
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0024989رقم العالمـة  : 

 13/01/1954تاريخ التسـجيل  : 

 15/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 5 - جميع البضائع الواردة بالفئة 5  

 

 

 نوفارتس كونسيومر هيلث اس . ايه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 سويسرا , سويسرا -برانجين  1197: روت دى ليترا،  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة مؤسسة طبقاً لقوانين سويسرا -جالينيكا أ.ج اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا -بيرن  3027، 8: انترماتويج  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0054804رقم العالمـة  : 

 13/08/1997تاريخ التسـجيل  : 

 30/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 21 - فوطة الزالة الغيار اقمشة تنظيف منزلية اقمشة لتنظيف االوعية تندرج تحت فئة 21  

 

 

 كارل فرورنبرج اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 د برجستراس المانيا االتحادية, المانيا - 1وينهيم  6940: د  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة ألمانية -كارل فرويدنبيرج كيه جي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ويهيم، المانيا, المانيا 69469، 2-4: هويهنيرفيج  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0078749رقم العالمـة  : 

 21/04/1994تاريخ التسـجيل  : 

 06/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 35 - االستيراد والتصدير واالعمال التجاريه والتجارة بصفه عامه في مجال انتاج وتصنيع المالبس  

 

 

 ع توبكومورنبيال شركة توصية بسيطةمحى الدين محمد هاشم العلبي وشركاه مصن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش.روفائيل سليمان حدائق القبة, مصر3:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 توصية بسيطة -مصنع تريكو مورينيال  -ورثة محي الدين محمد هاشم العلبي وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -عابدين  - يوليو 26سكة المغربي من شارع  3:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0079280رقم العالمـة  : 

 14/11/1996تاريخ التسـجيل  : 

 28/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 29 - الزيوت المعدة للطعام  
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 والتوكيالت خالد محمود فهمي البارودي وشركاه )توصيه بسيطه( شركة قناة السويس للتجارة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , مصر8شقة  10عمارة  4نموذج  Bمربع  13: العاشر من رمضان مجاورة  ناقل الملكيةعنوان 

 

 فرد -رانيا محمد مهدي مصطفي  -اجرينا للتجارة والتوكيالت والتعبئة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 البحر االحمر., مصر -الغردقة  -ش المنطقة الصناعية وسيف هيكل ملك/خالد محمد فهمي  43: الدهار عقار  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0079280رقم العالمـة  : 

 14/11/1996تاريخ التسـجيل  : 

 28/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 29 - الزيوت المعدة للطعام  

 

 

 شركة القناة للتجارةوالتوكيالت خالد البارودى وشريكتة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , مصر8شقة  10عمارة  bمربع ب  13: العاشر من رمضان مجاورة  ناقل الملكيةعنوان 

 

 لد محمود فهمي البارودي وشركاه )توصيه بسيطه(شركة قناة السويس للتجارة والتوكيالت خااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصر8شقة  10عمارة  4نموذج  Bمربع  13: العاشر من رمضان مجاورة  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0084090رقم العالمـة  : 

 09/03/1996تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

 منتــــــــجات   :البضائع وال

الفئة 42 - خدمات تدريب العاملين بالمجالت علي كيفية بيع منتجات معينة واعضاء النصائح الخاصة يتلك المنتجات للمستهلكين وكيفية   

 استخدامها بالطريقة الصحيحه

 

 

 ذي بودي شوب انترناشيونال بي ال سي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ال اس, بريطانيا 6 17واترزميد ليتل هامبتوث ساسكي بي ان :  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة محدودة باألسهم تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0085972رقم العالمـة  : 

 31/07/2002تاريخ التسـجيل  : 

 27/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 29 - زيت الصويا لقطره الزيت  

 

 

 جاره والتوكيالت خالد محمود فهمي البارودي وشركاهشركه قناه السويس للت اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش الحجاز مصر لجديده, مصر193:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 فرد -رانيا محمد مهدي مصطفي  -اجرينا للتجارة والتوكيالت والتعبئة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 البحر االحمر., مصر -الغردقة  -ة وسيف هيكل ملك/خالد محمد فهمي ش المنطقة الصناعي 43: الدهار عقار  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0086784رقم العالمـة  : 

 21/01/1996تاريخ التسـجيل  : 
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 27/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 .الفئة 29 - زيت الذرة والزيوت النباتية المعدة للتغذية  

 

 

 شركة قناة السويس للتجارة والتوكيالت خالد محمود فهمي البارودي وشركاه )توصيه بسيطه( اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , , , , مصر8شقة  10عمارة  4نموذج  Bمربع  13: العاشر من رمضان مجاورة  ناقل الملكيةعنوان 

 

 فرد -رانيا محمد مهدي مصطفي  -لتوكيالت والتعبئة اجرينا للتجارة وااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 البحر االحمر., مصر -الغردقة  -ش المنطقة الصناعية وسيف هيكل ملك/خالد محمد فهمي  43: الدهار عقار  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0087217رقم العالمـة  : 

 26/12/1996تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  : تاريخ التأشــــــير بالسجالت 

 35الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 35 - المساعدات فى تشغيل او اداره منشأه  تجارية والمساعدة في ادارة الشئون التجارية واالعمال التجارية للمنشأة  

 

 

 بودي شوب انترناشيونال بي ال سي ش.عامة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جى بى, بريطانيا 7 17: واتر سمياد ليتل هامبتون ويست سيسيكس بى ان  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة محدودة باألسهم تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17ن : واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ا المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0087941رقم العالمـة  : 

 14/09/2002تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 3 - العطور_ الصابون_ الشامبو_ مستحضرات التجميل_ مستحضرات الزينه غير الطبيه _ مستحضرات التجميل لتلويت الشعر _   

وتكيف الشعر _ مستحضرات تجميل لصبغ الشعر _ لوسيونات الشعر _ مستحضرات تثبيت الشعر_ مزيالت العرق_ مزيالت الشعر_ 

مستحضرات مضاده للعرق- الواقعه بالفئه 3_ بودره تلك غير طبيه تستخدم فى اغراض الزينه - مستحضرات السمرار البشره عن طريق 

الشمس ) مستحضرات الزينه ( مساحضرات التدليك ) المساج( غير الطبيه- مستحضرات وارده بالفئه 3 تضاف لمياه االستحمام _ الزيوت 

او االمالح الخاصه باالستحمام الوارده بالفئه 3 ليست لالغراض الطبيه _ مساحضرات الحالقه _ مستحضرات تنظيف االسنان الزيوت 

 الطياره _ اقنعه للوجه باغراض التجميل وهى عباره عن مستحضرات وكريمات وعطور توضع على الوجه التى تقع بالفئه 3 دون غيرها

 .كمادات الوجه  الواقعه بالفئه3 مستحضرات  العنايه باالظافر_ الحجر الجفاف الوارده بالفئه 3 الصوف القطنى الغراض _

 

 

 ى شوب انترناشيونال بى ال سىذى بود اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المملكة المتحدة, بريطانيا-جى بى  17: ووترز ميد لنيل شامبيون ويست سوسيكس بى ان  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة محدودة باألسهم تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0089410رقم العالمـة  : 

 15/07/1996تاريخ التسـجيل  : 

 27/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 30 - الخل  
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 شركة قناة السويس للتجارة والتوكيالت خالد محمود فهمي البارودي وشركاه )توصيه بسيطه( اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش الحجاز مصر الجديده, , , , مصر190:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 فرد -ي مصطفي رانيا محمد مهد -اجرينا للتجارة والتوكيالت والتعبئة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 البحر االحمر., مصر -الغردقة  -ش المنطقة الصناعية وسيف هيكل ملك/خالد محمد فهمي  43: الدهار عقار  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0097578رقم العالمـة  : 

 15/06/1999تاريخ التسـجيل  : 

 28/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 المنتــــــــجات   :البضائع و

 الفئة 5 - المستحضرات الصيدلية والطبية والمواد الخاصة باالستخدام االدمى الواقعة بالفئة 5 دون غيرها  

 

 

 نوفارتيس انترناشيونال فارماسيوتيكال ليمتد شركة محدودة المسئوليه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ميلتون اتش ام ال اكس برمودا , بريطانيااتش ام ها 2899:  ص ب  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى سويسرا -نوفارتس ايه جى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا -بازل  4002:   المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0117209رقم العالمـة  : 

 30/10/2001تاريخ التسـجيل  : 

 28/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 5 - المواد والمستحضرات الطبيه و الصيدليه الوارده بالفئه 5 دون غيرها  

 

 

 ليهنوفارتيس انتر ناشونال فارما سيوتيكال ليمتد شركه محدوده المسؤ اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 هامليتون اتش ام ال اكس برمودا, بريطانيا -م  1اتش  2899: ص.ب ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى سويسرا -نوفارتس ايه جى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا -بازل  4002:   المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0117209العالمـة  : رقم 

 30/10/2001تاريخ التسـجيل  : 

 28/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 5 - المواد والمستحضرات الطبيه و الصيدليه الوارده بالفئه 5 دون غيرها  

 

 

 شركة مساهمة قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى سويسرا -نوفارتس ايه جى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 سويسرا, سويسرا -بازل  4002:   ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة تألفت بموجب قوانين سويسرا -نوفارتيس كونسيومر هيلث اس ايه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا -برانيغز  1197 -از ايتر - 1: راوت دي  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0120807رقم العالمـة  : 

 02/04/2008تاريخ التسـجيل  : 

 09/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 38الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 38 - خدمات البث التليفزيونى ، تتضمن خدمات البث االرضيه او عبر الشبكات او عبر القمر الصناعى ، خدمات االتصاالت التبادليه   

 . االلكترونيه بالفئة 38 دون غيرها

 

 

 فاشون تيليفيجيون انترناشيونال اس اية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسومبرج, لوكسمبورج 1855-اف كينيدي ال -اية أفينيو جي  35:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة أمريكية محدودة المسؤولية -فاشون تليفيجن ال ال سي ية   : اسم المنقول اليه المــــلك

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية10013ويست برودواي، نيويورك، ان واي  246:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0120808رقم العالمـة  : 

 12/11/2005تاريخ التسـجيل  : 

 10/01/2019  ــــير بالسجالت  :تاريخ التأشــ

 41الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 41 - خدمات وإنتاج  برامج التليفزيون ـ خدمات تقديم المعلومات التعليمية والترفيهية وجميعها ورادة بالفئة 41 دون غيرها  

 

 

 اس ايةفاشون تيليفيجيون انترناشيونال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسومبرج, لوكسمبورج 1855-اف كينيدي ال -اية أفينيو جي  35:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة أمريكية محدودة المسؤولية -فاشون تليفيجن ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 تحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية، الواليات الم10013ويست برودواي، نيويورك، ان واي  246:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0127699رقم العالمـة  : 

 01/04/2003تاريخ التسـجيل  : 

 02/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 . الفئة 31 - الحاصالت الزراعية وبصفة خاصة األرز بالفئة1 3  

 

 

 فرد مصرى الجنسية  -أحمد محمد أحمد الوكيل )وكالكس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية( المـــــــــلكية  :اسم ناقل 

 االسكندرية, مصر-قسم العطارين  -الدور األول  -ش الفلكي 12:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 مة مصريةشركة مساه -وكالكس للصناعة والتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -شارع انور المفتي  4/2بالدور الرابع عقار  403: شقة  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0127700رقم العالمـة  : 

 04/05/2003تاريخ التسـجيل  : 

 02/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 35 - تصدير األرز فقط  

 

 

 فرد مصرى الجنسية  -أحمد محمد أحمد الوكيل )وكالكس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية( اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندرية, مصر-قسم العطارين  -الدور األول  -ش الفلكي 12:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة مصرية -وكالكس للصناعة والتجارة :  اسم المنقول اليه المــــلكية  

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -شارع انور المفتي  4/2بالدور الرابع عقار  403: شقة  المنقول اليه الملكةعنوان 



التجارة الداخليةجهاز تنمية   

 
 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0127701رقم العالمـة  : 

 24/12/2002تاريخ التسـجيل  : 

 02/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30:  الفئة

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 30 - األرز بالفئة 30  

 

 

 فرد مصرى الجنسية  -أحمد محمد أحمد الوكيل )وكالكس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية( اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ة, مصراالسكندري-قسم العطارين  -الدور األول  -ش الفلكي 12:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة مصرية -وكالكس للصناعة والتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -شارع انور المفتي  4/2بالدور الرابع عقار  403: شقة  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0139796رقم العالمـة  : 

 17/04/2011تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  ــــــير بالسجالت  :تاريخ التأش

 3الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 . الفئة 3 - صابون تواليت الوارد بالفئه )3( والترد بأى فئه اخرى  

 

 

 ون االستثمارىشركة ارما للصناعات الغذائيه شركة مساهمة مصرية بنظام االستثمار الداخلى وفقا الحكام القان اسم ناقل المـــــــــلكية  :

العاشر من رمضان,  -ب  23وضمها للقطعة  B2ب بالمنطقة الصناعية جنوب 24ب امتداد القطعة  24: اضافة القطعة  ناقل الملكيةعنوان 

 مصر

 

 شركة خاصة محدودة باالسهم  -شركة ارما المحدودة  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جمهورية موريشيوس , مصر -ابينى  -سيبير سيتى  -نكستراكوم  -البرج الثالث  -خامس : الدور ال المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0140526رقم العالمـة  : 

 21/03/2007تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 3 - الروائح العطرية - الصابون - الشامبو - مستحضضرات التجميل - مستحضرات الزينة غير الطبية - مواد تلوين الشعر - مواد   

ترطيب الشعر - صبغات الشعر _ لوسيونات الشعر مستحضرات تثبيت الشعر - مزيالت الروائح لالستعمال الشخصي ) الديودارنت ( 

  مزيالت الشعر المستحضرات المزيله للعرق

بودرة التلك غير الطبية - مستحضرات المساج غير الطبية - المستحضرات التي تضاف إلي مياه االستحمام - وزيوت لالستحمام  -

لالغراض غير الطبية - مستحضرات الحالقة - مستحضرات تنظيف االسنان - الزيوت العطرية اقنعة التجميل - معاجين تجميل الوجه - 

 . مستحضرات العناية باالظافر - طالء االظافر - حجر شفاف

 

 

 ذي بودي شوب انترناشيونال بي ال سي شركة عامة محدودة المسئولية تم تأليفها تحت قوانين المملكة المتحدة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 انجلترا, بريطانيا -ال ار  70017: هاوتورن رود وبك لتيل هامبتون وست سوسكس بي أن  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة محدودة باألسهم تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد المــــلكية   :  اسم المنقول اليه

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0161159رقم العالمـة  : 
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 22/01/2007 تاريخ التسـجيل  :

 15/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 30 - وجبات جاهزة  

 

 

 الشركة المتحدة لالغذية )الؤمن( ش م م شركة مساهمة مصرية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 : مدينةالعبور القاهرة, مصر ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الشاهين جروب فوودز .ش.ذ.م سم المنقول اليه المــــلكية   : ا

 القاهرة, مصر -النزهة  -مصر الجديدة  - 1مساكن شيراتون الدور االرضى شقة  1:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0161160رقم العالمـة  : 

 23/01/2007تاريخ التسـجيل  : 

 15/01/2019  أشــــــير بالسجالت  :تاريخ الت

 30الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 30 - وجبات جاهزة بالفئة 30 دون غيرها  

 

 

 ش م م شركة مساهمة مصرية -الشركة المتحدة لالغذية المؤمن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 : مدينة العبور القاهرة, مصر ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الشاهين جروب فوودز .ش.ذ.م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -النزهة  -مصر الجديدة  - 1مساكن شيراتون الدور االرضى شقة  1:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0169612رقم العالمـة  : 

 18/03/2009تاريخ التسـجيل  : 

 30/01/2019  تأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ال

 30الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 %الفئة 30 - دقيق استخراج 72  

 

 

 شركة صالح محمود خطاب وشركاه شركة ابن الخطاب شركة تضامن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 محمود انور محمد نصار , مصر: شبين الكوم شارع طلعت حرب البر الشرقي بملك  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الخطاب للمطاحن اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -باب اللوق  -الدور السابع  -شارع عبد المجيد الرملي  21:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0170537رقم العالمـة  : 

 06/09/2007تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  ريخ التأشــــــير بالسجالت  :تا

 3الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 3 - منتجات التجميل والعناية بالجلد - والحواجب االصطناعية ومسكرة صبغ االهداب والحواجب وظالل العين ومخططات العين و /   

اوالحواجب واصبع ترطيب الشفاة ومخطط الشفاة وبلسم الشفاة - ومسحوق الوجه ومسحوق اللون البرونزى ومسحوق تورد الوجه 

ومرطبات الوجه ومزيالت المكياج ومساحيق الجسم غير المعالجة دوائيا وصابون الجلد وجل الحمام وزيوت الحمام وامالح الحمام 

وفقاعات الحمام - ومواد الحمام  الفوارة -  ومستحضرات العناية بالجلد  غير المعالجة دوائيا وتحديدا الغسول والكريمات والمنظفات 

وادوات التنظيف بالفرك واالقنعة والمواد الخاصة بضبط درجات اللون ومستحضرات العناية بالشعر وتصفيفة وتحديدا انواع الشامبو 

ومكيفات الشعر  ورذاذ التثبيت ومواد الجل ومزيالت العرق ومستحضرات حمامات الشمس و انواع الزيوت والغسول المستخدمة للوقاية 

من حرق الشمس ومستحضرات الحالقة ومعاجين االسنان والروائح ومعطرات الجسم والزيوت االساسية الغراض االستخدام  الشخصى 
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 والزيوت العطرية ومستحضرات العناية باالظافر وطالء االظافر وحجر الصقل وعيدان القطن  0

 

 

 شركة محدودة المسؤلية تاسست وقائمة طبقالقوانين المملكة المتحدة. -شوب انترناشيونال بى ال سى ذى بودى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المملكة المتحدة., بريطانيا -ال اس  6 17: واترزميو ليتيل ها مبتون ويست ايسيكس بى ان  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة محدودة باألسهم تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا -تد ذا بودى شوب انترناشيونال ليماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0170538رقم العالمـة  : 

 04/05/2008تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 21 - فرشاة الشعر ولوف الجسم االسفنجى واللوف  العادى  وانواع الشمعدان غير المصنوعة من معادن ثمينة والقنينات العطرية   

والدوارق والحامالت غير المصنوعة من معادن ثمينة وادوات حك جلد الظهر والرذاذات وعلب  الدوات التجميل واطباق الصابون 

وماسكات فرشاة االسنان ومصفاة الشاى وادوات وقطع الستعمال مواد التجميل وتحديدا فرشاة الوجه والجسم وفرشاة وامشاط العين 

 وادوات الرغوة وليف اسفنجى لوضع المكياج وليف زغبى الستعمال المسحوق

 

 

 انترناشيونال بى ال سى شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة ذى بودى شوب اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المملكة المتحدة, بريطانيا -ال اس  6 17: واترزميو ليتيل هامبتن ويست ايسيكس بى ان  ناقل الملكيةعنوان 

 

 كة محدودة باألسهم تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلتراشر -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0170539رقم العالمـة  : 

 06/09/2007تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 35 - خدمات محالت البيع بالتجزئة ،وخدمات البيع بالتجزئة عبر االتصال المباشر، وخدمات االتصال الهاتفى من المنزل، ومنتجات   

التجميل الغراض الحفالت المنزلية ،وادوات الزينة، وعطور الزينة، ومستحضرات العناية بالجلد، ومستحضرات العناية  بالشعر، 

والمعطرات، ومنتجات العناية الشخصية، وخدمات الطلب عبر االتصال المباشر  الدوات التجميل ،ومنتجات العناية بالجلد  ، والعطور، 

 .والمنتجات االخرى ذات الصلة

 

 

 المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدةذى بودى شوب انترناشيونال بى ال سى شركة محدودة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المملكة المتحدة, بريطانيا -ال اس  6 17: واترزميو ليتيل هامبتون ويست ايسيكس بى ان  ناقل الملكيةعنوان 

 

 ا لقوانين انجلتراشركة محدودة باألسهم تاسست وقائمة طبق -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0170540رقم العالمـة  : 

 30/12/2007تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 ــجات   :البضائع والمنتــــــ

الفئة 3 - منتجات التجميل والعناية بالجلد وتحديدا المشد ) الكورسية ( والحواجب االصطناعية ومسكرة صبغ االهداب والحواجب وظالل   

العين ومخططات العين و /أوالحواجب واصبع ترطيب الشفاة ومخطط الشفاة وبلسم الشفاه ومسحوق الوجه ومسحوق اللون البرونزى 

ومسحوق تورد الوجه ومرطبات الوجه ومزيالت المكياج ومساحيق الجسم غير المعالجة دوائيا وصابون الجلد وجل الحمام وزيوت الحمام 

وامالح الحمام وفقاعات الحمام ومواد الحمام الفوارة   ومستحضرات العناية بالجلد  غير المعالجة دوائيا وتحديدا الغسول والكريمات 

والمنظفات وادوات التنظيف بالفرك واالقنعة والمواد الخاصة بضبط درجات اللون ومستحضرات العناية بالشعر وتصفيفة وتحديدا انواع 
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الشامبو ومكيفات الشعر  ورذاذ التثبيت ومواد الجل ومزيالت العرق ومستحضرات حمامات الشمس وانواع الزيوت والغسول المستخدمة 

للوقاية من حرق الشمس ومستحضرات الحالقة ومعاجين االسنان والروائح ومعطرات الجسم والزيوت االساسية الغراض االستخدام 

الشخصى والزيوت العطرية ومستحضرات العناية باالظافر وطالء االظافر وحجر الصقل وعيدان القطن وقطيلة التنظيف الغراض 

االستخدام غير الطبى على الجسم ومعطرات الغرفة السائلة والصلبة والمحضرة من مزيج الورد المجفف والمنتجة فى  صورة حاويات 

ذرور معطرة وانسجة التجميل المشبعة بالمساحيق واالنسجة المبللة بالغسول واطقم ومجموعات الهدايا المحتوية على مستحضرات 

 . العناية بالجلد و/او الشعر

 

 

 دة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدةذى بودى شوب انترناشيونال بى ال سى شركة محدو اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المملكة المتحدة, بريطانيا -ال اس  6 17: واترزميو ليتيل هامبتون ويست ايسيكس بى ان  ناقل الملكيةعنوان 

 

 طبقا لقوانين انجلتراشركة محدودة باألسهم تاسست وقائمة  -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0170541رقم العالمـة  : 

 30/12/2007تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21الفئة : 

 ــــــجات   :البضائع والمنتــ

الفئة 21 - فرشاة الشعر ولوف الجسم االسفنجى واللوف  العادى  وانواع الشمعدان غير المصنوعة من معادن ثمينة والقنينات العطرية   

والدوارق والحامالت غير المصنوعة من معادن ثمينة وادوات حك جلد الظهر والرذاذات وحاويات صغيرة الدوات التجميل واطباق 

الصابون وماسكات فرشاة االسنان ومصفاة الشاى وادوات وقطع الستعمال مواد التجميل وتحديدا فرشاة الوجه والجسم وفرشاة المكياج 

 . وفرشاة وامشاط العين وادوات الرغوة وليف اسفنجى لوضع المكياج وليف زغبى الستعمال المسحوق

 

 

 بى ال سى شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة ذى بودى شوب انترناشيونال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المملكة المتحدة, بريطانيا -ال اس  6 17: واترزميو ليتيل هامبتون ويست ايسيكس بى ان  ناقل الملكيةعنوان 

 

 ألسهم تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلتراشركة محدودة با -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0170542رقم العالمـة  : 

 18/03/2009تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 35 - ) خدمات محالت البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة عبر االتصال المباشر  وخدمات الشراء باالتصال  الهاتفى من المنزل   

وخدمات الشراء لمنتجات التجميل من المنزل الغراض الحفالت وشراء ادوات الزينة  ومستحضرات التجميل والعناية  بالجلد والشعر 

ومنتجات العناية الشخصية  وخدمات الطلب عبر االتصال  المباشر لمنتجات العناية  بالجلد والعطور  والمنتجات االخرى  ذات الصلة  

 بوصفها من االعمال التجاربة  بالفئة 35 دون غيرها

 

 

شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة  -ذى بودى شوب انترناشيونال بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المتحدة

 المملكة المتحدة, بريطانيا -ال اس  6 17: واترزميو ليتيل هامبتون ويست ايسيكس بى ان  ناقل الملكيةعنوان 

 

 ست وقائمة طبقا لقوانين انجلتراشركة محدودة باألسهم تاس -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0170543رقم العالمـة  : 

 01/06/2009تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 
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 والمنتــــــــجات   : البضائع

الفئة 3 - منتجات التجميل والعناية بالجلد وتحديدا المشد ) الكورسية ( والحواجب االصطناعية ومسكرة صبغ االهداب والحواجب وظالل   

العين ومخططات العين و/او الحواجب واصبع ترطيب الشفاة ومخطط الشفاة ومسحوق الوجه ومسحوق اللون البرونزى ومسحوق تورد 

الوجه ومرطبات الوجه ومزيالت المكياج ومساحيق الجسم غير المعالجة دوائيا وصابون الجلد وجل الحمام وزيوت الحمام وامالح الحمام 

وفقاعات الحمام - ومواد الحمام الفوارة   ومستحضرات العناية بالجلد  غير المعالجة دوائيا وتحديدا الغسول والكريمات والمنظفات 

وادوات التنظيف بالفرك واالقنعة والمواد الخاصة بضبط درجات اللون ومستحضرات العناية بالشعر وتصفيفة وتحديدا انواع الشامبو 

ومكيفات الشعر  ورذاذ التثبيت ومواد الجل ومزيالت العرق ومستحضرات حمامات الشمس - انواع الزيوت والغسول المستخدمة للوقاية 

من حرق الشمس ومستحضرات الحالقة ومعاجين االسنان والروائح ومعطرات الجسم والزيوت االساسية الغراض االستخدام  الشخصى 

والزيوت العطرية ومستحضرات العناية باالظافر وطالء االظافر وحجر الصقل وعيدان القطن وقطيلة التنظيف الغراض االستخدام غير 

الطبى على الجسم ومعطرات الغرفة السائلة والصلبة والمحضرة من مزيج الورد المجفف والمنتجة فى  صورة حاويات ذرور معطرة 

وانسجة التجميل المشبعة بالمساحيق واالنسجة المبللة بالغسول واطقم ومجموعات الهدايا المحتوية على مستحضرات العناية بالجلد و/او 

 الشعر

 

 

محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة  شركة --ذى بودى شوب انترناشيونال بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المتحدة

 المملكة المتحدة, بريطانيا -ال اس  6 17: واترزميو ليتيل هامبتون ويست ايسيكس بى ان  ناقل الملكيةعنوان 

 

 ائمة طبقا لقوانين انجلتراشركة محدودة باألسهم تاسست وق -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0170544رقم العالمـة  : 

 30/12/2007تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21الفئة : 

 منتــــــــجات   :البضائع وال

الفئة 21 - فرشاة الشعر ولوف الجسم االسفنجى واللوف  العادى  وانواع الشمعدان غير المصنوعة من معادن ثمينة والقنينات العطرية   

والدوارق والحامالت غير المصنوعة من معادن ثمينة وادوات حك جلد الظهر والرذاذات وحاويات صغيرة الدوات التجميل واطباق 

الصابون وماسكات فرشاة االسنان ومصفاة الشاى وادوات وقطع الستعمال مواد التجميل وتحديدا فرشاة الوجه والجسم وفرشاة المكياج 

 . وفرشاة وامشاط العين وادوات الرغوة وليف اسفنجى لوضع المكياج وليف زغبى الستعمال المسحوق

 

 

 يونال بى ال سى شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدةذى بودى شوب انترناش اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المملكة المتحدة, بريطانيا -ال اس  6 17: واترزميو ليتيل هامبتون ويست ايسيكس بى ان  ناقل الملكيةعنوان 

 

 دة باألسهم تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلتراشركة محدو -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0170545رقم العالمـة  : 

 04/02/2008تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35ئة : الف

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 . الفئة 35 - خدمات محالت البيع بالتجزئة بالفئة 35  

 

 

 ذى بودى شوب انترناشيونال بى ال سى شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المملكة المتحدة, بريطانيا -ال اس  6 17امبتون ويست ايسيكس بى ان : واترزميو ليتيل ه ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة محدودة باألسهم تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0173380رقم العالمـة  : 
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 29/10/2007تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 . الفئة 35 - محالت البيع بالتجزئةالواردة بالفئة 35 باعتبارها من االعمال التجارية  

 

 

ذى بودى شوب انتر ناشيونال بى ال سى _شركة عامة محدودة المسئولية تم تأليفها تحت قوانين المملكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المتحدة

 ال اس _المملكة المتحدة, بريطانيا6 17: واترزميد ليتيل هامبتون وست سوسيكس بى ان  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة محدودة باألسهم تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد ــــلكية   : اسم المنقول اليه الم

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0175710رقم العالمـة  : 

 13/02/2008تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 5 - كريم لزيادة القدره والطاقه خاصه بالرجال بوصفه من المستحضرات الطبية  بالفئه5 دون غيرها0  

 

 

سي شركة عامة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة ذي بودي شوب انترناشيونال ال بي ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المتحدة

 ال اس المملكة المتحدة, بريطانيا 6 17: واترزميد ليتيل هامبتون وست ايسسيكس بي ان  ناقل الملكيةعنوان 

 

 م تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلتراشركة محدودة باألسه -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0183648رقم العالمـة  : 

 18/01/2009تاريخ التسـجيل  : 

 23/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 14الفئة : 

 لبضائع والمنتــــــــجات   :ا

الفئة 14 - الحلى والحلى المصنوع  حسب الطلب - التعويذات والحلى المصنوع من المعادن النفيسة شامال القالئد المزخرفة والدبابيس   

المزخرفة واربطة االكمام واالحجار الكريمة واالحجار شبة الكريمة والساعات وساعات الحائط واالجزاء الخاصة بالمنتجات السابقة - 

اكسسوارات الساعات شاملة اساور الساعات وسالسل الساعات وسيور الساعات وعلب الساعات وعلب المجوهرات والصناديق الخاصة 

بالمجوهرات والمعادن النفيسة واالخالط من المعادن النفيسة او المطلية بها - الميداليات والشارات المصنوعة من المعادن النفيسة 

واالخالط المصنوعة من المعادن النفيسة او المطلية بها - حلقات المفاتيح وعلب المفاتيح والملصقات التى تلصق على المفاتيح وسالسل 

 المفاتيح كل من المعادن النفيسة او من االخالط المصنوعة من المعادن النفيسة او المطلية بها بالفئة 14

 

 

 شركة محدودة المسئولية ، تأسست وقائمة طبقا لقوانين استراليا --)اوبيريشتر( بي تي واى ليمتد  جية اس ام اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 استراليا , استراليا 4220 -كويترالند  -بورليج هيدز  -بيالبونج بليس  1:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 كة محدودة المسئوليةمؤلفة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا.بوردرايدرز اى بى هولدينجز ، ال ال سى . شراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة االمريكية,  92649، هانتينجتون بيتش ، سى ايه  100ارجوسى سيركل ، سويت  5600:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 0183649رقم العالمـة  : 

 23/12/2008تاريخ التسـجيل  : 

 23/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 18الفئة : 
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 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 18 - جلود الشامواة )غير تلك التى تستخدم فى اغراض التنظيف ( والحقائب شاملة حقائب الشاطئ والحقائب الرياضية لكافة   

االغراض وحقائب العاب القوى لكافة االغراض والحقائب االسطوانية وحقائب تحمل وحقائب لحمل كافة االشياء وحقائب التسوق الجلدية 

او القماشية او الشبكية - حقائب من الجلد لتعبئة المشتريات وحقائب تحمل على الكتف وحقائب يد والحقائب ذات القبضات والشنط التى 

تربط حول الخصر وحقائب الظهر وشنط الظهر والشنط التى تحمل على الظهر وشنط المدارس وشنط الكتب وحقائب خاصة للكتب وعلب 

المكياج تباع فارغة وعلب الدوات الحالقة تباع فارغة - حقائب السفر - صناديق حفظ الثياب واالمتعة والشنط المحمولة وشنط المالبس 

للسفر والمزيد من المنتجات الخاصة باغراض السفر الواردة بالفئة - االكياس شاملة حقائب السفر وحقائب الرحالت القصيرة والحقائب 

الصغيرة وشنط المستندات والعلب الخاصة ببطاقات االئتمان والحافظات الخاصة ببطاقات التعريف الشخصى والعلب الخاصة بادوات 

الماكياج ومستحضرات التجميل والحقائب الخاصة باالشياء هينة القيمة وعلب المجوهرات المعدة للسفر واالجربة الواردة بالفئة المذكورة 

والحافظات واكياس النقود وعلب المفاتيح وسالسل المفاتيح والملصقات الخاصة بالمفاتيح والداليات الخاصة بحلية المفاتيح - كل ذلك 

 مصنوع من الجلود وجلود الحيوانات والجلود المقلدة - المظالت بالفئة 18 دون غيرها

 

 

 شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين استراليا -اس ام )اوبيريشتر( بي تي واى ليمتد  جية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 استراليا , استراليا 4220 -كويترالند  -بورليج هيدز  -بيالبونج بليس  1:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة محدودة المسئوليةمؤلفة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا. بوردرايدرز اى بى هولدينجز ، ال ال سى .اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة االمريكية,  92649، هانتينجتون بيتش ، سى ايه  100ارجوسى سيركل ، سويت  5600:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 0183650رقم العالمـة  : 

 18/03/2009تاريخ التسـجيل  : 

 23/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 25 - المالبس واردية القدم واغطية الرأس وتشمل القمصان والقمصان قصيرة االكمام والقمصان التحتية للرجال والقمصان   

الفضفاضة والقمصان للجزء العلوى -القمصان الماصة للعرق والسترات والقمصان الشتوية والمعاطف واالثواب والتنورات والمالبس 

الخاصة بدولة الماليو والمازر والسراويل والجينز والسراويل القصيرة والسراويل القصيرة الخاصة بالعاب المياة والسترات الخاصة 

برياضة التزلج على االمواج وسترات التزلج ومالبس السباحة ومالبس الرياضة والمالبس التحتية ومالبس النوم واالحزمة واللفاع 

والقفافيز والجوارب والجوارب القصيرة واالحذية واالحذية ذات الرقبات الطويلة والصنادل واحذية االنزالق والسيور الجلدية واالخفاف 

والقبعات والقلنسوات واطراف القبعات واالقنعة - السترات المعدة للبلل والصديريات الخاصة بالسترات المعدة للبلل واالحذية طويلة الرقبة 

 والقفافيز واغطية خاصة بالرأس والسراويل القصيرة الخاصة بسترات البلل وكذلك االردية العلوية لها بالفئة 25

 

 

 طبقا لقوانين استرالياشركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة  -جية اس ام )اوبيريشتر( بي تي واى ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 استراليا , استراليا 4220 -كويترالند  -بورليج هيدز  -بيالبونج بليس  1:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 بوردرايدرز اى بى هولدينجز ، ال ال سى . شركة محدودة المسئوليةمؤلفة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا.اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة االمريكية,  92649، هانتينجتون بيتش ، سى ايه  100ارجوسى سيركل ، سويت  5600:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 0183651رقم العالمـة  : 

 20/01/2009تاريخ التسـجيل  : 

 23/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 28الفئة : 

 لمنتــــــــجات   :البضائع وا

الفئة 28 - المنتجات الرياضية واالجزاء والموائمات واالكسسوارات الخاصة بالمنتجات المذكورة وتشمل االلواح الخاصة بالتزلج على   

سطح الماء والواح المراكب الشراعية ولوحات الطائرات الورقية وااللواح المستخدمة فى السباحة وزالجات المياة التى تسحب خلف 

المراكب وااللواح التى تستخدم فى التزلج على الجليد وزالجات المياة ومنتجات رياضية اخرى من اجل الرياضات المائية االخرى - 

الدراجات احادية العجالت )الدمى( والواح التزلج على الماء والشفرات التى تسير على عجالت والزالجات ذات العجالت واالجزاء 

والمواءمات واالكسسوارات لكافة المنتجات المذكورة - الحقائب واالكسسوارات  للمنتجات  الرياضية المذكورة  وانظمة سحب ادوات 

التزلج على الماء والمقابض واحبال لتثبيت االقدام االحبال المثبتة للمنتجات الرياضية والشمع الخاص بالواح التزلج والواح التزلج على 

 المياة  والزالجات ومنتجات رياضية اخرى وكذلك اكسسوارات تلك المنتجات الرياضية بالفئة 28
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 جيه اس ام )اوبيريشتر( بي تي واى ليمتد شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين استراليا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 راليا , استراليااست 4220 -كويترالند  -بورليج هيدز  -بيالبونج بليس  1:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 بوردرايدرز اى بى هولدينجز ، ال ال سى . شركة محدودة المسئوليةمؤلفة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا.اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

االمريكية,  ، الواليات المتحدة 92649، هانتينجتون بيتش ، سى ايه  100ارجوسى سيركل ، سويت  5600:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 0183995رقم العالمـة  : 

 23/12/2009تاريخ التسـجيل  : 

 30/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 30 - دقيق بالفئة 30  دون غيرها  

 

 

 شركة تضامن -صالح محمود خطاب وشركاه ) شركة ابن الخطاب (شركة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 البر الشرقى ملك محمود انور محمد نصار , مصر -: شبين الكوم شارع طلعت حرب  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الخطاب للمطاحن اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -باب اللوق  -الدور السابع  -عبد المجيد الرملي شارع  21:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0184818رقم العالمـة  : 

 19/05/2008تاريخ التسـجيل  : 

 30/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 30 - الدقيق بالفئة 30 دون غيرها  

 

 

 شركة تضامن -شركة صالح محمود خطاب وشركاة ) شركة ابن الخطاب (  ـــــــــلكية  :اسم ناقل الم

 : شبين الكوم ش طلعت حرب البر الشرقى ملك محمود انور محمد نصار, مصر ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الخطاب للمطاحن اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -باب اللوق  -الدور السابع  -شارع عبد المجيد الرملي  21:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0184819رقم العالمـة  : 

 22/03/2009تاريخ التسـجيل  : 

 30/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 30 - الدقيق بالفئة 30 دون غيرها  

 

 

 شركة تضامن -شركة صالح محمود خطاب وشركاة ) شركة ابن الخطاب (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 البر الشرقى ملك محمود انور محمد نصار , مصر -: شبين الكوم شارع طلعت حرب  ناقل الملكيةعنوان 

 

 ريةشركة مساهمة مص -شركة الخطاب للمطاحن اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -باب اللوق  -الدور السابع  -شارع عبد المجيد الرملي  21:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0193230رقم العالمـة  : 

 10/03/2008تاريخ التسـجيل  : 
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 20/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 30 - جميع منتجات الفئة 30 ماعدا الثلج  

 

 

 شركة تضامن -شركة هابى سويت للصناعات الغذائية  -مصطفى محمد عطية الكمار وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مركز شبين القناطر ملك كريمة محمد طه , مصر -شارع داير الناحية  -: الزهويين  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة توصية بسيطة -شركة هابي سويت للصناعات الغذائية )احمد محمد عطيه الكمار وشركاه( ــــلكية   : اسم المنقول اليه الم

 القليوبية, مصر -شبين القناطر  -: الزهويين شاره داير الناحية مركز شبين القناطر ملك كريمة طه محمد  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0193666رقم العالمـة  : 

 26/06/2011سـجيل  : تاريخ الت

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 3 - مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة وتحديدا كريمات األساس والخافى والمسكرة وظالل العين وادوات تحديد العين   

والحواجب واحمر الشفاه ومحدد الشفاه وبلسم الشفاه وبودرة الوجه والبرونزى ومحمر الوجه والمواد المرطبة ومزيل الماكياج وبودرة 

الجسد الغير معالجة طبيا وصابون البشرة وجيل االستحمام وزيوت االستحمام وامالح االستحمام وحبيبات االستحمام ومواد فوارة 

الستحمام ومستحضرات للعناية بالبشرة الغير معالجة طبيا وتحديدا الغسول والكريمات والمنظفات واألدوات الحاكة والماسكات واألحبار 

ومستحضرات العناية بالشعر وتصفيف الشعر وتحديدا الشامبو والبلسم والرشاش المخصص لتصفيف الشعر ومواد تثبيت الشعر ومزيالت 

العرق الشخصية ومستحضرات خاصة الكتساب اللون البرونزى من التعرض للشمس وزيوت وغسول خاص بالحماية من اشعة الشمس 

الضارة ومستحضرات الحالقة ومنظفات األسنان والعطور وماء التواليت والزيوت العطرية ومزيل طالء األظافر والحجر البركانى الغراض 

النظافةواعواد القطن ومماسح الصو الغراض غير طبية  وكل ذلك لالستخدام الجسدى - ومعطرات الغرف واعواد البخور ومزيج من 

اوراق الطيب المجففة وفارة  الطيب ومناديل مزودة ببودرة  تجميلية ومناديل مبللة بالغسول واألطقم ووحدات الهدايا التى تحتوى على 

 مستحضرات للعناية بالبشرة و/ او الشعر وجميعها بالفئة 3 دون غيرها

 

 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة  -اشونال بى ال سى ذى بودى شوب انتر ن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المتحدة

 ال سى _المملكة المتحدة, بريطانيا6 17: واترزميو ليتل هامبتون ويست ايسيكس بى ان  ناقل الملكيةعنوان 

 

 دة باألسهم تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلتراشركة محدو -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0195543رقم العالمـة  : 

 10/08/2008تاريخ التسـجيل  : 

 10/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32ئة : الف

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 32 - المياه المعدنية والغازية والمشروبات االخرى غير الكحولية ,مشروبات الفواكه وعصائر الفواكه,الشربات ومستحضرات   

  اخرى لعمل المشروبات وجميع المنتجات والواردة بالفئة 32 دون غيرها

 

 

 شركة توصية بسيطة -ركة الوطنية لالستيراد والتصدير والتمثيل التجارى الش اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -المنطقة السادسة  -شارع الجندى  108بلوك  5قطعة  10: مكتب  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة مصرية - المثالى ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, مصر -الهرم  -الكوم األخضر  -برج الباسم الدور الثانى  -ش سهل حمزة  4:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0197029رقم العالمـة  : 

 17/01/2013تاريخ التسـجيل  : 
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 10/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 ــجات   :البضائع والمنتــــــ

 الفئة 5 - كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم 5 دون غيرها  

 

 

 -ش م م  -والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول  -شركة مساهمة مصرية  -شركة موبينيل لألتصاالت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة مساهمة مصرية

 الجيزة, مصر -اكتوبر  6و مدينة  -القاهرة  -كورنيش النيل  -ابراج نايل ستار  - البرج الشمال 33: الدور ال  ناقل الملكيةعنوان 

 

 الشركه المصريه لخدمات التليفون المحمول ش.م.م /شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزه, مصر -اكتوبر  6: مدينه  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0208697رقم العالمـة  : 

 03/05/2012تاريخ التسـجيل  : 

 10/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 31 - أغذية للحيوانات غير عالجية بالفئة 31  

 

 

 ت المتحدة االمريكيةشركة متحدة تأسست وفقا لقوانين الواليا -الند أوليكز , انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - 55126ليكنجستين, افينيو تورث , آردن هيلز , مينسوتا  4001:  ناقل الملكيةعنوان 

 االمريكية

 

 ذات مسئولية محدودة -فوردج جينتكس انترناشيونال، ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  55126ليكسنتون أفينيو نورث.اردين هيلز مينسوتا  4001:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 االمريكية

 
 0211615رقم العالمـة  : 

 03/09/2009تاريخ التسـجيل  : 

 10/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 ـجات   :البضائع والمنتـــــــ

الفئة 30 - البن الشاى الكاكاو السكر االرز التابيوكا الساجو البن الصناعى الطحين ومستحضرات مصنوعة من الحبوب الخبز الفطائر   

الحلوى المثلجة العسل االبيض العسل االسود الخميرة مسحوق الخبيز الملح الخردل الخل الصلصات )توابل( البهارات التوابل الثلج وجميع 

  المنتجات الواردة بالفئة 30 دون غيرها

 

 

 شركة توصية بسيطة -الشركة الوطنية لالستيراد والتصدير والتمثيل التجارى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -المنطقة السادسة  -شارع الجندى  108بلوك  5قطعة  10: مكتب  ناقل الملكيةعنوان 

 

 ش.م.م -المثالي ايجبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية يه المــــلكية   : اسم المنقول ال

 شارع سهل حمزة برج الباسم الدور الثاني الكوم االخضر الهرم, مصر 4:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0213781رقم العالمـة  : 

 03/05/2010تاريخ التسـجيل  : 

 22/01/2019  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال

 30الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 30 - مايونيز   -  وكاتشب  -  ومسترده وجميعها بالفئة 30 دون غيرها  
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 1981لسنة  159شركة مساهمه مصريه مؤلفة طبقا لقانون  -شركة فاملى نيوترشين ش م م  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 طريق مصر االسماعليه الصحراوى , مصر 63الكيلو  -: مدينة العاشر من رمضان المنطقه الصناعيه االولى  ناقل الملكيةعنوان 

 

 كرافت فودز ايجبت . شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 A1المنطقة الصناعية االولى  -: مدينة العاشر من رمضان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 مصر , مصر -االسماعلية الصحراوىمصر ا 63

 
 0215885رقم العالمـة  : 

 02/05/2012تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 3 - مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة وتحديدا كريمات االساس والخافى والمسكرة وظالل العين وادوات تحديد العين   

والحواجب واحمر الشفاة ومحدد الشفاة وبلسم الشفاة وبودرة الوجه والبرونزى وملمع الوجه ومحمر الوجه والمواد المرطبة ومزيل 

الماكياج وبودرة الجسد الغير معالجة طبيا وصابون البشرة وجيل االستحمام وزيوت االستحمام وامالح االستحمام وحبيبات االستحمام 

ومواد فوارة الستحمام ومستحضرات للعناية بالبشرة الغير معالجة طبيا وتحديدا الغسول والكريمات والمنظفات واالدوات الحاكة 

والماسكات ومنظفات الوجه ومستحضرات العناية بالشعر وتصفيف الشعر وتحديدا الشامبو والبلسم والرشاش المخصص لتصفيف الشعر 

ومواد تثبيت الشعر ومزيالت العرق الشخصية ومستحضرات خاصة الكتساب اللون البرونزى من التعرض للشمس وزيوت وغسول خاص 

بالحماية من أشعة الشمس الضارة ومستحضرات الحالقة ومنظفات االسنان والعطور وماء التواليت والزيوت العطرية ومزيل طالء االظافر 

والحجر البركانى الغراض النظافة وأعواد القطن ومماسح الصوف الغراض غير طبية وكل ذلك لالستخدام الجسدى ومعطرات الغرف 

واعواد البخور ومزيج من أوراق الطيب المجففة وفارة الطيب ومناديل مزودة ببودرة تجميلية ومناديل مبللة بالغسول واالطقم ووحدات 

 الهدايا التى تحتوى على مستحضرات للعناية بالبشرة و/أو الشعر بالفئة رقم 3

 

 

 شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة -ذا بودى شوب انترناشيونال بى إل سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المملكة المتحدة, بريطانيا -إل إس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة محدودة باألسهم تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد منقول اليه المــــلكية   : اسم ال

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0219555رقم العالمـة  : 

 16/03/2010لتسـجيل  : تاريخ ا

 10/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 30 - البن - الشاى - الكاكاو - السكر - األرز - التابيوكا - الساجو - البن االصطناعى - الدقيق والمستحضرات المصنوعة من   

الحبوب - الخبز - الفطائر والحلويات - المثلجات - عسل النحل والعسل األسود - الخميرة - مسحوق الخبز ) بيكن بودر ( الملح - الخردل - 

 الخل - الصلصات ) توابل ( - النوابل - الثلج - الشوكوالته - العلك وجميعها واردة بالفئة 30 دون غيرها

 

 

 شركة توصية بسيطة -التصدير والتمثيل التجارى الشركة الوطنية لالستيراد و اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -المنطقة السادسة  -شارع الجندى  108بلوك  5قطعة  10: مكتب  ناقل الملكيةعنوان 

 

 ش.م.م -المثالي ايجبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شارع سهل حمزة برج الباسم الدور الثاني الكوم االخضر الهرم, مصر 4:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0220781رقم العالمـة  : 

 01/12/2010تاريخ التسـجيل  : 

 02/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 .الفئة 43 - خدمات توفير االطعمة والمشروبات  وااليواء المؤقت الوارده بالفئه 43  
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 شركة ذات مسئولية محدودة -) سينيكو(  -الشركة الجديده للتعهدات والتجاره ش م م  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لبنان, لبنان -جونيه  2575صندوق بريد  -: ساحل علما  ناقل الملكيةعنوان 

 

 طعم المذاق االيطالى .شركة سعودية ذات مسئولية محدودةماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 طريق الملك فهد, المملكة العربية السعودية -حى العليا  -: الرياض  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0225273رقم العالمـة  : 

 29/10/2013تاريخ التسـجيل  : 

 17/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 بضائع والمنتــــــــجات   :ال

الفئة 32 - البيرة غير الكحولية ، المياة المعدنية والغازية والمشروبات األخرى غير الكحولية ، مشروبات الفواكه وعصير الفواكه ،   

 الشراب المركز والمستحضرات األخرى التى تستعمل لصنع المشروبات والواردة بالفئة 32 دون غيرها

 

 

 شركة قبرصية محدودة -لندن تونو بروداكتس ليمتد  ـــــــــلكية  :اسم ناقل الم

 ، قبرص , قبرص 103بناية الفا شقه  3جاده مكاريوس  50:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة لبنانية -تونو اوف شور ش.م.ل اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قبرص, لبنان - 103بناية الفا شقة  3جادة مكاريوس  50:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0227036رقم العالمـة  : 

 24/09/2014تاريخ التسـجيل  : 

 09/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 6الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 6 - مركبات مقاومة للتأكل من سبيكه ثنائية المعدن ، لالستخدام على المعدات فى المناجم والبناء والتطبيقات الكلية والصناعية   

وخاصة ازرار مانعه للتأكل ، مسغالت األألت المانعة للتأكل ، ألواح مانعه للتأكل ، بطاقات أو عناوين مانعه للتأكل وقطع وبلوكات مانعه 

 للتأكل . والواردة بالفئة 6 دون غيرها

 

 

 شركة مساهمة أمريكية تالفت فى اورجون ، الواليات المتحدة االمريكية --إسكو كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

, الواليات  97210نورث ويست توينتى فيفث افنيو ، بورتالند ، أورجون ، الواليات المتحدة األمريكية  2141:  ناقل الملكيةعنوان 

 المتحدة االمريكية

 

 ذات مسئولية محدودة -سي إسكو جروب ال ال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

, الواليات 97210نورث ويست توينتي فيفث افنيو، بورتالند، اورجون، الواليات المتحدة االمريكية  2141:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 المتحدة االمريكية

 
 0227320رقم العالمـة  : 

 23/01/2011تاريخ التسـجيل  : 

 20/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 7الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 7 - أعمدة المساعدة على النقل لآلالت بصفه عامه ماعدا السيارات ( حوامل ) أجزاء الماكينات ، لآلالت بصفه عامة ماعدا   

 السيارات ( ; رولمان بلى )لآلالت بصفه عامه ماعدا السيارات ( ، وحدات رولمان بلى ) رولمان بلى مجمع على هيئه سبائك حديديه )

 

 

 شركة يابانية ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقانون اليابان --نيبون بيللوبلوك كو. ال تى دى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اوساكا , اليابان, اليابان -شى  -هيراو , ميهارا , كيو , ساكى  2306:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 اف واى اتش انك . شركة مساهمة يابانيةمنقول اليه المــــلكية   : اسم ال
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 اليابان, اليابان -شى ، اوساكا -كيو ساكى  -هيراو ، ميهارا  2306:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0233358رقم العالمـة  : 

 24/10/2012تاريخ التسـجيل  : 

 15/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

  الفئة 29 - جميع منتجات الفئة  29  دون غيرها )ماعدا المسلى  (  

 

 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة المتحدة لالغذية )المؤمن( ش م م  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -: مدينة العبور  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الشاهين جروب فوودز .ش.ذ.م اليه المــــلكية   :  اسم المنقول

 القاهرة, مصر -النزهة  -مصر الجديدة  - 1مساكن شيراتون الدور االرضى شقة  1:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0235292رقم العالمـة  : 

 12/04/2011تاريخ التسـجيل  : 

 15/01/2019  بالسجالت  : تاريخ التأشــــــير

 5الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 5 - المنتجات الصيدلية والبيطرية والمنتجات الصحية المستخدمة فى الطب واغذية االطفال والمرضى المستخدمة طبيا واللصق   

)اللزق( الطبية وموادالتضميد والمواد الخاصة بحشو االسنان والشمع المستخدم فى طب االسنان والمواد المطهرة والمستحضرات 

 المستخدمة فى إبادة الحشائش واالعشاب والحيوانات الضارة الواردة بالفئة 5

 

 

 شركة مساهمة تألفت بموجب قوانين سويسرا -نوفاريتس كونسيومر هيلث اس ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 سويسرا, سويسرا -برانيغز  1197 -ايتراز  - 1: راوت دي  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة مؤسسة طبقاً لقوانين سويسرا -جالينيكا أ.ج اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا -بيرن  3027، 8: انترماتويج  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0246932رقم العالمـة  : 

 07/10/2015تاريخ التسـجيل  : 

 09/01/2019  ــــــير بالسجالت  :تاريخ التأش

 30الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 30 - جميع منتجات الفئة 30 دون غيرها  

 

 

 مصرى الجنسية -فرد  -فؤاد حسين عوض  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -قسم الخليفة  -شارع شيخون  30:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة مصرية -انترا كونسلتينج انترناشيونال أي سي اس لألستثمار العقاري منقول اليه المــــلكية   : اسم ال

 المهندسين, مصر -شارع شهاب  33:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0249026رقم العالمـة  : 

 02/05/2012تاريخ التسـجيل  : 

 06/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 24الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 .الفئة 24 - جميع منتجات الفئة 24 دون غيرها  
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 منشأة فردية -صالح عبد الحميد فاوى  -مؤسسة الحرمين للتوريدات العمومية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , , , , مصر القاهرة -عين شمس  -ج عبد الفغار الدسوقى  1:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 ذات مسئولية محدودة -كلين اب للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة بدر, مصر -فدان مساحات صغيرة  250المنطقة الصناعية  152: قطعة  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0282634رقم العالمـة  : 

 22/01/2014تاريخ التسـجيل  : 

 02/01/2019  ــــير بالسجالت  :تاريخ التأشــ

 9الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 9 - جميع المنتجات الواردة الفئة 9 دون غيرها  

 

 

 قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين هونج كونج -اشاور تكنولجي ليمتد شركة محدودة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 هونغ كونغ, هونج كونج -وانتشاي -/ اف, مبنى سي سي دابيليو هينيسي رود  21ام ,  ار 2108: شقة  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج-كارل كير تيكنولوجى ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

كانتون ار دى  تى اس  17وث ورلد فينانس سى تى أر هاربور سيتى ايه / اف  سا 13 - 15-05: أر أم  اس  المنقول اليه الملكةعنوان 

 هونج كونج, هونج كونج -تى كيه ال ان  

 
 0283470رقم العالمـة  : 

 26/07/2018تاريخ التسـجيل  : 

 22/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 43 - خدمات توفير االطعمة والمشروبات واالقامة المؤقتة وجميع الخدمات الواردة بالفئة 43  

 

 

 شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين جورجيا -تيفانا كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , جورجيا30326اتالنتا جورجيا  1480بيشترى رود ان اى سويت  3630:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن المنقول اليه المــــلكية   :  اسم

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 98134يوتا افينيو ساوث سياتل واشنطن  2401:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0288339رقم العالمـة  : 

 25/09/2018تاريخ التسـجيل  : 

 22/01/2019  ــــير بالسجالت  :تاريخ التأشــ

 43الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 43 - خدمات المطاعم والمقاهى والكافتيريات ومقاهى تقديم الوجبات الخفيفة وبيوت وحانات الشاى وصاالت الشاى ومطاعم تقديم   

 الوجبات المعدة لالخذ وللحمل خارج المطعم ، خدمات التموين ، خدمات تعهدات تقديم الطعام ، خدمات تحضير الطعام والشراب بالفئة 43

 

 

 شركة امريكية -تيفانا كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات  - 30326جورجيا  -اتالنتا  -1480سويت  -بيتشترى رود ان اى  3630:  ناقل الملكيةعنوان 

 ة االمريكيةالمتحد

 

 شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 98134يوتا افينيو ساوث سياتل واشنطن  2401:  المنقول اليه الملكةعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0297994رقم العالمـة  : 

 03/12/2015تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 3 - لوسيونات للجسم والوجه ، كريمات الزيوت المتضمنة بالفئة 3 ، الصابون ، المرطبات والجل وهذه المنتجات واردة بالفئة 3   

 دون غيرها

 

 

 شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة -ودي شوب انترناشيونال بي ال سي ذا ب اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المملكة المتحدة , بريطانيا -ال اس  6 17: واترز ميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة محدودة باألسهم تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا -ليمتد  ذا بودى شوب انترناشيونالاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0298943رقم العالمـة  : 

 06/12/2015تاريخ التسـجيل  : 

 10/01/2019  : تاريخ التأشــــــير بالسجالت 

 3الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 3 - مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة تحديدا والمرطبات ومزيل التجميل ومسحوق جسم غير طبى وصابون بشرة   

وجل لالستحمام وزيوت لالستحمام وامالح استحمام ومستحضرات العناية بالبشرة غير طبية تحديدا اللوسيونات الكريمات والمنظفات 

والسكريب واقنعة ومنظفات للبشرة ومستحضرات التصفيف والعناية بالشعر تحديدا الشامبوهات والمكيفات ورذاذات /جل ومزيالت العرق 

الشخصية والعطور وماء التواليت والزيوت العطرية لالستخدام الشخصي وزيوت عطرية ومستحضرات العناية باألظافر وعطور للغرفة 

المعطرة واعواد البخور ومزيجات من أوراق الورد المجففة المعطرة) معطرات ( اكياس معطرة وحلى خشبية معطرة ومناديل لمسحوق 

التجميل ومناديل ورقية مشربة بلوسيونات تجميلية ومجموعات واطقم من الهدايا تحتوى على مستحضرات العناية بالبشرة و/او الشعر 

  وهذه المنتجات واردة بالفئة 3

 

 

 شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة -ذا بودى شوب انترناشيونال بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة محدودة باألسهم تاسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا -ذا بودى شوب انترناشيونال ليمتد قول اليه المــــلكية   : اسم المن

 المملكة المتحدة , بريطانيا-ال اس  6 17: واترزميد ليتل هامبتونز ويست سيسكس بى ان  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0301619رقم العالمـة  : 

 13/01/2016سـجيل  : تاريخ الت

 29/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 5 - المستحضرات والمواد الصيدالنية وهذة المنتجات واردة بالفئة 5  

 

 

 ئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين ايرلندا    شركة ذات مس-جالكسوسميثكالين تريدينج سيرفيسز ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 :  كورابينى ، كاريجالين ، كاونتى كورك ، ايرلندا, ايرالند ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة توصية بسيطة باالسهم  -فيف هيلثكير كومباني اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية  19808ليتل فالزداريف ويلمنجتون ديالوير  251ومبانى : كوروبوريشن سيرفيس ك المنقول اليه الملكةعنوان 

 , الواليات المتحدة االمريكية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 
 0302380رقم العالمـة  : 

 23/08/2015تاريخ التسـجيل  : 

 20/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 1 - راتنج بوليمر مشترك من اكريلو نيتريل ببيوتادايين ستيرسن ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين   

معزز ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين مقاوم للحرارة ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين 

ستيرين عالى الحرارة معدل بالماليميد ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل اكريالت ستيرين ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل 

 اكريالت ستيرين ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ) مطاط ايثيرين بروبيلين ( ستيرين شفاف ، ؤاتنج بوليمر مشترك من سيليكون

) مطاط ( اكريلونيتريل ستيرين ، راتنج بوليمر شفاف ستيرينى ، راتنج من سبيكة ، راتنج من سبيكة مدعوم ، مواد مرنة مدورة ببوليمر 

مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين / بولى ايثيلين تيرفثاالت ، 

راتنج من مصدر معاد تدويره ، راتنج باساس نباتى ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين / بولى كربونات ، راتنج 

بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين / زيلين ) بولى اميد ( ، مواد قولبة راتنج مخلقة ، راتنجات صناعية غير معالجة ، 

مواد مرنة غير معالجة ، مواد مرنة غير معالجة في صورة مسحوق ، كريات وحبات ، مواد كيميائية ، مادة معادلة مرنة وجميع هذه 

 المنتجات واردة بالفئة 1 وغير واردة ضمن فئات اخرى

 

 

 ليمتد شركة محدودة المسئولية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين اليابان -يوام جى اية بى اس  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كو ، طوكيو ، اليابان, اليابان -شو ، شيو  -اكاشى  1 - 8:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة محدودة المسئولية منشأة وفقاً لقوانين اليابان -يو ام جى كو ، ال تى دى  -تيكنو اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اليابان, اليابان 0021-105كو ، طوكيو  -ميناتو  -تشومى  - 1هيغاشى شينباشى  9-2:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0302382رقم العالمـة  : 

 23/08/2015تاريخ التسـجيل  : 

 20/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 1 - راتنج بوليمر مشترك من اكريلو نيتريل ببيوتادايين ستيرسن ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين   

معزز ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين مقاوم للحرارة ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين 

ستيرين عالى الحرارة معدل بالماليميد ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل اكريالت ستيرين ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل 

 اكريالت ستيرين ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ) مطاط ايثيرين بروبيلين ( ستيرين شفاف ، ؤاتنج بوليمر مشترك من سيليكون

) مطاط ( اكريلونيتريل ستيرين ، راتنج بوليمر شفاف ستيرينى ، راتنج من سبيكة ، راتنج من سبيكة مدعوم ، مواد مرنة مدورة ببوليمر 

مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين / بولى ايثيلين تيرفثاالت ، 

راتنج من مصدر معاد تدويره ، راتنج باساس نباتى ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين / بولى كربونات ، راتنج 

بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين / زيلين ) بولى اميد ( ، مواد قولبة راتنج مخلقة ، راتنجات صناعية غير معالجة ، 

مواد مرنة غير معالجة ، مواد مرنة غير معالجة في صورة مسحوق ، كريات وحبات ، مواد كيميائية ، مادة معادلة مرنة وجميع هذه 

 المنتجات واردة بالفئة 1 وغير واردة ضمن فئات اخرى

 

 

 شركة محدودة المسئولية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين اليابان -ليمتد  -يوام جى اية بى اس  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كو ، طوكيو ، اليابان, اليابان -شو ، شيو  -اكاشى  1 - 8:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة محدودة المسئولية منشأة وفقاً لقوانين اليابان -يو ام جى كو ، ال تى دى  -تيكنو ـلكية   : اسم المنقول اليه المـــ

 اليابان, اليابان 0021-105كو ، طوكيو  -ميناتو  -تشومى  - 1هيغاشى شينباشى  9-2:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0302384رقم العالمـة  : 

 23/08/2015تاريخ التسـجيل  : 

 20/01/2019  اريخ التأشــــــير بالسجالت  :ت

 1الفئة : 
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 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 1 - راتنج بوليمر مشترك من اكريلو نيتريل ببيوتادايين ستيرين ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين معزز  

راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين مقاوم للحرارة ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين  ،

عالى الحرارة معدل بالماليميد ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل اكريالت ستيرين ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل اكريالت 

ستيرين ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ) مطاط ايثيرين بروبيلين ( ستيرين شفاف ، راتنج بوليمر مشترك من سيليكون ) مطاط 

اكريلونيتريل ستيرين ، راتنج بوليمر شفاف ستيرينى ، راتنج من سبيكة ، راتنج من سبيكة مدعوم ، مواد مرنة مدورة ببوليمر مشترك  )

من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين / بولى ايثيلين تيرفثاالت ، راتنج من 

مصدر معاد تدويره ، راتنج باساس نباتى ، راتنج بوليمر مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين / بولى كربونات ، راتنج بوليمر 

مشترك من اكريلونيتريل ببيوتادايين ستيرين / زيلين ) بولى اميد ( ، مواد قولبة راتنج مخلقة ، راتنجات صناعية غير معالجة ، مواد 

مرنة غير معالجة ، مواد مرنة غير معالجة في صورة مسحوق ، كريات وحبات ، مواد كيميائية ، مادة معادلة مرنة وجميع هذه المنتجات 

 واردة بالفئة 1 وغير واردة ضمن فئات اخرى

 

 

 شركة محدودة المسئولية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين اليابان -ليمتد  -ية بى اس يوام جى ا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كو ، طوكيو ، اليابان, اليابان -شو ، شيو  -اكاشى  1 - 8:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 نين اليابانشركة محدودة المسئولية منشأة وفقاً لقوا -يو ام جى كو ، ال تى دى  -تيكنو اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اليابان, اليابان 0021-105كو ، طوكيو  -ميناتو  -تشومى  - 1هيغاشى شينباشى  9-2:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0309861رقم العالمـة  : 

 28/04/2016تاريخ التسـجيل  : 

 10/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 :البضائع والمنتــــــــجات   

الفئة 5 - المستحضرات الصيدالنية والمستحضرات الصيدالنية التي تستخدم لعالج اضطرابات المناعة المزمنة واضطرابات التهاب    

المفاصل واالضطرابات االلتهابيةالمزمنة ؛المستحضرات الصيدالنية التي تهدف لعالج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي والربوالوارد 

  بالفئة 5 دون غيرها

 

 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -امجن انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  1799-91320: وان امجن سنتر درايف ثاوزند اوكس كاليفورنيا  ناقل الملكيةعنوان 

 االمريكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بقوانين والية ديالوير -استرازينكا كوالبوريشن فينتشرز ال ال سى مــــلكية   : اسم المنقول اليه ال

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 19850ديالوير  -ويلمنغتون  -كونكورد بايك  1800:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0309862رقم العالمـة  : 

 28/04/2016تاريخ التسـجيل  : 

 10/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 5 - المستحضرات الصيدالنية والمستحضرات الصيدالنية التي تستخدم لعالج اضطرابات المناعة المزمنة واضطرابات التهاب   

المفاصل واالضطرابات االلتهابيةالمزمنة ؛المستحضرات الصيدالنية التي تهدف لعالج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي والربو الواردة 

 بالفئة 5 دون غيرها

 

 

 شركة مساهمةمؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -امجن انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  1799-91320ف ثاوزند اوكس كاليفورنيا : وان امجن سنتر دراي ناقل الملكيةعنوان 

 االمريكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بقوانين والية ديالوير -استرازينكا كوالبوريشن فينتشرز ال ال سى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 19850ديالوير  -ويلمنغتون  -كونكورد بايك  1800:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0309863رقم العالمـة  : 

 16/02/2016تاريخ التسـجيل  : 

 10/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 5 - المستحضرات الصيدالنية المستحضرات الصيدالنية التي تستخدم لعالج اضطرابات المناعة المزمنة واضطرابات التهاب   

 المفاصل واالضطرابات االلتهابية المستحضرات الصيدالنية التي تهدف لعالج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي والربو بالفئة رقم 5

 

 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -نك امجن ا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  1799-91320كاليفورنيا  -: وان امجن سنتر درايف ثاوزند اوكس  ناقل الملكيةعنوان 

 االمريكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بقوانين والية ديالوير -ال سى  استرازينكا كوالبوريشن فينتشرز الاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 19850ديالوير  -ويلمنغتون  -كونكورد بايك  1800:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0312761رقم العالمـة  : 

 09/08/2016تاريخ التسـجيل  : 

 28/01/2019  أشــــــير بالسجالت  :تاريخ الت

 29الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 29 - األسماك بكافة أنواعها بالفئة 29 دون غيرها  

 

 

 فرد مصري الجنسية -محمد السيد محمد السيد الجناينى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 عزيز عبد القوى مركز ميت غمر الدقهلية, , , , مصر: المعصرة بملك امل عبد ال ناقل الملكيةعنوان 

 

 توصية بسيطة -ايه تو زد ايجيبت  -فاطمة محمود نور الدين احمد وشريكها اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مشروع اشجار دارنا البساتين  12:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0314508رقم العالمـة  : 

 11/10/2016التسـجيل  :  تاريخ

 10/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 5 - المستحضرات الصيدالنية ، المستحضرات الصيدالنية التي تستخدم لعالج اضطرابات المناعة المزمنة ، واضطرابات التهاب   

المفاصل واالضطرابات االلتهابية المزمنة ، المستحضرات الصيدالنية التي تهدف لعالج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفى والربو بالفئة 

5 

 

 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -امجن انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - 1799 - 91320ا كاليفورني -: وان امجن سنتر درايف ثاوزند اوكس  ناقل الملكيةعنوان 

 االمريكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بقوانين والية ديالوير -استرازينكا كوالبوريشن فينتشرز ال ال سى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 19850ديالوير  -ن ويلمنغتو -كونكورد بايك  1800:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0315282رقم العالمـة  : 

 22/08/2016تاريخ التسـجيل  : 

 22/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 5الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 5 - المستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية والحمية اللصقات الطبية ومواد التضميد والمطهرات والواردة بالفئة رقم 5 دون   

 غيرها

 

 

 شركة فرنسية -بفايزر هولدينغ فرانس  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, , , , فرنسا  -باريس  -  75014 -افينيو دو دكتير النيلونج  25 - 23:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة مبسطة )بمساهم واحد( -فايزر بى اف اي فرانس نقول اليه المــــلكية   : اسم الم

 فرنسا, فرنسا  -باريس  -  75014 -افينيو دو دكتير النيلونج  25 - 23:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0316870رقم العالمـة  : 

 09/01/2018تاريخ التسـجيل  : 

 06/01/2019  جالت  :تاريخ التأشــــــير بالس

 3الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

  الفئة 3 - جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم )3( وبصفة خاصة معطر السيارات  

 

 

 مصرى الجنسية  -فرد  -مؤسسة الحرمين للتوريدات العمومية  -صالح عبد الحميد فاوى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر -عين شمس  -ج عبد الغفار الدسوقى  1:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 ذات مسئولية محدودة -كلين اب للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة بدر, مصر -فدان مساحات صغيرة  250المنطقة الصناعية  152: قطعة  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0318748 رقم العالمـة  :

 08/08/2018تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

  الفئة 5 -  جميع المنتجات الواردة بالفئة 5 دون غيرها ماعدا حفاضات االطفال  

 

 

 شركة مساهمة مصرية   -ش م م  شركة ارما للصابون والمنظفات اسم ناقل المـــــــــلكية  :

مدينة العاشر من  -ب  23وضمها الى القطعه  B 2ب بالمنطقه الصناعيه جنوب  24ب امتداد القطعه  24:  القطعه  ناقل الملكيةعنوان 

 الشرقيه , , , , مصر  -رمضان 

 

 هم شركة خاصة محدودة باالس -شركة ارما المحدودة  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جمهورية موريشيوس , مصر -ابينى  -سيبير سيتى  -نكستراكوم  -البرج الثالث  -: الدور الخامس  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0324682رقم العالمـة  : 

 09/03/2017تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 :  البضائع والمنتــــــــجات 

 الفئة 30 - منتجات الفئة 30ماعدا الشيكوالته والطحينة والحالوة الطحينية والعسل  

 

 

 فرد  -حاتم محمد خليل بدوى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر -مصر الجديدة  -روكسى  -ش المعهد االشتراكى  13:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة مصرية -إيجيبت جاردنز للصناعات الغذائية ة   : اسم المنقول اليه المــــلكي
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 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -مكرم عبيد  -عمارات الهيئة العربية  19:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0327674رقم العالمـة  : 

 02/07/2018تاريخ التسـجيل  : 

 27/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29:  الفئة

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 29 - جميع منتجات الفئة وبصفة خاصة منتجات ) الزيوت والدهون المعدة لالكل وااللبان واالجبان ومشتقاتها بجميع انواعها   

اللحوم والطيور واالسماك والخضروات والفواكه المحفوظة والمجففة والمطهوة والمعليات بجميع انواعها الجيلى والمربات ( الواردة 

 بالفئة رقم 29

 

 

 مصرى الجنسية  -فرد  -السعيد للمواد الغذائية لصاحبها حنا سعيد عزيز قلينى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مصر , , , , مصر -محافظة المنيا  -شرق النيل  -المطاهرة  -: المنطقة الصناعية  ناقل الملكيةعنوان 

 

 توصية بسيطة -جرين فودز للصناعات الغذائية  -ناجى جبريل سالم شالتيت وشريكته ـــلكية   : اسم المنقول اليه المـ

 -شرق النيل  -بلوك )د( القطاع االول الخلية االولى بالمنطقة الصناعية المطاهرة  21-11: القطعتين ارقام  المنقول اليه الملكةعنوان 

 محافظة المنيا, مصر

 
 0330417رقم العالمـة  : 

 12/06/2017تاريخ التسـجيل  : 

 27/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 29 - الزيوت بأنواعها والسمن بانواعه والدهون المعدة لالكل  الواردة بالفئة 29  

 

 

 1997لسنة  8فرد طبقا لقانون  -حنا سعيد عزيز قلينى  -السعيد للمواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جمهورية مصر العربية , , , , مصر -محافظة المنيا  -شرق النيل   -المطاهرة  -: المنطقة الصناعية  ناقل الملكيةعنوان 

 

 توصية بسيطة -ية جرين فودز للصناعات الغذائ -ناجى جبريل سالم شالتيت وشريكته اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 -شرق النيل  -بلوك )د( القطاع االول الخلية االولى بالمنطقة الصناعية المطاهرة  21-11: القطعتين ارقام  المنقول اليه الملكةعنوان 

 محافظة المنيا, مصر

 
 0332337رقم العالمـة  : 

 11/10/2017تاريخ التسـجيل  : 

 20/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 30 - المنتجات الواردة بالفئة 30 الخاصة بالمنتجات الغذائية  

 

 

 ش تضامن -شركة هابى سويت للصناعات الغذائية  -مصطفى محمد عطية الكمار وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القليوبية, , , , مصر -شبين القناطر  -اير الناحية : الزهويين شارع د ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة توصية بسيطة -شركة هابي سويت للصناعات الغذائية )احمد محمد عطيه الكمار وشركاه( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -شبين القناطر  -د : الزهويين شاره داير الناحية مركز شبين القناطر ملك كريمة طه محم المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0334528رقم العالمـة  : 

 24/12/2018تاريخ التسـجيل  : 

 03/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 6الفئة : 



26 26 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

الفئة 6 - معادن غير نفيسه وكل خليط منها مواد بناء معدنيه مبانى متنقله معدنيه مواد معدنيه لخطوط السكك الحديديه حبال واسالك   

غير كهربائيه من معادن غير نفيسه مصنوعات حداده خردوات معدنيه صغيره مواسير وانابيب معدنيه خزائن حفظ الوثائق واالشياء 

الثمينه منتجات مصنوعه من معادن غير نفيسه غير وارده في فئات أخرى خامات معادن الكوالين والمقابض المعدنيه لالبواب مفصالت 

 معدنيه مقابض معدنيه لالدوات وجميعها وارده بالفئه 6

 

 

شركة فردية مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون  -التوحيد لالستيراد والتصدير  -حسين محمد عبدالمنعم الديب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المصرى 

 جمهورية مصر العربية , , , , مصر -ده بملك سعاد احمد على عيسى مركز كوم حما -: قريه الطود  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة توصية بسيطة -أيكون ايجيبت لتشكيل المعادن  -حسين محمد عبد المنعم الديب وشركاة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المنوفيه , مصر -ات مدينة الساد -المنطقه السكنية الخاصه  222:  قطعة رقم  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0340665رقم العالمـة  : 

 09/01/2018تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 30 - جميع منتجات الفئة 30  دون غيرها )ماعدا الشيكوالته - الطحينية- الحالوة الطحنية  والعسل(  

 

 

 فرد  -حاتم محمد خليل بدوى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر -مصر الجديدة  -روكسى  -ش المعهد األشتراكى  13:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة مصرية -إيجيبت جاردنز للصناعات الغذائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -مكرم عبيد  -عمارات الهيئة العربية  19:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0340666رقم العالمـة  : 

 09/01/2018تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 30 - جميع منتجات الفئة )30( ماعدا العرقسوس - البسكويت - الحلوى  

 

 

 مصرى  -فرد   -حاتم محمد خليل بدوى   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر -مصر الجديدة  -روكسى  -ش المعهد األشتراكى  13:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 مساهمة مصرية شركة -إيجيبت جاردنز للصناعات الغذائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -مكرم عبيد  -عمارات الهيئة العربية  19:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0342666رقم العالمـة  : 

 09/12/2018تاريخ التسـجيل  : 

 21/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 43 -  المطاعم  الواردة بالفئة 43 دون غيرها  

 

 

 مصرى الجنسية  -فرد  -مطعم لهاليبو  -خالد عبد التواب عبد التواب عبد الباقى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الغربية , , , , مصر -ملك / محمد على محمد احمد   -طنطا  -: اول شارع الجيش  ناقل الملكيةعنوان 
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 شركة مساهمة مصرية -( C&Wشركة انتر تريد للمطاعم )كريب اندوافل ليه المــــلكية   : اسم المنقول ا

 الغربية , مصر -برج الهنا قسم ثان طنطا  -: شارع البحر  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0348671رقم العالمـة  : 

 09/07/2018تاريخ التسـجيل  : 

 01/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 30 - جميع منتجات الفئة 30 عدا العرقسوس والبسكويت والحلوى  

 

 

 مصرى الجنسية   -فرد  -حاتم محمد خليل بدوى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر -مصر الجديدة   -روكسى  -شارع المعهد االشتراكى  13:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة مصرية -إيجيبت جاردنز للصناعات الغذائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -مكرم عبيد  -عمارات الهيئة العربية  19:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0349458رقم العالمـة  : 

 23/09/2018تاريخ التسـجيل  : 

 22/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21 - 17الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 17 - المنتجات الورادة بالفئة رقم 17  

 الفئة 21 - المنتجات الواردة بالفئة رقم  21

 

 

 مصرية شركة مساهمة  -فوم الند لتصنيع البالستك و الفوم   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر -الدور االول  - 29رقم  -جسر السويس  -تقسيم عمر بن الخطاب  2: غرفة من شقة  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فور الند لتصنيع البالستيك والفوم  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة , مصر -الدور االول  - 29رقم  -جسر السويس  -تقسيم عمر بن الخطاب  2: غرفة من شقة  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0350883رقم العالمـة  : 

 08/08/2018تاريخ التسـجيل  : 

 31/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 32 - مشروب الشعير بالفئة 32 دون غيرها  

 

 

 كاليجو فوود اند بيفريج للصناعه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر -شبرامنت  -ترعة المنصوريه  -ش ممدوح خليل  3:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 شركة مساهمة -فودرز لالستثمار والتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة الجديدة, مصر -التجمع الخامس  -الحي الرابع  4/3عمارات  238:  المنقول اليه الملكةعنوان 

 
 0359801رقم العالمـة  : 

 08/11/2018تاريخ التسـجيل  : 

 29/01/2019  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 27الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :

 الفئة 27 - السجاد الوارد بالفئه رقم 27  
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  الفئة 35 -  االستيراد والتصدير الوارد بالفئه 35 فى مجال السجاد الوارد بالفئه 27

 

 

 مصرى الجنسية  -فرد  -دويتش فاشون  -ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مصر بورسعيد, , , , -المناخ    -الدور االول  -شارع االزهار وحارة العدل  11:  ناقل الملكيةعنوان 

 

 توصية بسيطة -رويال لالستيراد والتصدير  -شركة محمد جمال وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القليوبية,  -( بلوك المحاجر المنطقة الصناعية ب،ج خلف نقطة اسعاف كريازى مدينة العبور 79: القطعة رقم ) المنقول اليه الملكةعنوان 

 مصر
 


