودة  - ش22ركة ارم22ا المح22دودة اسم المالك :
 


