
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 

 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  ٢٠١٨/  ٠٢٩٢   ب:لرقم الط 

 ٢١/٠٣/٢٠١٨ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٧٩ رقم التسجيل:

  ٠٢/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٢٦  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة مساهمة مصرية -: شركة ثرى برازرز للصناعات الهندسية والكهربائية ( أرت الين) اسم المالك 

  ٢٠١٨/  ١٣١٣   ب:لرقم الط 

 ٢٧/٠٩/٢٠١٨ يداع :تاريخ اال

 ٤١٤٨٠ رقم التسجيل:

  ٠٢/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٢٦  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة مساهمة مصرية -: شركة ثرى برازرز للصناعات الهندسية والكهربائية ( أرت الين) اسم المالك 

  ٢٠١٨/  ١٣٢٢   ب:لرقم الط 

 ٢٧/٠٩/٢٠١٨ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٨١ رقم التسجيل:

  ٠٢/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٢٦  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة مساهمة مصرية -: شركة ثرى برازرز للصناعات الهندسية والكهربائية ( أرت الين) اسم المالك 

  ٢٠١٨/  ١٣٢٤   ب:لرقم الط 

 ٢٧/٠٩/٢٠١٨ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٨٢ رقم التسجيل:

  ٠٢/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٢٦  فئة :ال

  مصر  الدولة :

  شركة مساهمة مصرية -: شركة ثرى برازرز للصناعات الهندسية والكهربائية ( أرت الين) اسم المالك 

  ٢٠١٩/  ٠٨٧٥   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٧/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٨٣ رقم التسجيل:

  ٠٨/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :
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  ٠٧-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة توصية بسيطة -: شركة مجدى احمد على زهران و شركاه ( مصنع زهران للمنتجات البالستيكية و المعدنية ) الك اسم الم

  ٢٠١٩/  ١٥٠١   ب:لرقم الط 

 ١٢/١١/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٨٤ رقم التسجيل:

  ١٣/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-١٥  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ف احمد محمد عليوه: د / عاطاسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠١٩٠   ب:لرقم الط 

 ٠٣/٠٢/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٨٥ رقم التسجيل:

  ١٥/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠١٩٣   ب:لرقم الط 

 ٠٣/٠٢/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٨٦ رقم التسجيل:

  ١٥/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٢٠١   ب:لرقم الط 

 ٠٣/٠٢/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٨٧ رقم التسجيل:

  ١٥/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  صرم  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ٢٠٢٠/  ٠٢٠٥   ب:لرقم الط 

 ٠٣/٠٢/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٨٨ رقم التسجيل:

  ١٥/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٣٠٧   ب:لرقم الط 

 ٢٣/٠٢/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٨٩ رقم التسجيل:

  ١٥/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٣٠٨   ب:لرقم الط 

 ٢٣/٠٢/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٩٠ رقم التسجيل:

  ١٥/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٤١٥   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٣/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٩١ رقم التسجيل:

  ١٥/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ذات مسئولية محدودةشركة  -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٧٢٢   ب:لرقم الط 

 ٢٣/١٢/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٩٢ رقم التسجيل:

  ١٥/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :
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  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٧٢٤   ب:لرقم الط 

 ٢٣/١٢/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٩٣ رقم التسجيل:

  ١٥/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٧٢٥   ب:لرقم الط 

 ٢٣/١٢/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٩٤ رقم التسجيل:

  ١٥/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٧٢٨   ب:لرقم الط 

 ٢٣/١٢/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٩٥ رقم التسجيل:

  ١٥/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٧٢٩   ب:لرقم الط 

 ٢٣/١٢/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٩٦ رقم التسجيل:

  ١٥/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 

 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

  ٢٠١٩/  ١٧٣٠   ب:لرقم الط 

 ٢٣/١٢/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٩٧ رقم التسجيل:

  ١٥/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة  -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٧٣١   ب:لرقم الط 

 ٢٣/١٢/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٩٨ رقم التسجيل:

  ١٥/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ة ذات مسئولية محدودةشرك -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٧٣٢   ب:لرقم الط 

 ٢٣/١٢/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٤٩٩ رقم التسجيل:

  ١٥/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٧٣٣   ب:لرقم الط 

 ٢٣/١٢/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٥٠٠ رقم التسجيل:

  ١٥/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠١٩/  ٠٣٥٢   ب:لرقم الط 

 ٠٥/٠٣/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٥٠١ رقم التسجيل:

  ٢٠/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :



6 6

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة دريم مشرق لالغذيةاسم المالك 

  ٢٠١٩/  ٠٦٢٢   ب:لرقم الط 

 ١٨/٠٤/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٥٠٢ رقم التسجيل:

  ٢٠/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  الفيشاوى كافيه -: اسالم السيد عبدالعاطى اسم المالك 

  ٢٠١٧/  ٠١٥٢   ب:لرقم الط 

 ٠٥/٠٢/٢٠١٧ يخ االيداع :تار

 ٤١٥٠٣ رقم التسجيل:

  ٢١/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠٢-٢٤  الفئة :

  مصر  الدولة :

: المعتصم الستيراد لوازم صناعات التجميل الفرنسية ( صناعات التجميل الفرنسية اف . بى . اى ) طاهر محمد المعتصم السيد اسم المالك 
  المغازى

  ٢٠١٨/  ٠٣٥٢   ب:لرقم الط 

 ٢٧/٠٣/٢٠١٨ تاريخ االيداع :

 ٤١٥٠٤ رقم التسجيل:

  ٢١/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠٢-٠٩  الفئة :

  موريشيوس  الدولة :

  شركة محدودة  -: شركة ارما المحدودة  اسم المالك 

  ٢٠١٨/  ٠٩٦٦   ب:لرقم الط 

 ٢٥/٠٧/٢٠١٨ تاريخ االيداع :

 ٤١٥٠٥ رقم التسجيل:

  ٢١/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  موريشيوس  الدولة :

  شركة محدودة  -: شركة ارما المحدودة  اسم المالك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ٢٠١٩/  ٠٩٨٢   ب:لرقم الط 

 ٢٩/٠٧/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٥٠٦ رقم التسجيل:

  ٢٣/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-٢١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : انجى طلعت محمد المهيناسم المالك 

  ٢٠١٩/  ٠٩٨٣   ب:لرقم الط 

 ٢٩/٠٧/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٥٠٧ رقم التسجيل:

  ٢٣/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-٢١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : انجى طلعت محمد المهيناسم المالك 

  ٢٠١٩/  ٠٩٨٤   ب:لرقم الط 

 ٢٩/٠٧/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٥٠٨ رقم التسجيل:

  ٢٣/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-٢١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : انجى طلعت محمد المهيناسم المالك 

  ٢٠١٩/  ٠٩٨٥   ب:لرقم الط 

 ٢٩/٠٧/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٥٠٩ رقم التسجيل:

  ٢٣/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠١-٢١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : انجى طلعت محمد المهيناسم المالك 

  ٢٠١٩/  ٠٩٨٦   ب:لرقم الط 

 ٢٩/٠٧/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٥١٠ رقم التسجيل:

  ٢٣/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :
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  ٠١-٢١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : انجى طلعت محمد المهيناسم المالك 

  ٢٠١٩/  ٠٤٥٩   ب:لرقم الط 

 ١٤/٠٣/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٥١١ رقم التسجيل:

  ٢٨/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  ئة :الف

  مصر  الدولة :

  شركة هابى سويت للصناعات الغذائية  -: احمد محمد عطيه الكمار و شركاه اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٤٣٥   ب:لرقم الط 

 ٠٩/٠٣/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٥١٢ رقم التسجيل:

  ٢٨/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ريستال للصناعة و التوريدات محمد محمد عبد العظيم: مؤسسة كاسم المالك 

  ٢٠١٦/  ٠١١٥   ب:لرقم الط 

 ٠١/٠٢/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٥١٣ رقم التسجيل:

  ٢٨/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة توصية بسيطة -ية  شركة هابى سويت للصناعات الغذائ  -: احمد محمد عطيه الكمار و شركاه  اسم المالك 

  ٢٠١٦/  ٠٤٥٤   ب:لرقم الط 

 ٢١/٠٣/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٥١٤ رقم التسجيل:

  ٢٨/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة توصية بسيطة -شركة هابى سويت للصناعات الغذائية    -: احمد محمد عطيه الكمار و شركاه   اسم المالك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 

 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

  ٢٠١٦/  ١٤٩٧   ب:لرقم الط 

 ١٩/١٠/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٥١٥ رقم التسجيل:

  ٢٩/٠٩/٢٠٢١  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٨  الفئة :

  أسبانيا  الدولة :

  : شركة رامون مانزانا اس الاسم المالك 
 


