
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 

 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

  ٢٠١٩/  ١٣٨٣   ب:لرقم الط 

 ٢٣/١٠/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٠٢ رقم التسجيل:

  ٠٢/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٢-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : عبدهللا رمضان احمد خريص و شركاه                                                         اسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٣٥٩   ب:لرقم الط 

 ١٦/١٠/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٠٣ رقم التسجيل:

  ٠٤/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٢-١٤  الفئة :

  هونج كونج  الدولة :

  : شركة تايم ليمتداسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٤٠٤   ب:لرقم الط 

 ٣٠/١٠/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٠٤ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-١٣  الفئة :

  مصر  الدولة :

  فيونا لصناعة و تجارة االدوات الكهربائية - : احمد عصام سعد محمد شعبان و شريكته اسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٤١٦   ب:لرقم الط 

 ٣٠/١٠/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٠٥ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-١٣  الفئة :

  مصر  الدولة :

  فيونا لصناعة و تجارة االدوات الكهربائية - ام سعد محمد شعبان و شريكته : احمد عصاسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٤٢٨   ب:لرقم الط 

 ٣٠/١٠/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٠٦ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :
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  ٠٣-١٣  الفئة :

  مصر  الدولة :

  صناعة و تجارة االدوات الكهربائيةفيونا ل - : احمد عصام سعد محمد شعبان و شريكته اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٤٥٤   ب:لرقم الط 

 ١٨/٠٣/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٠٧ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٢٣  الفئة :

  هولندا  الدولة :

  : شركة سابك جلوبال تكنولوجيز بى . فىاسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٣١٩   ب:لرقم الط 

 ٢٦/٠٢/٢٠٢٠ : تاريخ االيداع

 ٤١٧٠٨ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  موريشيوس  الدولة :

  شركة محدودة  -: شركة ارما المحدودة  اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٨١٨   ب:لرقم الط 

 ١٢/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٠٩ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة محمد عبد الرحيم التجارية لالستيراداسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٨١٧   ب:لرقم الط 

 ١٢/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧١٠ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة محمد عبد الرحيم التجارية لالستيراداسم المالك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ٢٠٢٠/  ٠٨١٦   ب:لرقم الط 

 ١٢/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧١١ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة محمد عبد الرحيم التجارية لالستيراداسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٨١٥   ب:لرقم الط 

 ١٢/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧١٢ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة محمد عبد الرحيم التجارية لالستيراداسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٧٩٧   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧١٣ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٢٨  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة توب كوزمتيك   - حمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه : ماسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٧٩٨   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧١٤ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٢٨  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ة توب كوزمتيك شرك  - : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٧٩٩   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧١٥ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :
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  ٠٣-٢٨  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة توب كوزمتيك   - : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٨٠٧   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ االيداع : تاريخ

 ٤١٧١٦ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٢٨  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة توب كوزمتيك   - : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٨٠٥   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧١٧ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  لتسجيل :تاريخ ا

  ٠٣-٢٨  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة توب كوزمتيك   - : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٨٠٤   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧١٨ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٢٨  الفئة :

  رمص  الدولة :

  شركة توب كوزمتيك   - : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٨٠٣   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧١٩ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٢٨  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة توب كوزمتيك   - وى وشريكه : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقااسم المالك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 

 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

  ٢٠٢٠/  ٠٨٠٢   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٢٠ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٢٨  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة توب كوزمتيك   - : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٨٠١   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٢١ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٢٨  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة توب كوزمتيك   - : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٨٠٠   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٢٢ ل:رقم التسجي

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٢٨  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة توب كوزمتيك   - : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٨٠٦   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٢٣ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٢٨  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة توب كوزمتيك   - : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٨٠٨   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٢٤ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :
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  ٠٣-٢٨  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة توب كوزمتيك   - ريم السيد الشرقاوى وشريكه : محمد نبيل عبد الكاسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٨٤٧   ب:لرقم الط 

 ١٩/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٢٥ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٢٨  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة توب كوزمتيك   - : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٨٤٨   ب:لرقم الط 

 ١٩/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٢٦ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٢٨  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة توب كوزمتيك   - : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٨٥٠   ب:لرقم الط 

 ١٩/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٢٧ رقم التسجيل:

  ١٠/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٢٨  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة توب كوزمتيك   - : محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ١١٤٤   ب:لرقم الط 

 ٢٦/٠٨/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٢٨ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠١-٠٣  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة لكوين ايجيبت ايجنت -:  سناء صابر و شركاها لالستيراد و التصدير اسم المالك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ٢٠٢٠/  ١١٤٦   ب:لرقم الط 

 ٢٦/٠٨/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٢٩ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ١٢-١٢  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة لكوين ايجيبت ايجنت -سناء صابر و شركاها لالستيراد و التصدير   :اسم المالك 

  ٢٠١٢/  ٠٤٠٩   ب:لرقم الط 

 ٠٣/٠٤/٢٠١٢ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٣٠ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  يتال )شركة مساهمة مصرية: شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ( ماكرو كاباسم المالك 

  ٢٠١٢/  ٠٤١١   ب:لرقم الط 

 ٠٣/٠٤/٢٠١٢ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٣١ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ( ماكرو كابيتال ) شركة مساهمة مصريةاسم المالك 

  ٢٠١٢/  ٠٤٢٧   ب:لرقم الط 

 ٠٣/٠٤/٢٠١٢ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٣٢ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ( ماكرو كابيتال ) شركة مساهمة مصريةاسم المالك 

  ٢٠١٢/  ٠٤٢٨   ب:لرقم الط 

 ٠٣/٠٤/٢٠١٢ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٣٣ التسجيل:رقم 

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :



8 8

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ( ماكرو كابيتال ) شركة مساهمة مصريةاسم المالك 

  ٢٠١٢/  ٠٤٢٩   ب:لرقم الط 

 ٠٣/٠٤/٢٠١٢ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٣٤ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ( ماكرو كابيتال ) شركة مساهمة مصريةاسم المالك 

  ٢٠١٢/  ٠٤٣٠   ب:لرقم الط 

 ٠٣/٠٤/٢٠١٢ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٣٥ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ( ماكرو كابيتال ) شركة مساهمة مصريةاسم المالك 

  ٢٠١٢/  ٠٤٣١   ب:لرقم الط 

 ٠٣/٠٤/٢٠١٢ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٣٦ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  كرو كابيتال ) شركة مساهمة مصرية: شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ( مااسم المالك 

  ٢٠١٢/  ٠٤٣٣   ب:لرقم الط 

 ٠٣/٠٤/٢٠١٢ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٣٧ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ( ماكرو كابيتال ) شركة مساهمة مصريةاسم المالك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 

 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  ٢٠١٢/  ٠٤٣٤   ب:لطرقم ال 

 ٠٣/٠٤/٢٠١٢ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٣٨ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ( ماكرو كابيتال ) شركة مساهمة مصريةاسم المالك 

  ٢٠١٦/  ٠٥١٥   ب:لرقم الط 

 ٠٦/٠٤/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٣٩ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ( ماكرو كابيتال ) شركة مساهمة مصريةاسم المالك 

  ٢٠١٦/  ٠٥١٦   ب:لرقم الط 

 ٠٦/٠٤/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٤٠ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ( ماكرو كابيتال ) شركة مساهمة مصريةاسم المالك 

  ٢٠١٦/  ٠٥١٧   ب:لرقم الط 

 ٠٦/٠٤/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٤١ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ( ماكرو كابيتال ) شركة مساهمة مصريةسم المالك ا

  ٢٠١٦/  ١٨٠٢   ب:لرقم الط 

 ٢٩/١١/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٤٢ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :
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  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  طبية  ( ماكرو كابيتال ) شركة مساهمة مصرية: شركة ماكرو جروب للمستحضرات الاسم المالك 

  ٢٠١٦/  ١٨٠٣   ب:لرقم الط 

 ٢٩/١١/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٤٣ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ( ماكرو كابيتال ) شركة مساهمة مصريةاسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ١١٦١   ب:لرقم الط 

 ٣١/٠٨/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٤٤ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : الزهار لصناعة و تجارة المواد الغذائية لصاحبها ( ياسمين عبد الحميد محمد محمد الزهار)اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٧٨١   ب:لرقم الط 

 ٠٥/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٤٥ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : الزهار لصناعة و تجارة المواد الغذائية لصاحبها ( ياسمين عبد الحميد محمد محمد الزهار)اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٣٣١   ب:لرقم الط 

 ٢٦/٠٢/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٤٦ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  الدولية لتعبئة و تغليف المواد الغذائية  -: جمال الدين شوقى الشايب جبرائيل اسم المالك 



نمية التجارة الداخليةجهاز ت  
 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ٢٠٢٠/  ٠١٩٧   ب:لرقم الط 

 ٠٣/٠٢/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٤٧ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٣٠٤   ب:لرقم الط 

 ٢٣/٠٢/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٤٨ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠١-٠٣  الفئة :

  مصر  الدولة :

  مسئولية محدودة شركة ذات -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٣٠٥   ب:لرقم الط 

 ٢٣/٠٢/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٤٩ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ١٢٩٥   ب:لرقم الط 

 ٢٨/٠٩/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٥٠ م التسجيل:رق

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ١٢٩٧   ب:لرقم الط 

 ٢٨/٠٩/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٥١ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :
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  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ١٣٠٠   ب:لرقم الط 

 ٢٨/٠٩/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٥٢ رقم التسجيل:

  ١١/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠١-١١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة ذات مسئولية محدودة -: شركة حلى مصر اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ١١٠٨   ب:لرقم الط 

 ٢٣/٠٨/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٥٣ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٠-٣١  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : فيرينا نادر فايز كامل خليلاسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٠٣٨   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٨/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٥٤ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  ئة :الف

  مصر  الدولة :

  : االقتصادية للصناعات الغذائية ( كمارا )اسم المالك 

  ٢٠١٦/  ٠٥٦٢   ب:لرقم الط 

 ١٠/٠٤/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٥٥ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  اربيال ): شركة ماربيال للصناعات الغذائية ( ماسم المالك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 

 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

  ٢٠١٦/  ٠٥٦٣   ب:لرقم الط 

 ١٠/٠٤/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٥٦ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماربيال للصناعات الغذائية ( ماربيال )اسم المالك 

  ٢٠١٦/  ٠٥٦٤   ب:لرقم الط 

 ١٠/٠٤/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٥٧ لتسجيل:رقم ا

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماربيال للصناعات الغذائية ( ماربيال )اسم المالك 

  ٢٠١٦/  ٠٥٦٧   ب:لرقم الط 

 ١٠/٠٤/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٥٨ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  رمص  الدولة :

  : شركة ماربيال للصناعات الغذائية ( ماربيال )اسم المالك 

  ٢٠١٦/  ٠٥٦٨   ب:لرقم الط 

 ١٠/٠٤/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٥٩ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماربيال للصناعات الغذائية ( ماربيال )اسم المالك 

  ٢٠١٦/  ٠٥٦٩   ب:لرقم الط 

 ١٠/٠٤/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٦٠ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :
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  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماربيال للصناعات الغذائية ( ماربيال )اسم المالك 

  ٢٠١٦/  ٠٥٧٠   ب:لرقم الط 

 ١٠/٠٤/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٦١ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  التسجيل :تاريخ 

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماربيال للصناعات الغذائية ( ماربيال )اسم المالك 

  ٢٠١٦/  ١١٥٢   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٨/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٦٢ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ماربيال للصناعات الغذائية ( ماربيال ): شركة اسم المالك 

  ٢٠١٦/  ١١٥٣   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٨/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٦٣ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماربيال للصناعات الغذائية ( ماربيال )اسم المالك 

  ٢٠١٦/  ١١٥٤   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٨/٢٠١٦ يخ االيداع :تار

 ٤١٧٦٤ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماربيال للصناعات الغذائية ( ماربيال )اسم المالك 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ٢٠١٦/  ١١٥٥   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٨/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٦٥ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماربيال للصناعات الغذائية ( ماربيال )اسم المالك 

  ٢٠١٦/  ١١٥٦   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٨/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٦٦ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ذائية ( ماربيال ): شركة ماربيال للصناعات الغاسم المالك 

  ٢٠١٦/  ١١٥٧   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٨/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٦٧ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماربيال للصناعات الغذائية ( ماربيال )اسم المالك 

  ٢٠١٦/  ١١٥٨   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٨/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٦٨ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماربيال للصناعات الغذائية ( ماربيال )اسم المالك 

  ٢٠١٦/  ١١٥٩   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٨/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٦٩ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :
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  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  ولة :الد

  : شركة ماربيال للصناعات الغذائية ( ماربيال )اسم المالك 

  ٢٠١٦/  ١١٦٠   ب:لرقم الط 

 ٠٨/٠٨/٢٠١٦ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٧٠ رقم التسجيل:

  ١٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٥-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة ماربيال للصناعات الغذائية ( ماربيال )اسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٢٩٢   ب:لرقم الط 

 ٠٧/١٠/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٧١ رقم التسجيل:

  ١٧/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  الدكتور لالستيراد و الصدير و التوريدات   -: عاصم سعيد سليمان عبد الصمد  اسم المالك 

  ٢٠١٧/  ١٤٦٦   ب:لرقم الط 

 ١١/٠٩/٢٠١٧ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٧٢ رقم التسجيل:

  ١٨/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة مساهمة مصرية -: شركة عبور الند للصناعات الغذائية اسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٣٤٥   ب:لرقم الط 

 ١٤/١٠/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٧٣ رقم التسجيل:

  ١٨/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  شركة مساهمة مصرية -: شركة عبور الند للصناعات الغذائية اسم المالك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 

 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

  ٢٠١٧/  ١١٦٠   ب:لرقم الط 

 ١٠/٠٧/٢٠١٧ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٧٤ رقم التسجيل:

  ٢٣/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ١١-٠٦  الفئة :

  مصر  الدولة :

  جمة الذهبية: شركة الهالل و الناسم المالك 

  ٢٠١٧/  ١١٥٨   ب:لرقم الط 

 ١٠/٠٧/٢٠١٧ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٧٥ رقم التسجيل:

  ٢٣/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ١١-٠٦  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة الهالل و النجمة الذهبيةاسم المالك 

  ٢٠١٧/  ١١٥٧   ب:لرقم الط 

 ١٠/٠٧/٢٠١٧ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٧٦ رقم التسجيل:

  ٢٣/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ١١-٠٦  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة الهالل و النجمة الذهبيةاسم المالك 

  ٢٠١٧/  ١١٥٦   ب:لرقم الط 

 ١٠/٠٧/٢٠١٧ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٧٧ رقم التسجيل:

  ٢٣/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ١١-٠٦  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ل و النجمة الذهبية: شركة الهالاسم المالك 

  ٢٠١٧/  ١٠٧٩   ب:لرقم الط 

 ٠٣/٠٧/٢٠١٧ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٧٨ رقم التسجيل:

  ٢٣/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :
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  ١١-٠٦  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة الهالل و النجمة الذهبيةاسم المالك 

  ٢٠١٧/  ١٠٧٨   ب:لرقم الط 

 ٠٣/٠٧/٢٠١٧ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٧٩ يل:رقم التسج

  ٢٣/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ١١-٠٦  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة الهالل و النجمة الذهبيةاسم المالك 

  ٢٠١٧/  ١٠٧٦   ب:لرقم الط 

 ٠٣/٠٧/٢٠١٧ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٨٠ رقم التسجيل:

  ٢٣/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ١١-٠٦  الفئة :

  مصر  الدولة :

  ة الهالل و النجمة الذهبية: شركاسم المالك 

  ٢٠١٧/  ١٠٣٩   ب:لرقم الط 

 ١٨/٠٦/٢٠١٧ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٨١ رقم التسجيل:

  ٢٣/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ١١-٠٦  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة الهالل و النجمة الذهبيةاسم المالك 

  ٢٠١٧/  ١٠٣٦   ب:لرقم الط 

 ١٨/٠٦/٢٠١٧ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٨٢ م التسجيل:رق

  ٢٣/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ١١-٠٦  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة الهالل و النجمة الذهبيةاسم المالك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ٢٠١٧/  ١٠٣٥   ب:لرقم الط 

 ١٨/٠٦/٢٠١٧ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٨٣ رقم التسجيل:

  ٢٣/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ١١-٠٦  الفئة :

  مصر  الدولة :

  : شركة الهالل و النجمة الذهبيةك اسم المال

  ٢٠١٨/  ١٣٨٠   ب:لرقم الط 

 ٠٩/١٠/٢٠١٨ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٨٤ رقم التسجيل:

  ٢٤/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-١٣  الفئة :

  مصر  الدولة :

  عالم االنارة مصر -: طه عبد الجليل عبد الحليم و شركاه اسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٤٣٦   ب:لرقم الط 

 ٠٣/١١/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٨٥ رقم التسجيل:

  ٢٤/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠١-٢٣  الفئة :

  اليابان  الدولة :

  : تاكونو ماساكىاسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٥٩٨   ب:لرقم الط 

 ٢٨/١١/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٨٦ رقم التسجيل:

  ٢٥/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

    الفئة :

  مصر  الدولة :

  بيراميدز بالست -: طارق محمد ابراهيم و شريكيه اسم المالك 

  ٢٠١٩/  ١٥٩٧   ب:لرقم الط 

 ٢٨/١١/٢٠١٩ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٨٧ رقم التسجيل:

  ٢٥/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :
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  ٠١-٠٧  الفئة :

  مصر  الدولة :

  بيراميدز بالست -: طارق محمد ابراهيم و شريكيه اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٨٨١   ب:لالط رقم 

 ٢٢/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٨٨ رقم التسجيل:

  ٢٥/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  روما للحلويات -: ورثة المتولى عبد الجليل المتولى اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠٨٨٢   ب:لرقم الط 

 ٢٢/٠٧/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٨٩ رقم التسجيل:

  ٢٥/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

  روما للحلويات -: ورثة المتولى عبد الجليل المتولى اسم المالك 

  ٢٠٢٠/  ٠١٤٦   ب:لرقم الط 

 ٢٢/٠١/٢٠٢٠ تاريخ االيداع :

 ٤١٧٩٠ رقم التسجيل:

  ٢٦/٠١/٢٠٢٢  تاريخ التسجيل :

  ٠٣-٠٩  الفئة :

  مصر  الدولة :

 –مصنع دكتور القيسى للصناعات الهندسية والبالستيكية  -:  دكتور مهندس محمد مدحت منير خضر القيسى وشركاه المالك  اسم
  فريجومصر

 


