
 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة

 
 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 
 ٠٠٠٨٢٦١رقم العالمـة  : 

 ١٨/٠٨/١٩٥١تاریخ التسـجیل  : 
 21/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 2 هئفلا نمض هلخادلا فانصالا لك - 2 ةئفلا  
 
 

 یتشالندكیة جیة شركة مساھمة المانیةداى ستار تكستیلفارین جى ام بى اتش اند كو دو اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 فرانكفورت ام ماین المانیا, المانیا ٦٥٩٢٦-: اند ستر یبارك ھوكست  ةيكلملا لقانعنوان 

 
شركة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة وقائمة طبقًا  -داى ستار كولورس دیستریبیوشن,جي ام بي اتش اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 لقوانین ألمانیا
 المانیا , المانیا -فرانكفورت  ٦٥٩٢٦-: اندستري بارك ھوشیت  ةكلملا هيلا لوقنملاوان عن

 
 ٠٠٢٩١١٠رقم العالمـة  : 

 ١٧/١١/١٩٥٥تاریخ التسـجیل  : 
 28/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٢٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 تاهيسروك) مسجلا تادشم صوصخلا ىلعو مسجلل ( تاهيسروك) تادشم ةمدختسملا سبالملا عيمج - 25 ةئفلا  
 سبالملا هذه ءازجاو تايردص _ صقرلا ةمزحا باوجلا - هلامحب تاهيسروكلا - نايتوسلا تاهيسروكلا(

 
 

 ترایمف انترناشیونال ایھ جى  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 المانیا ., المانیا -میونخ   ٨٠٣٣٥ -مارستراس ، د  ٤٠:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 ترایمف انترناشیونال جى ام بى اش . شركةخاصة محدودة المسئولیة مؤلفة طبقا لقوانین المانیا .اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 المانیا ., المانیا -میونخ   ٨٠٣٣٥،  ٤٠:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٢٩١١١رقم العالمـة  : 

 ٠٩/٠٣/١٩٧٢ـجیل  : تاریخ التس
 28/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٢٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

  مسجلا  تادشم  صوصخلا  ىلعو  مسجلل  تاهسيروك  تادشم   ةمدختسملا سبالملا  عيمج - 25 ةئفلا  
 تالامح  ةمزحالا   براوجلل ةلامحب  نايتوسلا  تاهسيروكلا  تاهيسروك

 سبالملا ةذه  ءازجاو   تايريدص  صقرلا  ةمزحا   براوجلا
 
 

 ترایمف انترناشیونال ایھ جى  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 المانیا ., المانیا -میونخ   ٨٠٣٣٥ -مارستراس ، د  ٤٠:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 . شركةخاصة محدودة المسئولیة مؤلفة طبقا لقوانین المانیا .ترایمف انترناشیونال جى ام بى اش اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 المانیا ., المانیا -میونخ   ٨٠٣٣٥،  ٤٠:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٣٢٨١٦رقم العالمـة  : 

 ٠٥/٠١/١٩٥٨تاریخ التسـجیل  : 
 18/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
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 ١الفئة : 
 ـجات   :البضائع والمنتـــــــ

 تاجتنملاو تاناهد هروص يلع تسيل جنتارلا تابكرم هيعانطصالا جنيتارلا كيتسالب نئادل - 1 ةئفلا  
 (حاولا) حئافصو قئاقر هئيه يلع اهنم هعونصملا

 
 

 شركة محدودة -انوفین نیوتن ایكلیف لیمتد  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
المملكة  -جیة إي  ٤ ٧رونكورن، شیشایر، دبلیو ایھ  ٩و ساویث باراد، ص.ب : رونكورن سایت اتش كی ةيكلملا لقانعنوان 

 المتحدة., المملكة المتحدة
 

 شركة محدودة المسؤولیة -انوفین كلورفینیلز لیمتد اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
المملكة  -جیة إي  ٤ ٧شایر، دبلیو ایھ رونكورن، شی ٩: رونكورن سایت اتش كیو ساویث باراد، ص.ب  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 المتحدة., المملكة المتحدة

 
 ٠٠٣٢٨١٦رقم العالمـة  : 

 ٠٥/٠١/١٩٥٨تاریخ التسـجیل  : 
 18/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ١الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 تاجتنملاو تاناهد هروص يلع تسيل جنتارلا تابكرم هيعانطصالا جنيتارلا كيتسالب نئادل - 1 ةئفلا  
 (حاولا) حئافصو قئاقر هئيه يلع اهنم هعونصملا

 
 

 نورسك ھیدرو أ س اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 اوسلو النرویج, النرویج٧-: سولیجاتن ةيكلملا لقانعنوان 

 
 دةشركة محدو -انوفین نیوتن ایكلیف لیمتد اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

المملكة  -جیة إي  ٤ ٧رونكورن، شیشایر، دبلیو ایھ  ٩: رونكورن سایت اتش كیو ساویث باراد، ص.ب  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 
 المتحدة., المملكة المتحدة

 
 ٠٠٣٢٨١٧رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠١/١٩٥٨تاریخ التسـجیل  : 
 18/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٢٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 هيعانطصالا تاجنيتارلا نئادل نم هعونصملا فايلالا - 22 ةئفلا  
 
 

 شركة محدودة -انوفین نیوتن ایكلیف لیمتد  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
المملكة  -یة إي ج ٤ ٧رونكورن، شیشایر، دبلیو ایھ  ٩: رونكورن سایت اتش كیو ساویث باراد، ص.ب  ةيكلملا لقانعنوان 

 المتحدة., المملكة المتحدة
 

 شركة محدودة المسؤولیة -انوفین كلورفینیلز لیمتد اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
المملكة  -جیة إي  ٤ ٧رونكورن، شیشایر، دبلیو ایھ  ٩: رونكورن سایت اتش كیو ساویث باراد، ص.ب  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 ة المتحدةالمتحدة., المملك

 
 ٠٠٣٢٨١٧رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠١/١٩٥٨تاریخ التسـجیل  : 
 18/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٢٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 هيعانطصالا تاجنيتارلا نئادل نم هعونصملا فايلالا - 22 ةئفلا  
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 أ . سنورسك ھیدرو  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :

 النرویج, النرویج -: نوتردین  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 شركة محدودة -انوفین نیوتن ایكلیف لیمتد اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
المملكة  -جیة إي  ٤ ٧رونكورن، شیشایر، دبلیو ایھ  ٩: رونكورن سایت اتش كیو ساویث باراد، ص.ب  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 مملكة المتحدةالمتحدة., ال

 
 ٠٠٥٣٥٤٩رقم العالمـة  : 

 ٢٠/١١/١٩٨٠تاریخ التسـجیل  : 
 26/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٤٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 رومخلا ةراجتلاو يعاطقلاو ةلمجلاب معاطملاب ةصاخلا تاجتنملاو ةلاقبلا داوم عيبو ءارشو داريتسا - 42 ةئفلا  
 قدانفلا تامدخ _ ءاذغلا ميدقت تامدخو فرغلاو نكاسملا ريخأت تامدخ كلذب قلعتي امو معاطملا تاوداو حاتتفا -
 تامدخ _ ةيفيرلا تاجتنملا _ ةيحايسلا لزانملاو ةيحايسلا تارسعملا تامدخو _ ماعطلا ميدقت عم ةماقالا رودو

 ةيقدنف تامدخ اهعيمجو نيرفاسملل قدانفلاب ةماقالا ريفوت تامدخو _ كالهتسالل ةدعملا تابورشملا وأ ةمعطالا
 . 42 ةئفلا يف عقت

 
 

 موفینبیك ھولدینج ایھ جى  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 بار سویسرا , سویسرا ١٢،  ٦٣٤٠: اوبیرنھوفستراسي  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 مة تألفت بموجب قوانین سویسراام بي انفست ایھ جي، شركة مساھاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 بار سویسرا, سویسرا ٦٣٤٠ ١٢: اوبرنوھوفشتراس  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٥٤٧٣٥رقم العالمـة  : 

 ١١/٠٨/١٩٨٥تاریخ التسـجیل  : 
 21/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٤الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

  ةيندعملا تويزلا كلذ ىف امب دوقولاو نيلو زاجلاك  ةعانصلاب ةصاخلا ةيلورتبلا تاجتنملا - 4 ةئفلا  
 4 ةئفلاب ميحشتلا داومو ةينهدلا داوملاو موحشلاو تاكرحملا ةراداب ةصاخلا

 
 

شركة مساھمة  -ى كومبان ٦٦فیلیبس  andشركة مساھمة كرومتیون كوربوریشن  -كونوكوفیلبییھ كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 مؤلفة وقائمة طبقًا لقوانین دیالویر

 امریكا, الوالیات المتحدة االمریكیة ٧٧٠٧٩نورث دابرى اشفورد ھوستن نكساس  ٦٠٠:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 شركة مساھمة مؤلفة وقائمة طبقًا لقوانین دیالویر -كومبانى  ٦٦فیلیبس اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 ، الوالیات المتحدة االمریكیة, الوالیات المتحدة االمریكیة٧٧٢١٠ھیوستن، تكساس  ٤٤٢٨: ص.ب  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٥٥٢٦٣رقم العالمـة  : 

 ٢٤/١١/١٩٧٩تاریخ التسـجیل  : 
 03/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

                                                                                                                                    ةيزاغلا هايملا - 32 ةئفلا  
                                                                                                                                                                             

                                
 
 

 شركة سابسا للمیاه الغازیة سمیر عطوان وشركاه اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
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 شارع خلیج الخور قرب عماد الدین قسم االزبكیة , مصر ٨:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 –ایالریھ ) في حصة والدھم المتوفي وشركاھم  -كریستین  -ورثة سمیر عطوان بخیت وھم (بطرس قول الیھ المــــلكیة   : اسم المن
 توصیة بسیطة –سابسا للمیاه الغازیة 

 القاھرة, مصر -عین شمس الشرقیة  -متفرع من شارع احمد عصمت  -شارع عشم  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٥٥٢٦٣مـة  : رقم العال

 ٢٤/١١/١٩٧٩تاریخ التسـجیل  : 
 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

                                                                                                                                    ةيزاغلا هايملا - 32 ةئفلا  
                                                                                                                                                                             

                                
 
 

سابسا  –ایالریھ ) في حصة والدھم المتوفي وشركاھم  -كریستین  -ورثة سمیر عطوان بخیت وھم (بطرس  ــــلكیة  :اسم ناقل المـــــ
 توصیة بسیطة –للمیاه الغازیة 

 القاھرة, مصر -عین شمس الشرقیة  -متفرع من شارع احمد عصمت  -شارع عشم  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

تخارج طلعت عطوان  -مرقس)  -یوسف  -مینا  -ورثة سمیر عطوان وورثة طلعت عطوان بخیت وھم(عزه  اسم المنقول الیھ المــــلكیة   :
 توصیة بسیطة -بخیت للوفاة وشركاھم سابسا للمیاة الغازیة 

 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٥٥٢٦٣رقم العالمـة  : 

 ٢٤/١١/١٩٧٩تاریخ التسـجیل  : 
 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

                                                                                                                                    ةيزاغلا هايملا - 32 ةئفلا  
                                                                                                                                                                             

                                
 
 

تخارج طلعت عطوان  -مرقس)  -یوسف  -مینا  -ثة سمیر عطوان وورثة طلعت عطوان بخیت وھم(عزه ور اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 توصیة بسیطة -بخیت للوفاة وشركاھم سابسا للمیاة الغازیة 

 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 شركة توصیة بسیطة -سابسا للمیاه الغازیة  -س سمیر عطوان بخیت وشركاه بطراسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٥٥٢٦٣رقم العالمـة  : 

 ٢٤/١١/١٩٧٩تاریخ التسـجیل  : 
 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢فئة : ال
 البضائع والمنتــــــــجات   :

                                                                                                                                    ةيزاغلا هايملا - 32 ةئفلا  
                                                                                                                                                                             

                                
 
 

 شركة توصیة بسیطة -سابسا للمیاه الغازیة  -بطرس سمیر عطوان بخیت وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
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 شركة تضامن -سابسا للصناعات البالستیكیة والسدادات المعدنیة  -یوسف طلعت عطوان وشركاه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, مصر -مدینة بدر  -المنطقة الصناعیة الرابعة  - ٣٧: القطعة  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٧١٥٣٩رقم العالمـة  : 

 ٠٦/٠٩/١٩٩٠تاریخ التسـجیل  : 
 07/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ١الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 تازافحلا ,  ةيملعلا براجتلاو ثاحبالاو ةعانصلا ىف مدختست ىتلا  ةيواميكلا تاجتنملا - 1 ةئفلا  
 
 

 شل براندز انترناشیونال ایھ جي اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 بار سویسرا, سویسرا ٦٣٤٠: بارییمات  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة محدودة طبقا لقوانین امریكا -كرایتریون كاتالیستس اند تكنولوجیز ال بي اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

، الوالیات المتحدة ١٩٨٠١اورانج ستریت، كوربوریشن تراست سنتر، ولیمنجتون، دیالویر  ١٢٠٩:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 
 االمریكیة, الوالیات المتحدة االمریكیة

 
 ٠٠٧٣٨٤٤رقم العالمـة  : 

 ٠٣/٠٣/١٩٩٠تاریخ التسـجیل  : 
 13/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٠الفئة : 
 ت   :البضائع والمنتــــــــجا

 30ةئفلاب نيتاليجلا ىولح - 30 ةئفلا  
 
 

 شركة مساھمة مصریة-شركة مجموعة كادبورى مصر للصناعات الغذائیة ش.م.م اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
مصر الشرقیة,  -مدینھ العاشر من رمضان  B ٢المنطقة الصناعیة × -٢القطعة رقم ج  SO- ١: قطعة رقم غرب  ةيكلملا لقانعنوان 

 صرم
 

 كرافت فودز ایجبت . شركة مساھمة مصریةاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 A١المنطقة الصناعیة االولى  -: مدینة العاشر من رمضان  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 مصر , مصر -مصر ااالسماعلیة الصحراوى ٦٣

 
 ٠٠٨٩٦٣٨رقم العالمـة  : 

 ٠٣/٠١/٢٠٠١تاریخ التسـجیل  : 
 21/02/2019  لتأشــــــیر بالسجالت  :تاریخ ا
 ٨الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :
 ديب هقالحلا تارفشو نيتكرحتم وا نيتتباث نيترفش وا تارفش تاذو هداع هقالح تانيكام - 8 ةئفلا  

 8هئفلاب هدراو تاجتنملا هذه عيمجو نيكاكسلاو عطقلا تاودا هكرحتم وا هتباث هيكيتسالب
 
 

 توصیھ بسیطھ -آل سلیمان وشركاه  اقل المـــــــــلكیة  :اسم ن
 بور سعید, , , , مصر -قسم العرب  -: ش عبد العزیز بملكى عاشور وھریدي  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة مساھمة مصریة -شركة لورد للتجارة والصناعة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 بورسعید, مصر -الشرق  -رع صفیة زغلول شا ١٢:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٩٥١٨١رقم العالمـة  : 

 ١٠/١٠/١٩٩٨تاریخ التسـجیل  : 
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 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
 ٣٢الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :
 هيزاغ هايم - 32 ةئفلا  

 
 

 شركة توصیة بسیطة -سابسا للمیاه الغازیة  -شركاه بطرس سمیر عطوان بخیت و اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة تضامن -سابسا للصناعات البالستیكیة والسدادات المعدنیة  -یوسف طلعت عطوان وشركاه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, مصر -مدینة بدر  -المنطقة الصناعیة الرابعة  - ٣٧: القطعة  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٩٥١٨١رقم العالمـة  : 

 ١٠/١٠/١٩٩٨تاریخ التسـجیل  : 
 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 هيزاغ هايم - 32 ةئفلا  
 
 

تخارج طلعت عطوان  -مرقس)  -یوسف  -مینا  -ورثة سمیر عطوان وورثة طلعت عطوان بخیت وھم(عزه  ل المـــــــــلكیة  :اسم ناق
 توصیة بسیطة -بخیت للوفاة وشركاھم سابسا للمیاة الغازیة 

 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 شركة توصیة بسیطة -سابسا للمیاه الغازیة  -بطرس سمیر عطوان بخیت وشركاه الیھ المــــلكیة   : اسم المنقول 
 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٩٥١٨١رقم العالمـة  : 

 ١٠/١٠/١٩٩٨تاریخ التسـجیل  : 
 03/02/2019  لسجالت  :تاریخ التأشــــــیر با

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 هيزاغ هايم - 32 ةئفلا  
 
 

 سمیر عطوان وشركاه سابسا للمیاه الغازیھ اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 القاھره متفرع من ش الریاض, مصر -عین شمس  -ش عشم اهللا ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 –ایالریھ ) في حصة والدھم المتوفي وشركاھم  -كریستین  -ورثة سمیر عطوان بخیت وھم (بطرس ــلكیة   : اسم المنقول الیھ المــ
 توصیة بسیطة –سابسا للمیاه الغازیة 

 القاھرة, مصر -عین شمس الشرقیة  -متفرع من شارع احمد عصمت  -شارع عشم  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٩٥١٨١رقم العالمـة  : 

 ١٠/١٠/١٩٩٨تاریخ التسـجیل  : 
 10/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 هيزاغ هايم - 32 ةئفلا  
 
 

ابسا س –ایالریھ ) في حصة والدھم المتوفي وشركاھم  -كریستین  -ورثة سمیر عطوان بخیت وھم (بطرس  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 توصیة بسیطة –للمیاه الغازیة 

 القاھرة, , , , مصر -عین شمس الشرقیة  -متفرع من شارع احمد عصمت  -شارع عشم  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
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تخارج طلعت عطوان  -مرقس)  -یوسف  -مینا  -ورثة سمیر عطوان وورثة طلعت عطوان بخیت وھم(عزه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 توصیة بسیطة -للوفاة وشركاھم سابسا للمیاة الغازیة  بخیت
 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٩٥١٨٢رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٦/٢٠٠٤تاریخ التسـجیل  : 
 03/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 والمنتــــــــجات   : البضائع

 اهريغ نود  (3) ةئفلاب  ةدراو  ةيزاغ  هايم - 32 ةئفلا  
 
 

 سمیر عطوا ن _ وشركاه شركة توصیھ بسیطة اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 ش عشم اللة عین شمس القاھرة متفرع من شارع احمد عصمت قسم المطریة, مصر ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 –ایالریھ ) في حصة والدھم المتوفي وشركاھم  -كریستین  -ورثة سمیر عطوان بخیت وھم (بطرس المــــلكیة   : اسم المنقول الیھ 

 توصیة بسیطة –سابسا للمیاه الغازیة 
 القاھرة, مصر -عین شمس الشرقیة  -متفرع من شارع احمد عصمت  -شارع عشم  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٩٥١٨٢رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٦/٢٠٠٤تاریخ التسـجیل  : 
 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 اهريغ نود  (3) ةئفلاب  ةدراو  ةيزاغ  هايم - 32 ةئفلا  
 
 

تخارج طلعت عطوان  -مرقس)  -یوسف  -نا می -ورثة سمیر عطوان وورثة طلعت عطوان بخیت وھم(عزه  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 توصیة بسیطة -بخیت للوفاة وشركاھم سابسا للمیاة الغازیة 

 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 شركة توصیة بسیطة -سابسا للمیاه الغازیة  -بطرس سمیر عطوان بخیت وشركاه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٩٥١٨٢رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٦/٢٠٠٤تاریخ التسـجیل  : 
 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 اهريغ نود  (3) ةئفلاب  ةدراو  ةيزاغ  هايم - 32 ةئفلا  
 
 

 شركة توصیة بسیطة -سابسا للمیاه الغازیة  -بطرس سمیر عطوان بخیت وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة تضامن -سابسا للصناعات البالستیكیة والسدادات المعدنیة  -یوسف طلعت عطوان وشركاه :   اسم المنقول الیھ المــــلكیة 

 القاھرة, مصر -مدینة بدر  -المنطقة الصناعیة الرابعة  - ٣٧: القطعة  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٩٥١٨٢رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٦/٢٠٠٤تاریخ التسـجیل  : 
 10/02/2019  بالسجالت  : تاریخ التأشــــــیر
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 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 اهريغ نود  (3) ةئفلاب  ةدراو  ةيزاغ  هايم - 32 ةئفلا  
 
 

سابسا  –ایالریھ ) في حصة والدھم المتوفي وشركاھم  -كریستین  -ورثة سمیر عطوان بخیت وھم (بطرس  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 توصیة بسیطة –ة للمیاه الغازی

 القاھرة, , , , مصر -عین شمس الشرقیة  -متفرع من شارع احمد عصمت  -شارع عشم  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

تخارج طلعت عطوان  -مرقس)  -یوسف  -مینا  -ورثة سمیر عطوان وورثة طلعت عطوان بخیت وھم(عزه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 توصیة بسیطة -بسا للمیاة الغازیة بخیت للوفاة وشركاھم سا

 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٠٩٥٩٥٧رقم العالمـة  : 

 ٠٨/٠٣/١٩٩٩تاریخ التسـجیل  : 
 28/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٢٥الفئة : 
 :   البضائع والمنتــــــــجات

 سأرلل سابل ةيذحا - سبالملا - 25 ةئفلا  
 
 

 شركة مساھمة -تریمف انترناشیونال اكتنجیز لشافت  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 المانیا, المانیا -میونخ  ٨٠٣٣٥ - ٤٠: مارستراس  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركةخاصة محدودة المسئولیة مؤلفة طبقا لقوانین المانیا . ترایمف انترناشیونال جى ام بى اش .اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 المانیا ., المانیا -میونخ   ٨٠٣٣٥،  ٤٠:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٠٤٢٥٦رقم العالمـة  : 

 ٢٦/١٢/١٩٩٨تاریخ التسـجیل  : 
 28/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٠الفئة : 
 ـجات   :البضائع والمنتـــــــ

 تيرجوجلاو كيكلاو تيوكسبلاو  واكاكلاو ياشلا هصاخو 30 هئفلاب درت تاجتنملا هذه عيمج - 30 ةئفلا  
 ىرخا تائف نمض درت الو ةتالوكيشلاو

 
 

 م-شركة الشمعدان للصناعات الغذائیة ش  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 السكندریة, مصرش السید محمد كریم المنشیھ ا١٢٧:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 ش مساھمة -ھاى كیك  -شركة ماوراء البحار للمنتجات الغذائیة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الجیزة, مصر  -اكتوبر  ٦مدنیھ  -المنطقة الصناعیة الرابعھ  ٧/١: المنطقة الصناعیة  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١١٢٧٤٣رقم العالمـة  : 
 ٢٦/٠٧/٢٠٠٣:  تاریخ التسـجیل 

 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
 ٣٢الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :
  هيزاغ هايم - 32 ةئفلا  

 
 

 شركة توصیة بسیطة -سابسا للمیاه الغازیة  -بطرس سمیر عطوان بخیت وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 عین شمس الشرقیة, مصر -اهللا متفرع من احمد عصمت  شارع عشم ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
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 شركة تضامن -سابسا للصناعات البالستیكیة والسدادات المعدنیة  -یوسف طلعت عطوان وشركاه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 رالقاھرة, مص -مدینة بدر  -المنطقة الصناعیة الرابعة  - ٣٧: القطعة  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١١٢٧٤٣رقم العالمـة  : 

 ٢٦/٠٧/٢٠٠٣تاریخ التسـجیل  : 
 03/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

  هيزاغ هايم - 32 ةئفلا  
 
 

 یطھشركة سمیر عطوان وشركاه سابا للمیاه الغازیھ شركة توصیھ بس اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 القاھره متفرع من ش احمد عصمت , , , , مصر -: ش عشم اهللا عین شمس الشرقیھ  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 –ایالریھ ) في حصة والدھم المتوفي وشركاھم  -كریستین  -ورثة سمیر عطوان بخیت وھم (بطرس اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 توصیة بسیطة –سابسا للمیاه الغازیة 
 القاھرة, مصر -عین شمس الشرقیة  -متفرع من شارع احمد عصمت  -شارع عشم  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١١٢٧٤٣رقم العالمـة  : 

 ٢٦/٠٧/٢٠٠٣تاریخ التسـجیل  : 
 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

  هيزاغ هايم - 32 ةئفلا  
 
 

تخارج طلعت عطوان  -مرقس)  -یوسف  -مینا  -ورثة سمیر عطوان وورثة طلعت عطوان بخیت وھم(عزه  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 توصیة بسیطة -بخیت للوفاة وشركاھم سابسا للمیاة الغازیة 

 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
 
 شركة توصیة بسیطة -سابسا للمیاه الغازیة  -بطرس سمیر عطوان بخیت وشركاه سم المنقول الیھ المــــلكیة   : ا

 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١١٢٧٤٣رقم العالمـة  : 

 ٢٦/٠٧/٢٠٠٣تاریخ التسـجیل  : 
 10/02/2019  ــــــیر بالسجالت  :تاریخ التأش

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

  هيزاغ هايم - 32 ةئفلا  
 
 

سابسا  –ایالریھ ) في حصة والدھم المتوفي وشركاھم  -كریستین  -ورثة سمیر عطوان بخیت وھم (بطرس  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 توصیة بسیطة –للمیاه الغازیة 

 القاھرة, , , , مصر -عین شمس الشرقیة  -متفرع من شارع احمد عصمت  -شارع عشم  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

تخارج طلعت عطوان  -مرقس)  -یوسف  -مینا  -ورثة سمیر عطوان وورثة طلعت عطوان بخیت وھم(عزه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 وصیة بسیطةت -بخیت للوفاة وشركاھم سابسا للمیاة الغازیة 

 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١١٥٩٢٣رقم العالمـة  : 

 ٠١/٠٧/٢٠٠٢تاریخ التسـجیل  : 
 19/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
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 ٢٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 - ةضافضف تارتس - ناصمق - هيتحت ليوارس - تاتروش - تاعبقلا صوصخلا هجو ىلعو سبالم - 25 ةئفلا  
  زفقلا لدب - باوثأ - تاتولوك - تارونت - تارتس - تاتكاج

 
 

 شركة مساھمھ كندیھ -تیلى إندور ابلز إنك  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 , كندا٨فى  ١سى  ٣كندا إم  -ریو أونتا -كورونتو  -دون میلز رود  ٩٠٠:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 تیلى اى بى انك . شركة مساھمة كندیةاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 ، كندا, كندا ٣زد  ١سى  ٣جیرفیس درایف، تورنتو ،اونتاریو، ام ٦٠:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٢١١٣٥رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٢/٢٠٠٩تاریخ التسـجیل  : 
 03/02/2019  تأشــــــیر بالسجالت  :تاریخ ال
 ٣٢الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :
 اهريغ نود 32 ةئفلاب هيزاغ هايم - 32 ةئفلا  

 
 

 شركة سمیر عطوان وشركاه سایسا للمیاة الغازیة شركة توصیة بسیطة اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 س القاھره متفرع من شارع احمد عصمت قسم المطریة, مصرشارع عشم اهللا عین شم ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 –ایالریھ ) في حصة والدھم المتوفي وشركاھم  -كریستین  -ورثة سمیر عطوان بخیت وھم (بطرس اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 توصیة بسیطة –سابسا للمیاه الغازیة 
 القاھرة, مصر -عین شمس الشرقیة  -ارع احمد عصمت متفرع من ش -شارع عشم  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٢١١٣٥رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٢/٢٠٠٩تاریخ التسـجیل  : 
 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 اهريغ نود 32 ةئفلاب هيزاغ هايم - 32 ةئفلا  
 
 

 شركة توصیة بسیطة -سابسا للمیاه الغازیة  -بطرس سمیر عطوان بخیت وشركاه  لكیة  :اسم ناقل المـــــــــ
 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة تضامن -عدنیة سابسا للصناعات البالستیكیة والسدادات الم -یوسف طلعت عطوان وشركاه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, مصر -مدینة بدر  -المنطقة الصناعیة الرابعة  - ٣٧: القطعة  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٢١١٣٥رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٢/٢٠٠٩تاریخ التسـجیل  : 
 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 اهريغ نود 32 ةئفلاب هيزاغ هايم - 32 ةئفلا  
 
 

تخارج طلعت عطوان  -مرقس)  -یوسف  -مینا  -ورثة سمیر عطوان وورثة طلعت عطوان بخیت وھم(عزه  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 توصیة بسیطة -بخیت للوفاة وشركاھم سابسا للمیاة الغازیة 

 عین شمس الشرقیة, مصر -من احمد عصمت  شارع عشم اهللا متفرع ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
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 شركة توصیة بسیطة -سابسا للمیاه الغازیة  -بطرس سمیر عطوان بخیت وشركاه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٢١١٣٥رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٢/٢٠٠٩اریخ التسـجیل  : ت
 10/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 اهريغ نود 32 ةئفلاب هيزاغ هايم - 32 ةئفلا  
 
 

سابسا  –لمتوفي وشركاھم ایالریھ ) في حصة والدھم ا -كریستین  -ورثة سمیر عطوان بخیت وھم (بطرس  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 توصیة بسیطة –للمیاه الغازیة 

 القاھرة, , , , مصر -عین شمس الشرقیة  -متفرع من شارع احمد عصمت  -شارع عشم  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

رج طلعت عطوان تخا -مرقس)  -یوسف  -مینا  -ورثة سمیر عطوان وورثة طلعت عطوان بخیت وھم(عزه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 توصیة بسیطة -بخیت للوفاة وشركاھم سابسا للمیاة الغازیة 

 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٢٨٧٦٥رقم العالمـة  : 

 ١٩/٠٢/٢٠٠٣تاریخ التسـجیل  : 
 13/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٤الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

  34 ةئفلاب ةدراولا رئاجسلا - 34 ةئفلا  
 
 

 شركة مساھمة مصریة -ش م م  -شركة المنصور للتجارة والتوزیع  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 لقاھرة, مصرا -المعادى  -مجمع شركات منصور  -المنطقة الصناعیة  -: زھراء المعادى  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة مساھمة مصریة -شركة المنصور الدولیة للتوزیع اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة , مصر -المعادى  -مجمع شركات منصور  -المنطقة الصناعیة  -: زھراء المعادى  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٣٤٠١٦رقم العالمـة  : 

 ٠٥/٠٩/٢٠٠٥تاریخ التسـجیل  : 
 06/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٢٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

  ةيلخادلا سبالملا - 25 ةئفلا  
 
 

 عجیب ھابیل وشركاة الفراعنھ لتشغیل منتجات النسیج تریكوا ش تضامن اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 ر شبرا الخیمة قسم ثانى, مصرأكتوب ٦ش صالح الدین ٢٧:   ةيكلملا لقانعنوان 

 
 فردي -الفراعنة لتشغیل منتجات النسیج  -عجیب ھابیل ابراھیم شانودي اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القلیوبیة, مصر -شبرا الخیمة  -ابراھیم بك  -أكتوبر  ٦شارع صالح الدین  ٢٧:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٣٦٥٠٨رقم العالمـة  : 

 ٢٦/٠٣/٢٠٠٦اریخ التسـجیل  : ت
 27/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ١٧الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :
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 ىف مكحتلل هيشغا - تابرعلا ذفاون و ىنابملا جاجز لمع ىف مدختست كيتسالبلا نم هيشغا - 17 ةئفلا  
 نم هيشغا - رتسيلوب هيشغا - هقيقر حئافص هئيه ىلع كيتسالبلا نم هيشغا - هيسمشلا هقاطلا

 لقثلا وا فيلغتلا ىف مدختست ال و 17 هئفلاب هدراو كيتسالبلا نم حاولا و كيتسالبلا
 
 

 سیبفیلمز انك شركة مساھمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانین والیة دیالویر اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 الوالیات المتحده االمریكیھ, الوالیات المتحدة االمریكیة -جینیا ذى جرین رود فیلدال فیر٤٢١٠:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة ذات مسئولیة محدودة من والیة دیالویر   -ایستمان بیرفورمانس فیلمز ال ال سى  اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

والیات المتحدة االمیركیة , الوالیات المتحدة ال - ١٩٨٠٨دالویر  -ویلمنغتون  -لیتل فولز درایف  ٢٥١:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 
 االمریكیة

 
 ٠١٤٨٩٨٠رقم العالمـة  : 

 ٢٣/٠٨/٢٠٠٧تاریخ التسـجیل  : 
 06/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 سبالملا لاجم  ىف ةيراجتلا لامعالاو ريدصتلاو داريتسالا - 35 ةئفلا  
 
 

 مصرى الجنسیة-شركة توصیة بسیطة  -محى الدین محمد ھاشم العلبى وشركاة مصنع تریكوومورینیال  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 القاھرة, مصر -عابدین  -یولیو  ٢٦ش سكة المغربى متفرع من شارع ٣:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 توصیة بسیطة -مصنع تریكو مورینیال  -محمد ھاشم العلبي وشركاه  ورثة محي الدیناسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, مصر -عابدین  -یولیو  ٢٦سكة المغربي من شارع  ٣:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٥٠٢٨٠رقم العالمـة  : 

 ١٠/٠٥/٢٠٠٦تاریخ التسـجیل  : 
 17/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٢٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 اهريغ نود 25 ةئفلاب ةدراولا ةزهاجلا سبالم - 25 ةئفلا  
 
 

 احمد محمد عبد المنعم على بكر الشریف وشركاه شركة تضامن اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 تقسیم ثروت من ش على باشا الاللة النعا م عین شمس القاھرة, مصر ٢٣:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة تضامن -الرسائل للصناعات النسیجیة   -شركة احمد محمد عبد المنعم وشریكھ اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, مصر -الدرب االحمر  -شارع االزھر  ١٢٣:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٥٠٥٨٦رقم العالمـة  : 

 ١٠/٠٥/٢٠٠٦تاریخ التسـجیل  : 
 18/02/2019  یر بالسجالت  :تاریخ التأشــــــ

 ٢٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 25 يلاجر بابلج - 25 ةئفلا  
 
 

 احمد محمد عبدالمنعم علي بكر الشریف وشركاه-تضامن -شركة السالم للتجارة  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 مصرالقاھرة, -عین شمس -ش غالي تقسیم ثروت ٤:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة تضامن -الرسائل للصناعات النسیجیة   -شركة احمد محمد عبد المنعم وشریكھ اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, مصر -الدرب االحمر  -شارع االزھر  ١٢٣:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة

 
 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 
 ٠١٥٠٥٨٦رقم العالمـة  : 

 ١٠/٠٥/٢٠٠٦تاریخ التسـجیل  : 
 17/02/2019  ـــــیر بالسجالت  :تاریخ التأشـ

 ٢٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 25 يلاجر بابلج - 25 ةئفلا  
 
 

 احمد محمد عبدالمنعم علي بكر الشریف وشركاه-تصنیع مالبس جاھزة-شركة السالم للتجارة  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 القاھرة, مصر-ن شمس عی-ش غالي تقسیم ثروت ٤:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 احمد محمد عبدالمنعم علي بكر الشریف وشركاه-تضامن -شركة السالم للتجارة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, مصر-عین شمس -ش غالي تقسیم ثروت ٤:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٥٩٣٦٩رقم العالمـة  : 

 ١٧/٠٧/٢٠٠٦تاریخ التسـجیل  : 
 21/02/2019  التأشــــــیر بالسجالت  : تاریخ

 ٨الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 وا ةتباث تارفشلا ةددعتم وا تارفش ثالث وا نيترفش وا  ةرفش تاذو ةداع ةقالح تانيكام تاجتنم - 8 ةئفلا  
 نيكاكسلاو عطقلا تاودا ةكرحتم وا ةتباث ةيكيتسالب ديب ةقالحلا تارفشو ةقالحلا تارفشو ةكرحتم

 
 

 ال سلیمان وشركاة لورد للتجارة والصناعة اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 بورسعید, مصر -قسم العرب  -: ش عبد العزیز وبملكى عاشور وھویدى  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة مساھمة مصریة -شركة لورد للتجارة والصناعة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 بورسعید, مصر -الشرق  -شارع صفیة زغلول  ١٢:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٦١٤٩٥رقم العالمـة  : 

 تاریخ التسـجیل  : 
 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ١١الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 تابملل ةءاضالا سكاع ةيئابرهكلا تابمللا عاونا عيمج و تابمللا ةيئابرهكلا ةءاضالل تابيكرت - 11 ةئفلا  
 ةيسمشلا تابمللا تاراشالا ةءاضا ةزهجا ةيضمولا ةءاضالا ةزهجا ةيئابرهكلا حيباصملا جاجز ىئابرهك نادعمش
 ةيئابرهك تابمل تاروجابالا ةتفاخ ةءاضا تابمل ىئابرهكلا فجنلا تابكرملل ةءاضا ىئابرهك ىنيص سوناف

 11 ةئفلاب ةدراو تاجتنملا هذه عيمج وسامسيركلا رجشل
 
 

 النزینیالند اس.ار .ال اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 بریسكیا إیطالیا, إیطالیا ٣٢: فیا اشیل جراندي  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة مساھمة مؤلفة وفقًا لقوانین ایطالیا  -ایبى اس.بى.ایھ اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 إیطالیا, إیطالیا -، ترافاجلیاتو (بریسكیا)  ١: فیا كومرسیو  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٦٩٠٩٥رقم العالمـة  : 

 ٢٧/٠٣/٢٠٠٧تاریخ التسـجیل  : 
 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
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 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

   (32) ةئفلاب ةدراولا اهعاونا عيمجب ةيزاغلا هايملا - 32 ةئفلا  
 
 

تخارج طلعت عطوان  -مرقس)  -یوسف  -مینا  -ورثة سمیر عطوان وورثة طلعت عطوان بخیت وھم(عزه  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 توصیة بسیطة -بخیت للوفاة وشركاھم سابسا للمیاة الغازیة 

 , مصرعین شمس الشرقیة -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 شركة توصیة بسیطة -سابسا للمیاه الغازیة  -بطرس سمیر عطوان بخیت وشركاه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٦٩٠٩٥رقم العالمـة  : 

 ٢٧/٠٣/٢٠٠٧تاریخ التسـجیل  : 
 03/02/2019  یخ التأشــــــیر بالسجالت  :تار

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

   (32) ةئفلاب ةدراولا اهعاونا عيمجب ةيزاغلا هايملا - 32 ةئفلا  
 
 

 شركة توصیة بسیطة مصریة -سابسا للمیاه الغازیة  -شركة سمیر عطوان وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 قسم المطریة , مصر -شارع عشم اهللا بعین شمس القاھرة متفرع من شارع احمد عصمت  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 –ایالریھ ) في حصة والدھم المتوفي وشركاھم  -كریستین  -ورثة سمیر عطوان بخیت وھم (بطرس اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 توصیة بسیطة –سابسا للمیاه الغازیة 
 القاھرة, مصر -عین شمس الشرقیة  -متفرع من شارع احمد عصمت  -شارع عشم  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٦٩٠٩٥رقم العالمـة  : 

 ٢٧/٠٣/٢٠٠٧تاریخ التسـجیل  : 
 10/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

   (32) ةئفلاب ةدراولا اهعاونا عيمجب ةيزاغلا هايملا - 32 ةئفلا  
 
 

سابسا  –ایالریھ ) في حصة والدھم المتوفي وشركاھم  -كریستین  -ورثة سمیر عطوان بخیت وھم (بطرس  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 توصیة بسیطة –للمیاه الغازیة 

 القاھرة, , , , مصر -لشرقیة عین شمس ا -متفرع من شارع احمد عصمت  -شارع عشم  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

تخارج طلعت عطوان  -مرقس)  -یوسف  -مینا  -ورثة سمیر عطوان وورثة طلعت عطوان بخیت وھم(عزه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 توصیة بسیطة -بخیت للوفاة وشركاھم سابسا للمیاة الغازیة 

 عین شمس الشرقیة, مصر -احمد عصمت  شارع عشم اهللا متفرع من ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٦٩٠٩٥رقم العالمـة  : 

 ٢٧/٠٣/٢٠٠٧تاریخ التسـجیل  : 
 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

   (32) ةئفلاب ةدراولا اهعاونا عيمجب ةيزاغلا هايملا - 32 ةئفلا  
 
 

 شركة توصیة بسیطة -سابسا للمیاه الغازیة  -بطرس سمیر عطوان بخیت وشركاه  ـــــــلكیة  :اسم ناقل المــ
 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
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 شركة تضامن -دات المعدنیة سابسا للصناعات البالستیكیة والسدا -یوسف طلعت عطوان وشركاه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, مصر -مدینة بدر  -المنطقة الصناعیة الرابعة  - ٣٧: القطعة  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٦٩٠٩٦رقم العالمـة  : 

 ٢٧/٠٣/٢٠٠٧تاریخ التسـجیل  : 
 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 :  البضائع والمنتــــــــجات 

 32 ةئفلاب ةدراولا اهعاونا عيمجب ةيزاغلا هايملا - 32 ةئفلا  
 
 

تخارج طلعت عطوان  -مرقس)  -یوسف  -مینا  -ورثة سمیر عطوان وورثة طلعت عطوان بخیت وھم(عزه  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 توصیة بسیطة -بخیت للوفاة وشركاھم سابسا للمیاة الغازیة 

 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 شركة توصیة بسیطة -سابسا للمیاه الغازیة  -بطرس سمیر عطوان بخیت وشركاه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٦٩٠٩٦م العالمـة  : رق

 ٢٧/٠٣/٢٠٠٧تاریخ التسـجیل  : 
 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 32 ةئفلاب ةدراولا اهعاونا عيمجب ةيزاغلا هايملا - 32 ةئفلا  
 
 

 شركة توصیة بسیطة -سابسا للمیاه الغازیة  -بطرس سمیر عطوان بخیت وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 عین شمس الشرقیة, مصر -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة تضامن -سابسا للصناعات البالستیكیة والسدادات المعدنیة  -یوسف طلعت عطوان وشركاه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, مصر -مدینة بدر  -المنطقة الصناعیة الرابعة  - ٣٧: القطعة  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٦٩٠٩٦رقم العالمـة  : 

 ٢٧/٠٣/٢٠٠٧تاریخ التسـجیل  : 
 10/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 32 ةئفلاب ةدراولا اهعاونا عيمجب ةيزاغلا هايملا - 32 ةئفلا  
 
 

سابسا  –ایالریھ ) في حصة والدھم المتوفي وشركاھم  -كریستین  -ورثة سمیر عطوان بخیت وھم (بطرس  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 توصیة بسیطة –للمیاه الغازیة 

 , , , , مصرالقاھرة -عین شمس الشرقیة  -متفرع من شارع احمد عصمت  -شارع عشم  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

تخارج طلعت عطوان  -مرقس)  -یوسف  -مینا  -ورثة سمیر عطوان وورثة طلعت عطوان بخیت وھم(عزه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 توصیة بسیطة -بخیت للوفاة وشركاھم سابسا للمیاة الغازیة 

 شمس الشرقیة, مصر عین -شارع عشم اهللا متفرع من احمد عصمت  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٦٩٠٩٦رقم العالمـة  : 

 ٢٧/٠٣/٢٠٠٧تاریخ التسـجیل  : 
 03/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
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 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 32 ةئفلاب ةدراولا اهعاونا عيمجب ةيزاغلا هايملا - 32 ةئفلا  
 
 

 شركة توصیة بسیطة -شركة سابسا للمیاه الغازیة  -سمیر عطوان وشركاه شركة  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 شارع عشم اهللا بعین شمس متفرع من شارع احمد عصمت قسم المطریة, مصر ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 –توفي وشركاھم ایالریھ ) في حصة والدھم الم -كریستین  -ورثة سمیر عطوان بخیت وھم (بطرس اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 توصیة بسیطة –سابسا للمیاه الغازیة 
 القاھرة, مصر -عین شمس الشرقیة  -متفرع من شارع احمد عصمت  -شارع عشم  ٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٧٦٥٥٠رقم العالمـة  : 

 ٢٧/٠٢/٢٠٠٧تاریخ التسـجیل  : 
 07/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣ الفئة :
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 - هرايطلا  تويزلا - ( كيتامزوكلا )  نييزتلاو  ليمجتلا تارضحتسم - روطعلا - تيلاوتلا نوباص - 3 ةئفلا  
 هحئارل ليزم - رعشلاو سأرلا هورفو دلجلا ليمجتو هجلاعمو هيانعلاو فيظنتل تارضحتسم  - رعشلل نويسول

 3 هئفلاب هدراو تاجتنملا عيمجو ىصخشلا لامعتسالل قرعلل داضمو - قرعلا
 
 

 ذى بروكتیر اند جامبل كومبانى / شركة مساھمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانین والیة اوھایو اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 الوالیات المتحدة االمریكیة الوالیات المتحده االمریكیھ, -سینسیناتى والیة اوھایو  -: وان بروكتیر اند جامبل بالزا  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 قائمة طبقا لقوانین ھولندا -شركة عامة محدودة المسئولیة  -یونیلیفر ان . فى اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 ھولندا, ھولندا -الروتردام  ٣٠١٣،  ٤٥٥: فى وینا  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٧٨١٩٤رقم العالمـة  : 

 ٠٥/١٠/٢٠٠٨تاریخ التسـجیل  : 
 20/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 . 5 مقر ةئفلاب ىضرملا و لافطالا ةيذغا سيسختلا تارضحتسم _ ةلديصلا داوم - 5 ةئفلا  
 
 

 فنلندا ( شركة محدودة المسئولیة ) شركة فنلندیة مؤسسة طبقا لقوانین -فالیو ال تى دى  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 فنلندا, فنلند -ھیلسنكى  ١٠١_  ٣٩٠: ص ب  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 سى اتش ار ھانسین ا.س .شركة عامة محدودة مؤلفة طبقا لقوانین الدنماركاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الدنمارك, الدنمارك -لم ھورشو ٢٩٧٠-بوجي الیھ دي كیھ  ١٢-١٠:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٧٨١٩٥رقم العالمـة  : 

 ٢٠/٠٨/٢٠٠٨تاریخ التسـجیل  : 
 20/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٢٩الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 0اهريغ نود 29 ةئفلاب ةدراولا ةيذغتلل ةدعملا موحشلا نابلالا تاجتنم نم ةريغو نبللا  - 29 ةئفلا  
 
 

 فالیو ال تى دى شركة فلندیة مؤسسة طبقا لقوانین فنلندا شركة محدودة المسئولیة اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 فنلندا, فنلند -ھیلسنكى  ٠٠١٠١ - ٣٩٠:  ص ب  ةيكلملا لقانعنوان 
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 لقوانین الدنمارك سى اتش ار ھانسین ا.س .شركة عامة محدودة مؤلفة طبقااسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 الدنمارك, الدنمارك -ھورشولم  ٢٩٧٠-بوجي الیھ دي كیھ  ١٢-١٠:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٧٩٣٨٣رقم العالمـة  : 

 ٣٠/٠٤/٢٠٠٧تاریخ التسـجیل  : 
 21/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٢٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 , يطاطم لعنو ظيلغ شامق نم ةيذحأ , لدانصلاو ةيذحالا , لافطالل ةبقرب ةيذحالاو لافطالا ةيذحأ - 25 ةئفلا  
 , بقابقلا , بنقلا شامق نم ةيذحأ , رحبلا ةيذحأ , ديلجلا يلع قلحزتلا بقع سبلت ةبقرب ةيذحا , بشابشلا

 بعك نودب ةيذحأ , نسلا راغص لافطالل ةبقرب ةيذحأو ةيذحأ , ةيضاير ةيذحأ , زابمجلا  ةسراممل ةيذحا
 تاجتنملا هذه عيمجو , رويسب ةيذحا , ةيداعلا ةيذحالا قوف سبلت ىتلا ةيامحلل ةيطاطملا ةيذحالا , (ناساكوم)

 . 25 ةئفلاب ةدراو
 
 

 سوسیتا ایطالیانا كالزاتورى اس أر ال ، شركة ذات مسئولیھ محدودة اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 مونتى اورانو ( فرمو ) ایطالیا, , , , إیطالیا - ٦٣٨١٣كود البرید  ٧: فیا اتو مارزو  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة مساھمة مؤلفة وقائمة طبقًا لقوانین ایطالیا -فسینى اس بى ایھ اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 طالیا, إیطالیاای -سان مورو باسكولى  ٢٨: فیا دیل ارتیجانتو  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٨١٩٧٠رقم العالمـة  : 

 ١٨/١٢/٢٠٠٨تاریخ التسـجیل  : 
 05/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٦الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 ةروشملاو ميظنتلاو ةرادالاو طيطختلا – ةيلاملا تامدخلا – نيلقتسملا نيراشتسملا تامدخ ميدقت - 36 ةئفلا  
 ليلحتلا – دارفالاو لامعالا نيمأت تامدخ – ةيراجتلا ةطاسولا – نيمأتلا ىف ةطاسولا – ةيلاملا ةطاسولا – ةيلاملا

 نأشب ةروشملا ميدقتو طيطختلا –  تاشاعملا تامدخ – ةيرامثتسالا ةروشملا ميدقتو طيطختلا – ىلاملا
تقدیم المشورة بشأن  –خدمات التأمینات  –االكتواریة  تامدخلا- بئارضلا ناشب ةروشملا ميدقتو طيطختلا – تاشاعملا

 -ةيلاملا ىحاوتقدیم البیانات ِبان بشأن التأمین والن –الوساطة فى التأمین  –تقدیم المشورة بشأن التأمین  -خدمات التأمین  –التأمینات 
 ةرادا – دارفالاو لامعالا سالفاب ةقلعتملا ةيلاملا تامدخلا – سالفالا تامدخ – نيمأتلا ةرادا نأشب ةروشملا ميدقت

 رامثتسالا ةرادا – ةينواعتلا قيدانصلا ءاشنا – دراوملا ةرادا – ةيلاملا رطاخملا ةرادا – تاراقعلا ةرادا – كالمالا
 – قيدانصلا ةرادا – قيدانصلا ىف رامثتسالا – رامثتسالا نأشب ةروشملا ميدقت - رامثتسالا تايجيتارتساو

 نهرلاب ةقلعتملا تامدخلا – نهرلا وا ضارقالا – ضورقلا ليومت – رامثتسالا تادحو – ةيرامثتسالا تاداحتالا
 فيراصملاو ةايحلا ىلع نيمأتلاو نيمأتلاو تارامثتسالاو تاشاعملا نأشب ةروشملا ميدقت - ىراقعلا و ىراجتلا

 نأشب ةروشملا ميدقتو عيمجت – ثاريملا بئارض نأشب ةروشملا ميدقت - اهتانوهرو اهجماربو ةيسردملا
 لئاسولاو ىنورتكلالا ديربلاو ىلالا بساحلاو نوفيلتلا لالخ نم لامعالا ليلحتو ةيلاملا تانايبلا

 – اياصولا تامدخ - - اياصولا ذيفنتو ةياصولا تامدخ – ةيرودلا تاروشنملاو تاعوبطملا لالخ نمو  ةينورتكلالا
 اهريغ نود 36 ةئفلاب ةقباسلا تامدخلا ةفاك نأشب ةروشملاو تامولعملا ميدقت

 
 

 شركة محدودة المسئولیة تاسست وقائمة طبقا لقوانین المملكة المتحدة -أراند كوانفیستمینتس لیمتد  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 طانیاایھ بى , بری ٤ایھ  ٤فارینجدون ستریت لندن ، المملكھ المتحدة ، اى سى  ٢٥: الطابق السادس ،  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة محدودة تألفت بموجب  قوانین انجلترا -سى سى بى بیھ ال تى دى اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 انجلترا, المملكة المتحدة -دبلیو آر  ٦   ٤بیرمنغھام  بى  -كوینز واى  -تو سنو ھیل  -ث فلور  ١١:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٨٢٤١٥رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٢/٢٠٠٩یخ التسـجیل  : تار
 05/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :
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 . اهريغ نود 35 ةئفلاب ةدراولا تامدخلا - 35 ةئفلا  
 
 

 قا لقوانین المملكة المتحدةأراند كوانفیستمینتس لیمتد شركة محدودة المسئولیة تأسست وقائمة طب اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 ایھ بى, بریطانیا ٤ایھ  ٤فارینجدون ستریت لندن المملكة المتحدة اى سى  ٢٥: الطابق السادس  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة محدودة تألفت بموجب  قوانین انجلترا -سى سى بى بیھ ال تى دى اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 انجلترا, المملكة المتحدة -دبلیو آر  ٦   ٤بیرمنغھام  بى  -كوینز واى  -تو سنو ھیل  -ث فلور  ١١:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٨٢٤١٦رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٢/٢٠٠٩تاریخ التسـجیل  : 
 05/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٦الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 36 ةئفلاب ةدراولا تامدخلا - 36 ةئفلا  
 
 

 شركة محدودة المسئولیة تأسست وقائمة طبقا لقوانین المملكة المتحدة --أراندكوانفیستمینتس لیمتد  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 ایھ بى, بریطانیا ٤ایھ  ٤فارینجدون ستریت لندن المملكة المتحدة اى سى  ٢٥: الطابق السادس  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة محدودة تألفت بموجب  قوانین انجلترا -سى سى بى بیھ ال تى دى لمنقول الیھ المــــلكیة   : اسم ا

 انجلترا, المملكة المتحدة -دبلیو آر  ٦   ٤بیرمنغھام  بى  -كوینز واى  -تو سنو ھیل  -ث فلور  ١١:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٩٢٩٢٣رقم العالمـة  : 
 ٠٥/٠٥/٢٠٠٨:  تاریخ التسـجیل 

 07/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
 ٣الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :
 تارضحتسم ةرايطلا تويزلا ,(كيتيمزوكلا) ليمجتلا تارضحتسم روطعلا تيلاوتلا نوباص - 3 ةئفلا  

 3 ةئفلاب ىصخشلا مادختسالل قرعلل داضمو قرعلا ةحئارل ليزم , دلجلا ليمجتو ةيانعلاو فبظنتل
 
 

 شركة مساھمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانین والیة اوھایو -ذى بروكتیر اند جامبل كومبنى  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
الوالیات المتحدة االمریكیھ, الوالیات المتحدة  -والیھ اوھایو  -سینسیناتى  -: وان بروكتیر اند جامبل بالزا  ةيكلملا لقانعنوان 

 مریكیةاال
 

 قائمة طبقا لقوانین ھولندا -شركة عامة محدودة المسئولیة  -یونیلیفر ان . فى اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 ھولندا, ھولندا -الروتردام  ٣٠١٣،  ٤٥٥: فى وینا  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٩٣٢٥٧رقم العالمـة  : 

 ١٠/١٠/٢٠٠٨تاریخ التسـجیل  : 
 21/02/2019  شــــــیر بالسجالت  :تاریخ التأ

 ٨الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 ةكرحتم وا ةتباث تارفشلا ةددعتم وا تارفش ثالث وا نيترفش وا ةرفش تاذو ةداع ةقالح تانيكام - 8 ةئفلا  
 تاجتنم عيمجو نيكاكسلاو عطقلا تاودا ةكرحتم وا ةتباث ةيكيتسالب ديب ةقالحلا تارفش ةقالح تارفش

 8 ةئفلا
 
 

 ال سلیمان وشركاه _ شركة توصیة بسیطة اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 : شارع عبد العزیز وبملكى عاشور وھریدى _ قسم العرب _ بورسعید, , , , مصر ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة مساھمة مصریة -شركة لورد للتجارة والصناعة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
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 بورسعید, مصر -الشرق  -شارع صفیة زغلول  ١٢:  ةكلملا هيلا لوقنملاوان عن

 
 ٠١٩٤١٥٢رقم العالمـة  : 

 ٢٦/٠٤/٢٠٠٩تاریخ التسـجیل  : 
 04/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ١١الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 ةمواقمل ةيكيتاموتا تاشرم ةزهجا ةمظنا  - اهل تازيهجتو ءازجاو تامامص - قيرحلا ةمواقم تاشرم - 11 ةئفلا  
 نود 11 ةئفلاب ةدراولا تاجتنملا عيمجو ةيعانصلاو ةيراجتلاو ةينكسلا ىنابملل ةمظنالا ةذهل تاكرمو قيرحلا

  اهريغ
 
 

 شركة مساھمة امریكیة -سنترال سبرینكلر كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 الوالیات المتحدة االمریكیة, الوالیات المتحدة االمریكیة - ١٩٤٤٦نورث كانون افنیو النزویل بى ایھ  ٤٥١:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 ذات مسئولیة محدودة -سنترال سبرینكلر ال ال سي اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

، الوالیات المتحدة االمریكیة , الوالیات المتحدة ١٩٤٤٦بینبروك باركواي، النسدال بنسیلفانیا  ١٤٠٠:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 
 االمریكیة

 
 ٠١٩٤١٥٣رقم العالمـة  : 

 ١٩/٠٥/٢٠٠٨تاریخ التسـجیل  : 
 04/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ١١الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 ةمواقمل ةيكيتاموتا تاشرم (ةزهجا) ةمظنا اهل تازيهجتو ءازجاو تامامص قيرحلا ةمواقم تاشرم - 11 ةئفلا  
 (11) ةئفلاب ةدراولا تاجتنملا عيمجو ةيعانصلاو ةيراجتلاو ةينكسلا ىنابملل ةمظنالا ةذهل تابكرمو قيرحلا

 . اهريغ نود
 
 

 سنترال سبرینكلر كومبانى شركة مساھمة امریكیة اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 الوالیات المتحدة االمریكیة, الوالیات المتحدة االمریكیة - ١٩٤٤٦النزویل بى ایھ  -نورث كانون افنیو  ٤٥١:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 ذات مسئولیة محدودة -سنترال سبرینكلر ال ال سي اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

الیات المتحدة االمریكیة , الوالیات المتحدة ، الو١٩٤٤٦بینبروك باركواي، النسدال بنسیلفانیا  ١٤٠٠:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 
 االمریكیة

 
 ٠١٩٤٥٨٦رقم العالمـة  : 

 ٠٥/٠٥/٢٠٠٨تاریخ التسـجیل  : 
 07/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 (ليجرواش)شدلل ماله،مامحلا تاجتنم عيمج ،تيلاوتلا نوباص لئادب، هعاونأ عيمجب نوباصلا - 3 ةئفلا  
 تاجتنم،لامجلاب ةيانعلا و مسجلل(كيتمزوكلا)ليمجتلا تارضحتسم ةيرطعلا تويزلا ،روطعلا،

 (كيتمزوك)ليمجتلا
 ىف امب،رعشلا و سأرلا هورفلو ،ةرشبلا جالع و ،لامجلاب ةيانعللو فيظنتل (كيتمزوكلا)ليمجتلا تارضحتسم
 و يصخشلا لامعتسالل ةحئارلا تاليزم ةرشبلل نويسول ،تاميرك  ،تيلاوتلا ءام ،ةيبط ريغ ىدايالا ةميرك كلذ

  3 ةئفلاب اهعيمج و قرعلا داضم
 
 
 
 
 

 ذى بروكتیر اند جامبل كومبنى شركة مساھمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانین والیة اوھایو اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
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 بالزا , سینسیناتى والیة أوھایو الوالیات المتحدة االمریكیة, الوالیات المتحدة االمریكیة: وان بروكتیر أند جامبل  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 قائمة طبقا لقوانین ھولندا -شركة عامة محدودة المسئولیة  -یونیلیفر ان . فى اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 ندا, ھولنداھول -الروتردام  ٣٠١٣،  ٤٥٥: فى وینا  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٩٤٨٣٠رقم العالمـة  : 

 ٢٠/١١/٢٠٠٨تاریخ التسـجیل  : 
 06/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٢٩الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 29 ةئفلاب دراولا كامسا - 29 ةئفلا  
 
 

 شركة تضامن -شركة ایة ام انترناشیونال  -مسعد عبد الرحمن محمد خرما وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 شارع الفالح المھندسین الجیزة , مصر ٣١:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 مصرى الجنسة  -فرد -ایمن افندى -ایمن ابو خضیر العجمى شاھین اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 دور االول على یمین المدخل قسم شرق بورسعید , مصرال ١شارع صالح سالم ومحمد محمود شقة  ٦٥:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٩٦٠٣١رقم العالمـة  : 

 ٠٦/٠١/٢٠١٠تاریخ التسـجیل  : 
 20/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٤٣الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 تامدخلا عيمجو- ةتقؤملا ةحارلا لئاسو تامدخ  - بارشلاو ماعطلاب ديوزتلا تامدخ -  معاطملا تامدخ - 43 ةئفلا  
 اهريغ نود 43 ةئفلاب ةدراو

 
 

 شركة قابضة لبنانیة -مابل ھولدنغ ش م ل  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 لبنان, لبنان -بیروت  -األشرفیة  -: ش ودیع نعیم  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 ش ذات مسئولیھ محدودة -یمتد شركة المیاس ھولدنغ لاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

تاون تورتوال جزر العذراء البریطانیة, الجزر  -رود  ٣٠٨٥ب -ص  ١میل مال ویكھامز كاى  ٦: سویت  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 
 العذراء البریطانیة

 
 ٠١٩٧٢٧١رقم العالمـة  : 

 ٠٩/٠٦/٢٠٠٩تاریخ التسـجیل  : 
 25/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 ةمدخلا اهل ةمدقملا بتاكملا ةراداو ميدقت تامدخ بتاكملا ةرادا تامدخ بتاكملا تادعمو ةزهجا ريجأت تامدخ - 35 ةئفلا  
 ةيراتركس تامدخ ةرادالا بتاكمل لامعا ةرادا تامدخ بتاكملا ةدعاسم تامدخ ريغلا ةطساوب رادت ىتلا بتاكملا وأ

 لازتخاو ةيراتركس تامدخو تاملكلا ةجلاعم تامدخ ةعابطلا تامدخ نوفيلتلا ىلع درلا تامدخ خسنو ريوصت تامدخ
 ةئفلاب ةدراولا تامدخلا عيمجو مادختساو فيظوتلا تامدخ اهقيزمتو تادنتسملا خاسنتسا  تامدخ ةيباتك تامدخ

 . اهريغ نود 35
 
 

 شركة بریطانیة محدودة المسئولیة -وس مانجمنت لیمتد ریج اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 انجلترا, بریطانیا -لندن  -كینغدوم ستریت  ٢ -ث فلور  ٦: ریجوس  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة محدودة المسئولیة تألفت بموجب قوانین -باثواى آي بیھ سوسیتیتھ ایھ ریسبونسابیلیتى لیمیتى اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 لوكسمبورغ
 لوكسمبورغ, لوكسمبورج ٢٤٤٩ -ال  -بوالرد رویال  ٢٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة

 
 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 
 ٠١٩٧٢٧٢رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٠٨تاریخ التسـجیل  : 
 25/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٦الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 تامدخ - تاراقعلا نوئش تامدخ - تاراقعلاب ةصاخلا نيمثتلاو ريجاتلاو ةرسمسلاو ةرادالا تامدخ - 36 ةئفلا  
 - ةيكلملا ريجات تامدخ - ( ةحاسملا ) بتاكملا نكاماو بتاكملاو - ةيراجتلا ةيكلملا ةراداو ريجاتو ةرسمسو ريجات

 بتاكم ميدقت تامدخ - ةيكلملا ريوطت تامدخ - ةيكلملا راجياب ةصاخلا راجيالا دوقع بيترتو ميظنت تامدخ
 اهريغ نود 36 ةئفلاب ةدراولا تامدخلا عيمجو ةرادالا بتاكمو ةمدخلا

 
 

 شركة بریطانیة محدودة المسئولیة -ریجوس مانجمنت لیمتد  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 انجلترا, بریطانیا -لندن  -كینغدوم ستریت  ٢ -ث فلور  ٦: ریجوس  ةيكلملا لقانعنوان 

 
شركة محدودة المسئولیة تألفت بموجب قوانین  -باثواى آي بیھ سوسیتیتھ ایھ ریسبونسابیلیتى لیمیتى لمنقول الیھ المــــلكیة   : اسم ا

 لوكسمبورغ
 لوكسمبورغ, لوكسمبورج ٢٤٤٩ -ال  -بوالرد رویال  ٢٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠١٩٧٢٧٣رقم العالمـة  : 

 ١٨/١١/٢٠٠٨تاریخ التسـجیل  : 
 25/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٤٣الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 ريجأت تامدخ -  ضراعملاو تاودنلاو تارمتؤملاو تاعامتجالا دقعب ةصاخ تاليهست ميدقت تامدخ - 43 ةئفلا  
 اهريغ نود 43 ةئفلاب -  ثاثالا ريجأت تامدخ - ةتقؤملا ةماقالا

 
 

 شركة بریطانیة محدودة المسئولیة -ریجوس مانجمنت لیمتد  ناقل المـــــــــلكیة  : اسم
 انجلترا, بریطانیا -لندن  -كینغدوم ستریت  ٢ -ث فلور  ٦: ریجوس  ةيكلملا لقانعنوان 

 
المسئولیة تألفت بموجب قوانین  شركة محدودة -باثواى آي بیھ سوسیتیتھ ایھ ریسبونسابیلیتى لیمیتى اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 لوكسمبورغ
 لوكسمبورغ, لوكسمبورج ٢٤٤٩ -ال  -بوالرد رویال  ٢٦:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٠٢١٧٤رقم العالمـة  : 

 ١٧/٠٢/٢٠١٠تاریخ التسـجیل  : 
 11/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 : البضائع والمنتــــــــجات  

 اهريغ نود 32 ةئفلا تاجتنم عيمج - 32 ةئفلا  
 
 

 شركة توصیة بسیطة -سابسا للمیاه الغازیة  -شركة بطرس سمیر عطوان بخیت وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 القاھرة , مصر -ش عشم اهللا بعین شمس متفرع من ش أحمد عصمت المطریة  ٦:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة تضامن -سابسا للصناعات البالستیكیة والسدادات المعدنیة  -یوسف طلعت عطوان وشركاه یھ المــــلكیة   : اسم المنقول ال

 القاھرة, مصر -مدینة بدر  -المنطقة الصناعیة الرابعة  - ٣٧: القطعة  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٠٦٩٠٨رقم العالمـة  : 
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 ٠٦/٠٩/٢٠١٠تاریخ التسـجیل  : 
 11/02/2019  خ التأشــــــیر بالسجالت  :تاری

 ٣٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 ةئزجتلا تامدخ - ديربلا ربع ةروصملا تانايبلا تابلط لاسرا تامدخ - ةئزجتلاب عيبلا تامدخ - 35 ةئفلا  
 اديدحتو تاراظنلا تاقحلم - تاراظنلاو - ةيسمشلا تاراظنلاب قلعتت اهعيمجو ىلالا بساحلا ربع ةينورتكلالا

 35 ةئفلاب ةيراجتلا ةطشنالاب قلعتت اهعيمج ةمزحالاو طباورلا - براوجلا
 
 

الوالیات المتحدة  --شركة متحدة تاسست وقائمة طبقالقوانبن والیة فلوریدا  -صن جالس ھات انترناشیونال انك  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 االمریكیة .

 الوالیات المتحدة االمریكیة, الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٥٠٤٠لوكستیكا بالس ،ماسون، اوھیو ٤٠٠٠:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 لوكستیكا یواس ھولدینجز كورب . شركة مساھمةمؤلفة طبقا لقوانین والیة دیالویراسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
الوالیات المتحدة االمریكیة ., الوالیات  - ١١٠٥٠واشنطن ، نیویورك ھاربور بارك درایف ، بورت  ٤٤:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 المتحدة االمریكیة

 
 ٠٢٢٤٤٥٦رقم العالمـة  : 

 ٢٤/٠٩/٢٠١٣تاریخ التسـجیل  : 
 27/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٢٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

  25 ةئفلا تاجتنم عيمج - 25 ةئفلا  
 
 

 شركة محدودة المسئولیة تأسست وقائمة طبقا لقوانین المملكة المتحدة -مانشستر یونایتد ال تى دى  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 ار ایھ ، المملكة المتحدة, بریطانیا ١٦: سیر مات باصباي واي، اولد ترافورد، مانشستر، أم  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة خاصة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانین المملكة المتحدة -مانشستر یونایتد فوتبول كالب لیمتد كیة   : اسم المنقول الیھ المــــل

 ار ایھ ، المملكة المتحدة, بریطانیا ١٦: سیر مات باصباي واي، اولد ترافورد، مانشستر، أم  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٣١٢٤٠رقم العالمـة  : 
 ١٢/٠٦/٢٠١١ل  : تاریخ التسـجی

 21/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
 ٢٥الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :
  25 مقر ةئفلاب سأرلا ةيطغاو مدقلا ةسبلاو سبالملا - 25 ةئفلا  

 
 

 طبقا لقوانین بیرمودا شركة محدودة المسئولیة تأسست وقائمة -نیك إنترناشیونال إل تى دى  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 , برمودا ٩٧٠٠٥-٦٤٥٣أور  -بیفیرتون  -: وان باورمان درایف  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 نایك إنوفیت سي فياسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

یات المتحدة الوالیات المتحدة االمریكیة, الوال - ٦٤٥٣-٩٧٠٠٥بورمان درایف، بیفرتون اوریجون  ١:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 
 االمریكیة

 
 ٠٢٣٢٦٦٤رقم العالمـة  : 

 ٢٧/١٢/٢٠١٠تاریخ التسـجیل  : 
 26/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 32 ةئفلا تاجتنم - 32 ةئفلا  
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 مسئولیة محدودة شركة ذات -شركة جلو بال انترترید  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :

 ش الثورة مصر الجدیدة القاھرة, مصر ٥٢:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 شركة  خاصة محدودة باالسھم بموجب قوانین جمھوریة موریشیوس -شركة ارما المحدودة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 یتي،ابیني،جمھوریة موریشیوس, موریشیوس: الدور الخامس،البرج الثالث،نیكستراكوم،سیبیرس ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٣٨٦٦٩رقم العالمـة  : 

 ١٣/٠٤/٢٠١١تاریخ التسـجیل  : 
 07/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 دلجلاب ةيانعلل تارضحتسم ، قرعلاةحئارل ليزم ، قرعلل داضم ، مسجلل لوسغ ، هعاونأب نوباصلا - 3 ةئفلا  
 روطعلا ،(كيتيمزوكلا) ليمجتلا تارضحتسم ، لجرألل تانويسول ، مسجللو ىديألل تانويسول ،

 3 ةئفلاب ، رعشلاب ةيانعلل تارضحتسمو ، هعاونأب وبماشلا ، مامحتسإلل تافاضم ، ةيرطعلا تارضحتسملاو
 
 

 ى ، شركة مساھمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانین والیة أوھایوذى بروكتیر أند جامبل كومبن اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
الوالیات المتحدة األمریكیة, الوالیات  - ٤٥٢٠٢والیة أوھایو  -: وان بروكتیر أند جامبل بالزا ، سینسیناتى  ةيكلملا لقانعنوان 

 المتحدة االمریكیة
 

 قائمة طبقا لقوانین ھولندا -محدودة المسئولیة  شركة عامة -یونیلیفر ان . فى اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 ھولندا, ھولندا -الروتردام  ٣٠١٣،  ٤٥٥: فى وینا  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٤٠٧٧٩رقم العالمـة  : 

 ٢٠/٠٥/٢٠١٣تاریخ التسـجیل  : 
 03/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٢٤الفئة : 
 ت   :البضائع والمنتــــــــجا

 اهريغ نود 24 ةئفلاب ةدراولا تاجتنملا عيمج - 24 ةئفلا  
 
 

شركة سماقیة اخوان احمد  andشركة تضامن  -وسیم واحمد رضوان سماقیة وشریكھما  -سماقیة اخوان  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 شركة توصیة بسیطة -رضوان سماقیة وشریكیھ 

 الزیتون, مصر -المنطقة الصناعیة  -من شارع المطریة  - ش السید علوان ٣:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 شركة توصیة بسیطة -شركة سماقیة اخوان احمد رضوان سماقیة وشریكیھ اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 رالقاھرة , مص -الزیتون  -المنطقة الصناعیة  -شارع السید علوان من شارع المطریة  ٣:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٤٠٧٨٠رقم العالمـة  : 

 ٢٣/٠٨/٢٠١٢تاریخ التسـجیل  : 
 03/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٢٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 25 ةئفلاب ةدراولا تاجتنملا عيمج - 25 ةئفلا  
 
 

 شركة تضامن -یة وشریكھما وسیم واحمد رضوان سماق -سماقیة اخوان  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 القاھرة , مصر --الزیتون  --المنطقة الصناعیة  --ش السید علوان من ش المطریة  ٣:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة توصیة بسیطة -شركة سماقیة اخوان احمد رضوان سماقیة وشریكیھ اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة , مصر -الزیتون  -المنطقة الصناعیة  -لسید علوان من شارع المطریة شارع ا ٣:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة

 
 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءمع ھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 
 ٠٢٤٠٧٨١رقم العالمـة  : 

 ٢٤/٠٥/٢٠١١تاریخ التسـجیل  : 
 03/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٢٤الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 24 مقر ةئفلاب ةدراولا تاجتنملا عيمج - 24 ةئفلا  
 
 

 شركة تضامن -وسیم واحمد رضوان سماقیة وشریكھما  -سماقیة اخوان  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 القاھرة , مصر -الزیتون  -المنطقة الصناعیة  -من ش المطریة  -ش السید علوان  ٣:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة توصیة بسیطة -ان سماقیة وشریكیھ شركة سماقیة اخوان احمد رضواسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة , مصر -الزیتون  -المنطقة الصناعیة  -شارع السید علوان من شارع المطریة  ٣:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٤٠٧٨٢رقم العالمـة  : 

 ٢٤/٠٥/٢٠١١تاریخ التسـجیل  : 
 03/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٢٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 25 مقر ةئفلاب ةدراولا تاجتنملا عيمج - 25 ةئفلا  
 
 

شركة سماقیة اخوان احمد  andشركة تضامن  -وسیم واحمد رضوان سماقیة وشریكھما  -سماقیة اخوان  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 شركة توصیة بسیطة -رضوان سماقیة وشریكیھ 

 القاھرة , مصر -الزیتون  -المنطقة الصناعیة  -من ش المطریة  -ش السید علوان  ٣:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 شركة توصیة بسیطة -شركة سماقیة اخوان احمد رضوان سماقیة وشریكیھ اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 القاھرة , مصر -الزیتون  -یة المنطقة الصناع -شارع السید علوان من شارع المطریة  ٣:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٤٢٦٨٨رقم العالمـة  : 

 ٢٧/٠١/٢٠١٣تاریخ التسـجیل  : 
 20/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ١٨الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 -تاناويح دولج- ىرخا تائف ىف هدراو ريغ داوملا هذه نم ةعونصملا علسلاو هدلقملا دولجلاو دولجلا - 18 ةئفلا  
 -تاناويحلل مقطا- طايس -ىشملل ىصعو- تالظملا -ظفاحمو -رفسلا بئاقحو -ةعتمالل داوم -قيدانص - دولجلاو

 -رفس بئاقح( بئاقح) تابارج -بئاقحو - ديلل بئاقحو- قيوست بئاقح - فتكلا بئاقح -جورس تادعمو
 هذه عيمجو ةريغص دي بئاقح-  رهظ بئاقح -  جايكملل بئاقح -  ةيضاير بئاقح - ظفاحم -دوقنلل بئاقح

 اهريغ نود 18 ةئفلاب هرداو تاجتنملا
 
 

 شركة عامھ محدودة وقائمة طبقا لقوانین سویسرا -ویست بروداوى اس ایھ  ٤٦٠ اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 الجونا ( سویسرا ) , سویسرا ٦٩٠٠٠ -١: ریفا البیرتولى رقم  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 إیطالیا -شركة فردیة خاصة ذات مسؤولیة محدودة طبقا لقوانین بولونیا  -جي.اند جي. إس.ار.إل المنقول الیھ المــــلكیة   :  اسم

 بولونیا،إیطالیا, إیطالیا ٤٠١٣٨-٥٠: فیا كارلو البیرتو بیزاردي  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٤٢٦٨٩رقم العالمـة  : 

 ٠١/٠٢/٢٠١٢تاریخ التسـجیل  : 
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 20/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
 ٢٥الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :
 ةحشوا براوجلاو وكيرتلا سبالم ةيجراخ سبالم ةيضاير سبالم سأر ةيطغا مدق ةسبلا سبالملا - 25 ةئفلا  

  25 ةئفلاب هدراو تاجتنملا هذه عيمجو (سبالم) تزافق ( سبالم ) ةمزحالا
 
 

 ویست برودواي اس إیة ٤٦٠ اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 الجونا سویسرا, سویسرا ٦٩٠٠-١: فیا ریفا البیرتولي رقم  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 إیطالیا -شركة فردیة خاصة ذات مسؤولیة محدودة طبقا لقوانین بولونیا  -جي.اند جي. إس.ار.إل اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 بولونیا،إیطالیا, إیطالیا ٤٠١٣٨-٥٠: فیا كارلو البیرتو بیزاردي  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٤٤٨٧٠رقم العالمـة  : 

 ٢٢/٠٣/٢٠١٢تاریخ التسـجیل  : 
 27/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٤١الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 اهريغ نود 41 ةئفلاب ةدراولا تامدخلا عيمج - 41 ةئفلا  
 
 

 شركة محدودة المسئولیة تأسست وقائمة طبقا لقوانین المملكة المتحدة -مانشیستر یونایتد لیمتد  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 المملكة المتحدة, بریطانیا -ار ایھ  ١٦مانشیستر ام  -: سیر مات باصباى واى أولد ترافورد  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة خاصة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانین المملكة المتحدة -مانشستر یونایتد فوتبول كالب لیمتد قول الیھ المــــلكیة   : اسم المن
 ار ایھ ، المملكة المتحدة, بریطانیا ١٦: سیر مات باصباي واي، اولد ترافورد، مانشستر، أم  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٦١٠٥٠رقم العالمـة  : 

 ٢٧/١٢/٢٠١٢تاریخ التسـجیل  : 
 24/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 35 ةئفلاب ةيراجتلا لامعالا نم اهرابتعاب لحملا ةطفاي - 35 ةئفلا  
 
 

 صیة بسیطةشركة تو -احمد عبد المجید عبد العال وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 شارع الملك فیصل الھرم الجیزة , مصر ٢٧:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
شركة  -امیرة) وشركاھم -امیر-محمد-سامح -ورثة احمد عبد المجید عبد العال وھم (شفا سعد الدین اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 توصیة بسیطة
 الجیزة , مصر شارع الملك فیصل الھرم ٢٧:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٦١٠٥٠رقم العالمـة  : 

 ٢٧/١٢/٢٠١٢تاریخ التسـجیل  : 
 24/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 35 ةئفلاب ةيراجتلا لامعالا نم اهرابتعاب لحملا ةطفاي - 35 ةئفلا  
 
 

شركة توصیة  -امیرة) وشركاھم -امیر-محمد-سامح -احمد عبد المجید عبد العال وھم (شفا سعد الدین  ورثة اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 بسیطة
 شارع الملك فیصل الھرم الجیزة , مصر ٢٧:  ةيكلملا لقانعنوان 
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 توصیة بسیطة -بریونى الھرم  -امیر احمد عبد المجید عبد العال وشركاه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الجیزة, مصر -الھرم  -شارع الملك فیصل  ٢٧:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٦٤٢١٢رقم العالمـة  : 

 ٢٥/٠٨/٢٠١٣تاریخ التسـجیل  : 
 06/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ١الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 اهريغ نود 01 ةئفلاب ةدمسالا - 1 ةئفلا  
 
 

 الجنسیة-مصري  -فرد  -طارق ابراھیم ابراھیم احمد سلیم  -بیدكولالستیراد والتصدیر والتوكیالت التجاریة  ناقل المـــــــــلكیة  : اسم
 شرقیة , مصر -بلبیس  -ملك دولت على مرسي  -بندر بلبیس  -: شارع جمال عبد الناصر  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 -یارا طارق ابراھیم  -ابراھیم طارق ابراھیم  -ورثة طارق ابراھیم ابراھیم احمد سلیم (ألفت فوزي محمد اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 عبیر طارق ابراھیم) بیدكو لالستیراد والتوكیالت التجاریة.
 شرقیة , مصر -بلبیس  -ملك دولت على مرسي  -بندر بلبیس  -: شارع جمال عبد الناصر  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٦٤٢١٢رقم العالمـة  : 

 ٢٥/٠٨/٢٠١٣تاریخ التسـجیل  : 
 06/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ١الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 اهريغ نود 01 ةئفلاب ةدمسالا - 1 ةئفلا  
 
 

عبیر  -یارا طارق ابراھیم  -ابراھیم طارق ابراھیم  -وزي محمد ورثة طارق ابراھیم ابراھیم احمد سلیم (ألفت ف اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 طارق ابراھیم) بیدكو لالستیراد والتوكیالت التجاریة.

 شرقیة , مصر -بلبیس  -ملك دولت على مرسي  -بندر بلبیس  -: شارع جمال عبد الناصر  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 فردي-بیدكو لالستیراد والتوكیالت التجاریة والمخصبات الزراعیة  -دحیھ الفت فوزي محمد اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 شرقیة , مصر -بلبیس  -ملك /دولت على مرسي  -بندر بلبیس  -: شارع جمال عبد الناصر  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٧٤٣٣٧رقم العالمـة  : 

 ٢١/٠٦/٢٠١٧تاریخ التسـجیل  : 
 05/02/2019  ت  :تاریخ التأشــــــیر بالسجال

 ٣٠الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 اهريغ نود 30 ةئفلاب هدراولا طقف نوبنوبلا - 30 ةئفلا  
 
 

شركة اسامة حنا صلیب  andشركة تضامن  -شركة اسامة حنا صلیب وشركاه مینا فودز للصناعات الغذائیة  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 شركة توصیھ بسیطھ-ناعات الغذائیة وشركاة مینا فودز للص

 الغربیة , مصر -طریق القاھرة االسكندریة الزراعي بدفرة مركز طنطا  ٨٢:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 شركة مساھمة -المینا فودز للصناعات الغذائیة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 الغربیة, مصر -مركز طنطا  -دفرة  -طریق مصر اسكندریة الزراعي  ٨٢:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٨٣٧٣٠رقم العالمـة  : 

 ١٢/١٠/٢٠١٤تاریخ التسـجیل  : 
 13/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
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 ٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 2 ةئفلاب ةدراولا تاجتنملا عيمج - 2 ةئفلا  
 
 

 شركة توصیة بسیطة . -مؤسسة الفاروق لخلط وتعبئة البویات  -مر فاروق محمد حسین وشركاة محمد وع اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 فاروق محمد حسین ., مصر -ملك  -العكرشة  -خارج الزمام  -م .الخانكة  -: ابوزعبل البلد  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة تضامن. -ؤسسة الفاروق لخلط وتعبئة البویات م -محمد وعمر فاروق محمد حسین وشركاة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 فاروق محمد حسین ., مصر -ملك  -العكرشة  -خارج الزمام  -م .الخانكة  -: ابوزعبل البلد  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٨٥٦٤٢رقم العالمـة  : 

 ١٢/٠٩/٢٠١٨تاریخ التسـجیل  : 
 13/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣١الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 اهريغ نود 31 ةئفلاب  فالعالا - 31 ةئفلا  
 
 

 شركة توصیة بسیطة -احكام شندى على حسن النجار وشریكیھا  -العربیة لتصنیع االعالف  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 المنوفیة, , , , مصر -مركز قویسنا  ١٧١ - ١٩٢ - ١٩١طعة رقم : منطقة مبارك الصناعیة المرحلة الثانیة الق ةيكلملا لقانعنوان 

 
-ھانى-ولید-ماھر-احمد-ورثة المرحومة احكام شندى على حسن في حصتھما فى العالمة فقط وھم (محمداسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 منال  ابناء المرحوم محمود احمد ابو المجد)-نبیلة
 :  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٨٥٦٤٢رقم العالمـة  : 

 ١٢/٠٩/٢٠١٨تاریخ التسـجیل  : 
 13/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣١الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 اهريغ نود 31 ةئفلاب  فالعالا - 31 ةئفلا  
 
 

-نبیلة-ھانى-ولید-ماھر-احمد-ما فى العالمة فقط وھم (محمدورثة المرحومة احكام شندى على حسن في حصتھ اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 منال  ابناء المرحوم محمود احمد ابو المجد)

 :  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 شركة توصیة بسیطة -ھانى محمود احمد ابو المجد وشركاه  -العربیة لتصنیع االعالف اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 المنوفیة, مصر -مركز قویسنا  ١٧١ - ١٩٢ - ١٩١منطقة مبارك الصناعیة المرحلة الثانیة القطعة رقم  : ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٩٠٩٢٨رقم العالمـة  : 

 تاریخ التسـجیل  : 
 27/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 17 ةئفلا لاجم ىف 35 ةئفلاب ةدراولا ةيراجتلا لامعالاو ريدصتو داريتسا تامدخ - 35 ةئفلا  
 
 

 شركة تضامن -نایسكو -الشركة الوطنیة للخدمات الھندسیة والصناعیة  -السید فوزى خلیل وشریكة  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 ھرة , مصرم نصر القا ٥١ابراج المھندسیین العسكریین سمیر یوسف عباس شقة ٤:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة تضامن  -عالء الدین عبد العزیز محمد تركى والسید فوزى خلیل   -نایسكو ألنتاج نظم المیاه الحدیثھ اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
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 القاھرة, مصر -مدینة بدر   -المنطقھ الصناعیھ السادسھ  ٦٩ - ٧١: القطعة رقم  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٩٠٩٣٠مـة  : رقم العال

 ٢٠/٠٥/٢٠١٥تاریخ التسـجیل  : 
 27/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 17 ةئفلا لاجم ىف 35 ةئفلاب ةدراولا ةيراجتلا لامعالاو ريدصتو داريتسا تامدخ - 35 ةئفلا  
 
 

 شركة تضامن -نایسكو -الشركة الوطنیة للخدمات الھندسیة والصناعیة  -ى خلیل وشریكة السید فوز اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 القاھرة , مصر -م نصر  - ٥١شقة  -سمیر یوسف عباس  -ابراج المھندسیین العسكریین  ٤:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة تضامن  -ین عبد العزیز محمد تركى والسید فوزى خلیل  عالء الد -نایسكو ألنتاج نظم المیاه الحدیثھ اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, مصر -مدینة بدر   -المنطقھ الصناعیھ السادسھ  ٦٩ - ٧١: القطعة رقم  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٢٩٨٢٤٤رقم العالمـة  : 

 ١٤/٠٦/٢٠١٦تاریخ التسـجیل  : 
 25/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ١٠الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 ةمظناو ةزهجاو باصعالل لوصولاو ةبقارملل تادعمو ةزهجاو ىبطلا مادختسالل باصعالا ةبقارمل ةزهجا - 10 ةئفلا  
  10 ةئفلاب باصعالا ةبقارمل لوصوو

 
 

 والیة دیالویر شركة امریكیة مؤسسھ وفق قوانین-دیبوى سینثز.انك  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 امریكا , مصر ٤٦٥٨١اورثوبیدیك درایف .وارسو اندیانا ٧٠٠:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 انتغرا الیفساینسز سویتزرالند اس ایھ ار الاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 سویسرا, سویسرا -لي لوكل  ٢٤٠٠ -، سي اتش ٢٥سایت  -: ریو دي بیو  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٣٠٢٧٩٤رقم العالمـة  : 

 ٠٤/١١/٢٠١٥تاریخ التسـجیل  : 
 25/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 .اهريغ نود 5 ةئفلاب ةدراو تانيماتيفو ةيئاذغ تافاضإ" - 5 ةئفلا  
 
 

 مة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین والیة كالیفورنیاشركة مساھ -موراد انك  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
، الوالیات المتحدة األمریكیة, الوالیات  ٩٠٢٤٥بارك بلیس ، فرست فلور ، إل سیجندو ، كالیفورنیا  ٢١٢١:  ةيكلملا لقانعنوان 

 المتحدة االمریكیة
 

 قائمة طبقا لقوانین ھولندا -ئولیة شركة عامة محدودة المس -یونیلیفر ان . فى اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 ھولندا, ھولندا -الروتردام  ٣٠١٣،  ٤٥٥: فى وینا  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٣١٣٩٤٥رقم العالمـة  : 

 ١٤/٠٦/٢٠١٦تاریخ التسـجیل  : 
 05/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٠الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 30 ةئفلاب ةدراولا تاجتنملا عيمج - 30 ةئفلا  
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شركة اسامة حنا صلیب  andشركة تضامن  -شركة اسامة حنا صلیب وشركاة مینا فودز للصناعات الغذائیة  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 شركة توصیھ بسیطھ-وشركاة مینا فودز للصناعات الغذائیة 

 الغربیة , , , , مصر-ندریة الزراعى بدفرة مركز طنطا طریق القاھرة االسك٨٢:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 شركة مساھمة -المینا فودز للصناعات الغذائیة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 الغربیة, مصر -مركز طنطا  -دفرة  -طریق مصر اسكندریة الزراعي  ٨٢:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٣٢٠٣٢٣رقم العالمـة  : 

 ١٧/٠٤/٢٠١٨تسـجیل  : تاریخ ال
 05/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٠الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 30 هئفلاب  ةدراولا  ( ىفوط ) ىولحلا - تايولحلا - هتالوكيشلا - تيوكسبلا ، كيكلا ، كعكلا - 30 ةئفلا  
 
 

شركة اسامة حنا صلیب  andشركة تضامن  -مینا فودز للصناعات الغذائیھ  -وشركاه  شركھ اسامھ حنا صلیب اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 شركة توصیھ بسیطھ -وشركاه مینا فودز للصناعات الغذائیة 

 الغربیھ, , , , مصر -بدفره مركز طنطا   -طریق القاھره االسكندریھ الزراعى  ٨٢:  ةيكلملا لقانعنوان 
 

 شركة مساھمة -المینا فودز للصناعات الغذائیة :  اسم المنقول الیھ المــــلكیة  
 الغربیة, مصر -مركز طنطا  -دفرة  -طریق مصر اسكندریة الزراعي  ٨٢:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 

 
 ٠٣٢٢٧٨٤رقم العالمـة  : 

 ١٥/٠١/٢٠١٧تاریخ التسـجیل  : 
 19/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٤٣الفئة : 
 ع والمنتــــــــجات   :البضائ

 اهريغ نود 43 ةئفلاب معاطم تامدخ - 43 ةئفلا  
 
 

 فرد مصرىة الجنسیة -واحة خطاب للمأكوالت البدویة والمشروبات  -صبحیة حسن بریك جبران  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 العامریة االسكندریة , , , , مصر ١٢،٥طریق برج العرب الكافورى ك  -الھواریھ بحرى  -: العامریة  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 شركة مساھمة مصریة -الوطنیة الدارة وتشغیل المطاعم اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 -شارع الشھید عصام عبد الحمید تقسیم شركة بترول الصحراء الغربیة خلف مسجد السیدة زینب  ٢:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 
 مصر االسكندریة, -البیطاش 

 
 ٠٣٣٨١٦٦رقم العالمـة  : 

 ١١/٠٤/٢٠١٨تاریخ التسـجیل  : 
 24/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ٣٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 فيفصت تانيكامو 8 ةئفلاب ةدراولا ةقالحلا تانيكام لاجم ىف 35 ةئفلاب ريدصتلاو داريتسالا - 35 ةئفلا  
 رعشلا

 
 

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -فؤاد  انترناشیونال تریدنج  ناقل المـــــــــلكیة  : اسم
 اول الرمل االسكندریة, , , , مصر -لوران  -ش  شعراوي  ٩:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 دودةشركة ذات مسئولیة مح -ش.ذ.م.م   ARK GROUPارك جروب لالستیراد والتصدیر اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 االسكندریة, مصر -قسم الرمل  -المحروسة  -شارع مصطفى نظیف  ٥١:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة

 
 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 
 ٠٣٤٩٤٣٣رقم العالمـة  : 

 ٠٩/٠١/٢٠١٩تاریخ التسـجیل  : 
 14/02/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

 ١١ - ٧الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

 نوحصلا و سبالملا تالاسغ و ةسنكملا و ةمرفملا و ةيئابرهك تاعاطق و تاراصع و نحاطم و تاطالخ - 7 ةئفلا  
 7 ةئفلاب

 زاجتوبلا و ناخسلا و ةجالثلا و فيوركيملا و نرفلا و ةيالقلا و ةيافدلا و فييكتلا و حوارملا - 11 ةئفلا
 11 ةئفلاب

 
 

 شركة تضامن   -ستار لالستیراد والتصدیر والتوریدات العمومیة  -ھ شركة محمد احمد على وشریك اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
 مصر , , , , مصر -الجیزة  -بوالق الدكرور  -شارع طھ أبو حشیش  ٣:  ةيكلملا لقانعنوان 

 
 فردى -ابو الدھب لالجھزة الكھربائیة والدش  -ابراھیم حاتم جالل فھمى اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 بنى سویف, مصر -مدینة بنى سویف  -شارع كامل م ش احمد عرابى ملك سنجا امین محمد  ٤:  ةكلملا هيلا لوقنملاعنوان 
 


