
داخلیةجھاز تنمیة التجارة ال   
 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 ۲۰۱۹/  ۰٤۲۰   ب:لرقم الط 

 ۱۱/۰۳/۲۰۱۹تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۰۲رقم التسجیل: 

 ۰۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۳-۱۳الفئة :  

 الدولة :  مصر

 اسم المالك : محمد احمد على محمد ابو اسماعیل

 ۲۰۲۰/  ۱۸٦٦   ب:لرقم الط 

 ۳۰/۱۲/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۰۳رقم التسجیل: 

 ۰۹/۰٥/۲۰۲۲سجیل :  تاریخ الت

 ۰۳-۱۳الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة توصیة بسسیطة -شركة بور لوك  -اسم المالك : شركة محمد احمد على محمد ابو اسماعیل 

 ۲۰۲۰/  ۱۸٦۷   ب:لرقم الط 

 ۳۰/۱۲/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۰٤رقم التسجیل: 

 ۰۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۳-۱۳الفئة :  

 :  مصرالدولة 

 شركة توصیة بسسیطة -شركة بور لوك  -اسم المالك : شركة محمد احمد على محمد ابو اسماعیل 

 ۲۰۲۱/  ۰۱۷۹   ب:لرقم الط 

 ۰۷/۰۲/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۰٥رقم التسجیل: 

 ۰۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۸-۱۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 اسم المالك : طارق جابر محمد رفاعى 

 ۲۰۲۱/  ۰۱۸۰   ب:لرقم الط 

 ۰۷/۰۲/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۰٦رقم التسجیل: 

 ۰۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  



 ۰۸-۱۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 اسم المالك : طارق جابر محمد رفاعى 

 ۲۰۲۰/  ۱۷۲۷   ب:لرقم الط 

 ۰۷/۱۲/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۰۷رقم التسجیل: 

 ۰۹/۰٥/۲۰۲۲  تاریخ التسجیل :

 ۰٥-۱۲الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة توصیة بسیطة -اسم المالك : شركة الجارحى لتشغیل المعادن و تجمیع مھمات المصاعد 

 ۲۰۲۰/  ۱۷۳۰   ب:لرقم الط 

 ۰۷/۱۲/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۰۸رقم التسجیل: 

 ۰۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰٥-۱۲الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة توصیة بسیطة  -سم المالك : شركة الجارحى لتشغیل المعادن و تجمیع مھمات المصاعد ا

 ۲۰۲۰/  ۱۷۳۲   ب:لرقم الط 

 ۰۷/۱۲/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۰۹رقم التسجیل: 

 ۰۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰٥-۱۲الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة توصیة بسیطة  -تجمیع مھمات المصاعد اسم المالك : شركة الجارحى لتشغیل المعادن و 

 ۲۰۲۰/  ۱۷۳۳   ب:لرقم الط 

 ۰۷/۱۲/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۱۰رقم التسجیل: 

 ۰۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰٥-۱۲الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة توصیة بسیطة  -اسم المالك : شركة الجارحى لتشغیل المعادن و تجمیع مھمات المصاعد 
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  جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 ۲۰۲۰/  ۱۷۳٤   ب:لرقم الط 

 ۰۷/۱۲/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۱۱رقم التسجیل: 

 ۰۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰٥-۱۲الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة توصیة بسیطة  -اسم المالك : شركة الجارحى لتشغیل المعادن و تجمیع مھمات المصاعد 

 ۲۰۲۰/  ۱۲٤٥   ب:لرقم الط 

 ۲۲/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۱۲رقم التسجیل: 

 ۰۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۰۸الفئة :  

 الدولة :  مصر

 باور تولز الیكتریك -اسم المالك : عاشور محمد عطیت هللا و شریكھ 

 ۲۰۲۰/  ۱۲٦۱   ب:لرقم الط 

 ۲۳/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۱۳رقم التسجیل: 

 ۱۰/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۰-۳۱ة :  الفئ

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -اسم المالك : شركة العربى للتجارة والصناعة  

 ۲۰۲۰/  ۱۲۲٤   ب:لرقم الط 

 ۱۷/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۱٤رقم التسجیل: 

 ۱۰/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۲-۰۷الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -الطھى  اسم المالك : شركة العربى لصناعة اجھزة

 ۲۰۲۰/  ۱۲۲٥   ب:لرقم الط 

 ۱۷/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۱٥رقم التسجیل: 

 ۱۰/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  



 ۰۲-۰۷الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -اسم المالك : شركة العربى لصناعة اجھزة الطھى 

 ۲۰۲۰/  ۱۲۲٦   ب:لرقم الط 

 ۱۷/۰۹/۲۰۲۰االیداع : تاریخ 

 ٤۱۹۱٦رقم التسجیل: 

 ۱۰/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۲-۰۷الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -اسم المالك : شركة العربى لصناعة اجھزة الطھى 

 ۲۰۲۰/  ۱۲٦۲   ب:لرقم الط 

 ۲۳/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۱۷رقم التسجیل: 

 ۱۰/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۰-۳۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -اسم المالك : شركة العربى للتجارة والصناعة  

 ۲۰۲۰/  ۱۲٦۳   ب:لرقم الط 

 ۲۳/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۱۸رقم التسجیل: 

 ۱۰/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۰-۳۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -لتجارة والصناعة  اسم المالك : شركة العربى ل

 ۲۰۲۰/  ۱۲٦٤   ب:لرقم الط 

 ۲۳/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۱۹رقم التسجیل: 

 ۱۰/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۰-۳۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -اسم المالك : شركة العربى للتجارة والصناعة  
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  جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 ۲۰۲۰/  ۱۲٦٥   ب:لرقم الط 

 ۲۳/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۲۰رقم التسجیل: 

 ۱۰/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۰-۳۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -اسم المالك : شركة العربى للتجارة والصناعة  

 ۲۰۲۰/  ۱۲٦٦   ب:لرقم الط 

 ۲۳/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۲۱رقم التسجیل: 

 ۱۰/۰٥/۲۰۲۲:   تاریخ التسجیل

 ۰۲-۰۷الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -اسم المالك : شركة العربى للتجارة والصناعة  

 ۲۰۲۰/  ۱۲٦۷   ب:لرقم الط 

 ۲۳/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۲۲رقم التسجیل: 

 ۱۰/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۲-۰۷الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -العربى للتجارة والصناعة  اسم المالك : شركة 

 ۲۰۲۰/  ۱۲٦۸   ب:لرقم الط 

 ۲۳/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۲۳رقم التسجیل: 

 ۱۰/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۰-۳۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -اسم المالك : شركة العربى للتجارة والصناعة  

 ۲۰۲۰/  ۱۲٦۹   ب:لرقم الط 

 ۲۳/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۲٤رقم التسجیل: 

 ۱۰/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  



 ۰۰-۳۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -اسم المالك : شركة العربى للتجارة والصناعة  

 ۲۰۲۰/  ۱۲۷۰   ب:لرقم الط 

 ۲۳/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۲٥رقم التسجیل: 

 ۱۰/۰٥/۲۰۲۲التسجیل :   تاریخ

 ۰۰-۳۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -اسم المالك : شركة العربى للتجارة والصناعة  

 ۲۰۲۰/  ۱٤۲۲   ب:لرقم الط 

 ۲۰/۱۰/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۲٦رقم التسجیل: 

 ۱٥/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰٥-۰۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 ھمتو لالستیراد و التصدیر و التعبئة و التغلیف و التوزیع   -: حسین عباس احمد و محمد حمدان احمد    اسم المالك

 ۲۰۲۰/  ۱٤۲۳   ب:لرقم الط 

 ۲۰/۱۰/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۲۷رقم التسجیل: 

 ۱٥/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰٥-۰۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 ھمتو لالستیراد و التصدیر و التعبئة و التغلیف و التوزیع   -و محمد حمدان احمد   اسم المالك : حسین عباس احمد 

 ۲۰۲۰/  ۱٤٥۰   ب:لرقم الط 

 ۲۲/۱۰/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۲۸رقم التسجیل: 

 ۱٥/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰٥-۰۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 ھمتو لالستیراد و التصدیر و التعبئة و التغلیف و التوزیع   -  اسم المالك : حسین عباس احمد و محمد حمدان احمد 
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  جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 ۲۰۲۱/  ۰٦٥۳   ب:لرقم الط 

 ۲۹/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۲۹رقم التسجیل: 

 ۱٥/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰٥-۰۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة تضامن -د و التصدیر و التعبئة و التغلیف و التوزیع  ھمتو لالستیرا  -اسم المالك : حسین عباس احمد و محمد حمدان احمد   

 ۲۰۲۱/  ۰٦٥٤   ب:لرقم الط 

 ۲۹/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۳۰رقم التسجیل: 

 ۱٥/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰٥-۰۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة تضامن -لتصدیر و التعبئة و التغلیف و التوزیع  ھمتو لالستیراد و ا  -اسم المالك : حسین عباس احمد و محمد حمدان احمد   

 ۲۰۲۱/  ۰٦٥٥   ب:لرقم الط 

 ۲۹/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۳۱رقم التسجیل: 

 ۱٥/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰٥-۰۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة تضامن -ر و التعبئة و التغلیف و التوزیع  ھمتو لالستیراد و التصدی  -اسم المالك : حسین عباس احمد و محمد حمدان احمد   

 ۲۰۱۹/  ۰٥٥٦   ب:لرقم الط 

 ۰۸/۰٤/۲۰۱۹تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۳۲رقم التسجیل: 

 ۱٥/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۳-۰۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 ر و التعبئة و التغلیف و التوزیعھمتو لالستیراد و التصدی -اسم المالك : حسین عباس احمد و محمد حمدان احمد و شركاه 

 ۲۰۲۰/  ۰٦٦۲   ب:لرقم الط 

 ۱٤/۰٦/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۳۳رقم التسجیل: 

 ۱٦/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  



 ۰٥-۰۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 دولفین للتعبئة و التغلیف -اسم المالك : ھدى شوقى صالح محمد 

 ۲۰۱۹/  ۱٦٥۳   ب:لرقم الط 

 ۱۰/۱۲/۲۰۱۹االیداع : تاریخ 

 ٤۱۹۳٤رقم التسجیل: 

 ۱۷/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -اسم المالك : شركة الھالل و النجمة الذھبیة  

 ۲۰۱۹/  ۰۹٦۰   ب:لرقم الط 

 ۲٤/۰۷/۲۰۱۹تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۳٥رقم التسجیل: 

 ۱۷/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰٥-۰۷الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -اسم المالك : شركة الھالل و النجمة الذھبیة 

 ۲۰۱۹/  ۱۲۸۱   ب:لرقم الط 

 ۰۳/۱۰/۲۰۱۹تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۳٦رقم التسجیل: 

 ۱۷/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۲-۰۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 الریان لالستیراد و توزیع زیوت و فالتر السیارات -عم القصاص اسم المالك : عبیر السعید عبد المن

 ۲۰۲۰/  ۰۱٤٥   ب:لرقم الط 

 ۲۲/۰۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۳۷رقم التسجیل: 

 ۱۷/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰٦-۱۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 –دكتور القیسى للصناعات الھندسیة والبالستیكیة مصنع  -اسم المالك :  دكتور مھندس محمد مدحت منیر خضر القیسى وشركاه 
 فریجومصر
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  جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 ۲۰۲۰/  ۰٦۹٥   ب:لرقم الط 

 ۱٦/۰٦/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۳۸رقم التسجیل: 

 ۱۸/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۲۳الفئة :  

 الدولة :  مصر

 نایل دریب النیل للتنقیط  -اسم المالك : ولید محمد السید عبد اللطیف 

 ۲۰۱۹/  ۱۱۲۱   ب:لرقم الط 

 ۰۳/۰۹/۲۰۱۹تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۳۹رقم التسجیل: 

 ۱۸/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰٥-۰۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -اسم المالك : شركة المینا فودز للصناعات الغذائیة  

 ۲۰۲۰/  ۱٥۳۲   ب:لرقم الط 

 ۱۰/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٤۰التسجیل: رقم 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۲-۲٥الفئة :  

 الدولة :  تونس

 اسم المالك : شركة الیكو

 ۲۰۲۰/  ۱٥۳۳   ب:لرقم الط 

 ۱۰/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٤۱رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۲-۲٥الفئة :  

 الدولة :  تونس

 اسم المالك : شركة الیكو

 ۲۰۲۰/  ۱٥۳٤   ب:لرقم الط 

 ۱۰/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٤۲رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  



 ۰۲-۲٥الفئة :  

 الدولة :  تونس

 اسم المالك : شركة الیكو

 ۲۰۲۰/  ۱٥۳٥   ب:لرقم الط 

 ۱۰/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٤۳رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۲-۲٥لفئة :  ا

 الدولة :  تونس

 اسم المالك : شركة الیكو

 ۲۰۲۰/  ۱٥۳۹   ب:لرقم الط 

 ۱۰/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٤٤رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۲-۲٥الفئة :  

 الدولة :  تونس

 اسم المالك : شركة الیكو

 ۲۰۲۰/  ۱٥٥۹   ب:لرقم الط 

 ۱۰/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٤٥رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۲-۲٥الفئة :  

 الدولة :  تونس

 اسم المالك : شركة الیكو

 ۲۰۲۰/  ۱٥٦۰   ب:لرقم الط 

 ۱۰/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٤٦رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۲-۲٥الفئة :  

 الدولة :  تونس

 كة الیكواسم المالك : شر
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 ۲۰۲۰/  ۱٥٦۱   ب:لرقم الط 

 ۱۰/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٤۷رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۲-۲٥الفئة :  

 الدولة :  تونس

 اسم المالك : شركة الیكو

 ۲۰۲۰/  ۱٥٦۲   ب:لرقم الط 

 ۱۰/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٤۸رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۲-۲٥الفئة :  

 الدولة :  تونس

 اسم المالك : شركة الیكو

 ۲۰۲۰/  ۱٥٦۳   ب:لرقم الط 

 ۱۰/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٤۹رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۲-۲٥الفئة :  

 الدولة :  تونس

 اسم المالك : شركة الیكو

 ۲۰۲۰/  ۱٥٦٤   ب:لرقم الط 

 ۱۰/۱۱/۲۰۲۰الیداع : تاریخ ا

 ٤۱۹٥۰رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۲-۲٥الفئة :  

 الدولة :  تونس

 اسم المالك : شركة الیكو

 ۲۰۲۰/  ۱٥٦٥   ب:لرقم الط 

 ۱۰/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٥۱رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  



 ۰۲-۲٥الفئة :  

 الدولة :  تونس

 المالك : شركة الیكو اسم

 ۲۰۲۰/  ۱٥٦۹   ب:لرقم الط 

 ۱۰/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٥۲رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۲-۲٥الفئة :  

 الدولة :  تونس

 اسم المالك : شركة الیكو

 ۲۰۲۰/  ۱٥۷۳   ب:لرقم الط 

 ۱۰/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٥۳رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲التسجیل :   تاریخ

 ۰۲-۲٥الفئة :  

 الدولة :  تونس

 اسم المالك : شركة الیكو

 ۲۰۲۰/  ۱٥۷٤   ب:لرقم الط 

 ۱۰/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٥٤رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۲-۲٥الفئة :  

 الدولة :  تونس

 اسم المالك : شركة الیكو

 ۲۰۲۰/  ۱۲۹٦   ب:لرقم الط 

 ۲۸/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٥٥رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة -اسم المالك : شركة حلى مصر 
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 ۲۰۲۰/  ۱۲۹۸   ب:لرقم الط 

 ۲۸/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٥٦رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۰/  ۱۲۹۹   ب:لرقم الط 

 ۲۸/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٥۷رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 سئولیة محدودةشركة ذات م -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۰/  ۱۳۰۲   ب:لرقم الط 

 ۲۸/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٥۸رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۰/  ۱۳۰۳   ب:لرقم الط 

 ۲۸/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٥۹التسجیل: رقم 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۰/  ۱۳۰٤   ب:لرقم الط 

 ۲۸/۰۹/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٦۰رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  



 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة -سم المالك : شركة حلى مصر ا

 ۲۰۲۰/  ۱٥۹٥   ب:لرقم الط 

 ۱٥/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٦۱رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۰ / ۱٥۹٦   ب:لرقم الط 

 ۱٥/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٦۲رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۰/  ۱٥۹۷   ب:لرقم الط 

 ۱٥/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٦۳رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۰/  ۱٥۹۸   ب:لرقم الط 

 ۱٥/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٦٤رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 مسئولیة محدودةشركة ذات  -اسم المالك : شركة حلى مصر 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 ۲۰۲۰/  ۱٥۹۹   ب:لرقم الط 

 ۱٥/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٦٥رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۰/  ۱٦۰۰   ب:لرقم الط 

 ۱٥/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٦٦التسجیل:  رقم

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۰/  ۱٦۰۱   ب:لرقم الط 

 ۱٥/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٦۷رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۰/  ۱٦۰۲   ب:لرقم الط 

 ۱٥/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٦۸رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۰/  ۱٦۰۳   ب:لرقم الط 

 ۱٥/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹٦۹رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  



 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۰/  ۱٦۰٤   ب:لرقم الط 

 ۱٥/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۷۰رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۱/  ۰٤٥٤   ب:لرقم الط 

 ۰۸/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۷۱رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 ت مسئولیة محدودةشركة ذا  -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۱/  ۰٤٥٥   ب:لرقم الط 

 ۰۸/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۷۲رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۱/  ۰٤٥٦   ب:لرقم الط 

 ۰۸/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۷۳رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -اسم المالك : شركة حلى مصر 
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 ۲۰۲۱/  ۰٤٥۸   ب:لرقم الط 

 ۰۸/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۷٤رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 مصرالدولة :  

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۱/  ۰٤٥۹   ب:لرقم الط 

 ۰۸/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۷٥رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۱/  ۰٤٦۰   ب:لرقم الط 

 ۰۸/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۷٦رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۱/  ۰٤٦۱   ب:لرقم الط 

 ۰۸/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۷۷رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲:   تاریخ التسجیل

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۱/  ۰٥۲۰   ب:لرقم الط 

 ۱٥/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۷۸رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  



 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۱/  ۰٥۲۱   ب:لرقم الط 

 ۱٥/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۷۹رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۱/  ۰٥۲۲   ب:لرقم الط 

 ۱٥/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۸۰رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۱/  ۰٦۳۸   ب:لرقم الط 

 ۲۹/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۸۱رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 دولة :  مصرال

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۱/  ۰٦۳۹   ب:لرقم الط 

 ۲۹/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۸۲رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -اسم المالك : شركة حلى مصر 
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 ۲۰۲۱/  ۰٦٤۰   ب:لالطرقم  

 ۲۹/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۸۳رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۱/  ۰٦٤۱   ب:لرقم الط 

 ۲۹/۰۳/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۸٤رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲التسجیل :   تاریخ

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -اسم المالك : شركة حلى مصر 

 ۲۰۲۰/  ۰۱۹۸   ب:لرقم الط 

 ۰۳/۰۲/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۸٥رقم التسجیل: 

 ۱۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۱۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة ذات مسئولیة محدودة -ى مصر اسم المالك : شركة حل

 ۲۰۲۱/  ۰٤۰٥   ب:لرقم الط 

 ۲٥/۰۲/۲۰۲۱تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۸٦رقم التسجیل: 

 ۲۲/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۱-۰۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 مركز سیناء لالعشاب الطبیة و العطارة  -اسم المالك : عمر احمد خلیل الدجوى 

 ۲۰۱۹/  ۰۰٤٥   ب:لرقم الط 

 ۱٦/۰۱/۲۰۱۹تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۸۷رقم التسجیل: 

 ۲۳/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  



 ۰۸-۱۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -اسم المالك : شركة الصباح للصناعات الغذائیة 

 ۲۰۲۰/  ۱٦۳۲   ب:لرقم الط 

 ۱۸/۱۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۸۸رقم التسجیل: 

 ۲٤/۰٥/۲۰۲۲تسجیل :  تاریخ ال

 ۰۳-۰۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 اسم المالك : النجم الذھبى للصناعات الغذائیة لصاحبھا محى الدین ابراھیم العقاد

 ۲۰۲۰/  ۰۱۳۸   ب:لرقم الط 

 ۲۲/۰۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۸۹رقم التسجیل: 

 ۲٦/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۰-۳۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -اسم المالك : شركة العربى للتجارة والصناعة  

 ۲۰۲۰/  ۰۱۳۹   ب:لرقم الط 

 ۲۲/۰۱/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۹۰رقم التسجیل: 

 ۲٦/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۰-۳۱الفئة :  

 الدولة :  مصر

 شركة مساھمة مصریة -اسم المالك : شركة العربى للتجارة والصناعة 

 ۲۰۲۰/  ۱٤٥۷   ب:لرقم الط 

 ۲٥/۱۰/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۹۱رقم التسجیل: 

 ۲۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰٥-۰۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 المتحدة للتعبئة و التغلیف -اسم المالك : حنان محمد ربیع حمیده احمد 
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 ۲۰۲۰/  ۱٤٥۸   ب:لرقم الط 

 ۲٥/۱۰/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۹۲م التسجیل: رق

 ۲۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰٥-۰۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 المتحدة للتعبئة و التغلیف -اسم المالك : حنان محمد ربیع حمیده احمد 

 ۲۰۲۰/  ۱٤٥۹   ب:لرقم الط 

 ۲٥/۱۰/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۹۳رقم التسجیل: 

 ۲۹/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰٥-۰۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 المتحدة للتعبئة و التغلیف -اسم المالك : حنان محمد ربیع حمیده احمد 

 ۲۰۲۰/  ۱۳۸٥   ب:لرقم الط 

 ۱٥/۱۰/۲۰۲۰تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۹٤رقم التسجیل: 

 ۳۱/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۳-۰۹الفئة :  

 الدولة :  مصر

 اسم المالك : شرین سعید رزق صلیب

 ۲۰۱۹/  ۱۳٦۳   ب:لرقم الط 

 ۱۷/۱۰/۲۰۱۹تاریخ االیداع : 

 ٤۱۹۹٥رقم التسجیل: 

 ۳۱/۰٥/۲۰۲۲تاریخ التسجیل :  

 ۰۳-۲۸الفئة :  

 الدولة :  الھند

 ال تى دى  -ماكس بیرسونال كیر بى فى تى   -اسم المالك : سوبر 
 


