
 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة

 
  عشر أو إعادة الطبالتعدیل أو الن منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 
  0005940رقم العالمـة  : 

 07/05/1947تاریخ التسـجیل  : 
 18/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  3الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ55555555ة     روائ555ح عطری555ة - 
  
  

 شركة انتر بارفیومز مساھمة فرنسیة اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  باریس فرنسا, فرنسا 75008ونت دى شامیز ایلیزیة روند ب 4:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  ذات مسئولیة محدودة -انتر بیرفیومس (سویس) إس إیھ أر إل اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 سویسرا, سویسرا -فریبورج  1700،21: بولیفارد دي بیرولز  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0015364رقم العالمـة  : 
 10/03/1955ل  : تاریخ التسـجی

 15/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
  23الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :
23الفئ55555555ة     فتل5555ھ غ5555زل وفتل5555ھ مبروم5555ھ  وخی5555وط قط5555ن ح5555ریر  وكت5555ان وص5555وف وج5555وت ورام5555ى وش5555اب  وری5555ون وف5555بران - 

 ونیل5555555ون
  
  

 دى ام سى / ش.م -  دولفوس مییج اند سى اى اى اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  فرنسا, فرنسا - 12باریس سیدیكس  75579 - افینو لیدنى رولیم  10:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة مبسطة منشأة وقائمة بموجب قوانین فرنسا - دى ام سى اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 رنسا, فرنساف -مولھرز  68200 - رو دو فاستات  13:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0019550رقم العالمـة  : 

 19/05/1960تاریخ التسـجیل  : 
 18/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  3الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ55555555ة     كاف55555ة مستحض55555رات ال55555روائح العطری55555ة والتجمی55555ل  ومحم55555ر الخ55555دود وش55555فاه ومس55555احیق ب55555ودرة - 
  
  

 شركة انتر بارفیومز مساھمة فرنسیة ـــــلكیة  :اسم ناقل المــــ
  باریس فرنسا, فرنسا 75008روند بونت دى شامیز ایلیزیة  4:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  ذات مسئولیة محدودة -انتر بیرفیومس (سویس) إس إیھ أر إل اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 سویسرا, سویسرا -فریبورج  1700،21 : بولیفارد دي بیرولز المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0019550رقم العالمـة  : 

 19/05/1960تاریخ التسـجیل  : 
 18/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  3الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ55555555ة     درةكاف55555ة مستحض55555رات ال55555روائح العطری55555ة والتجمی55555ل  ومحم55555ر الخ55555دود وش55555فاه ومس55555احیق ب55555و - 
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 ش.م -جان النفان  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  فرنسا, فرنسا -باریس  75008رود دى فوبورج سانت ھونوربیة 15:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة انتر بارفیومز مساھمة فرنسیةاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 باریس فرنسا, فرنسا 75008روند بونت دى شامیز ایلیزیة  4:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0038872رقم العالمـة  : 

 12/05/1962تاریخ التسـجیل  : 
 17/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  3الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ55555555ة      مستحض555555رات الكوزماتی555555ك معج555555ون االس555555نان3ال555555555روائح مستحض555555555رات التوالیت555555555الواردة بالفئ555555555ة  - 
  ض55555رات الزال55555ة الش55555عر ادوات التوالی55555ت الغ55555یر واردة ف55555ى فئ55555ات اخ55555رى اكی55555اسمس55555تح

 مس555555تعملھ ف555555ى تص555555فیف الش555555عر ص555555ابون وزی555555وت طی555555ارة
  
  

 ویلال ج م ب ه شركة خاصة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانین المانیا اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  جمھوریة المانیا الفیدرالیة , المانیا -دار مستادت  64274،  65: برلینز اللیى  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  ذات مسئولیة محدودة -اتش اف سي برستیج انترناشیونال ھولدینج سویزرالند إس إیھ أر إل اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 سراالنسي، سویسرا, سوی - بیتیت  1213، 3-1 - ھوبیرت  -: تشیمین لویس  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0040388رقم العالمـة  : 

 07/10/1965تاریخ التسـجیل  : 
 17/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  3الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ55555555ة     الص55555ابون والم55555وارد العطری55555ة وال55555زیوت الطی55555ارة وم55555واد ال55555تزیین ومحالی55555ل الش55555عر - 
  
  

 ویلال ج م ب ھمحدوشركة خاصة ذات مسئولیةمحدودة وفقا لقوانین المانیا اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  جمھوریة المانیا الفیدرالیة , المانیا -دار مستادت  64274،  65: برلینز اللیى  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  ذات مسئولیة محدودة - اتش اف سي برستیج انترناشیونال ھولدینج سویزرالند إس إیھ أر إلاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 النسي، سویسرا, سویسرا - بیتیت  1213، 3-1 - ھوبیرت  -: تشیمین لویس  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0054879رقم العالمـة  : 

 17/09/1981تاریخ التسـجیل  : 
 17/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  3الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ55555555ة      و غ55555یر واردة ف55555ى فئ55555ة اخ55555رى و مستحض55555رات ال55555تزیین غ55555یر3منتج555555ات مض555555ادة للع555555رق واردة بالفئ555555ة  - 
 الطبی5555555ة مستحض5555555رات الكوزماتی5555555ك _ مع5555555اجین االس5555555نان _ ش5555555امبو

 ص555555ابون _
  
  

 یاویلال ج م ب ه شركة خاصة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانین المان اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  جمھوریة المانیا الفیدرالیة , المانیا -دار مستادت  64274،  65: برلینز اللیى  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  ذات مسئولیة محدودة -اتش اف سي برستیج انترناشیونال ھولدینج سویزرالند إس إیھ أر إل اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 النسي، سویسرا, سویسرا - بیتیت  1213، 3-1 - ھوبیرت  -: تشیمین لویس  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 



 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

 
  0060945رقم العالمـة  : 

 23/03/1985تاریخ التسـجیل  : 
 30/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  5الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

5الفئ55555555ة     مزی55555ل لل55555روائح - مواد المطھرهالمستحض55555555رات المبی55555555ده للحش55555555رات وللف55555555یران والحش55555555ائش الض55555555اره ال - 
 الخبیث55555555555ھ

  
  

 اتوسكا كیمیكال كمبانى لیمتد اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  تو , الیابان -كى ، اوساس  - یتدروى ، شیو  27- 2- 3:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  وقائمة طبقاً لقوانین الیابان شركة محدودة المسئولیة تأسست - اوتسوكا اجرتكنو كو ال تى دي اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الیابان, الیابان -كو طوكیو  -تشیودا  - ماتشى  -كاندا تسوكاسا  2- 2:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0063949رقم العالمـة  : 

 25/06/1986تاریخ التسـجیل  : 
 04/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  2الفئة : 
 جات   :البضائع والمنتــــــــ

2الفئ55555555ة     ال55555دھانات و ال55555ورنیش و الالكی55555ة الم55555واد ال55555تى تس55555تخدم لوقای55555ة  المع55555ادن و االلی55555اف  الزجاجی55555ة  م55555ن الص55555دا و - 
 الخش555555ب م555555ن التل555555ف و ال555555راتنج الطبیع555555ى

  
  

 ھنكل كوربوریشن اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  ، الوالیات المتحدة االمریكیھ , الوالیات المتحدة االمریكیة 6067:  وان ھینكل واى ، روكى ھیل ، كونیكتیكیت  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة محدودة المسؤلیة - ھینكل اي بي اند ھولدینج جي ام بي اتش اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 المانیا, مصر - دوسلدوف  40589 67: ھنكلشتراسیھ  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0063951رقم العالمـة  : 

 09/10/1988تاریخ التسـجیل  : 
 04/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  16الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

16الفئ55555555ة     م55555واد اللص55555ق الخاص55555ھ ب55555االدوات الكتابی55555ھ م55555واد اللص55555ق والص55555مغ - 
  
  

 ھنكل كوربوریشن اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  ، الوالیات المتحدة االمریكیھ , الوالیات المتحدة االمریكیة 6067كل واى ، روكى ھیل ، كونیكتیكیت :  وان ھین ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة محدودة المسؤلیة - ھینكل اي بي اند ھولدینج جي ام بي اتش اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 مصرالمانیا,  - دوسلدوف  40589 67: ھنكلشتراسیھ  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0063953رقم العالمـة  : 

 09/10/1988تاریخ التسـجیل  : 
 04/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  17الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :
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17الفئ55555555ة     الم55555واد ال55555تى تس55555تخدم  ف55555ى التغلی55555ف او الس55555د او الع55555زل , وردات  من55555ع التس55555رب  و م55555واد الحش55555و , و م55555واد - 
من555ع ال  17تس555555رب و م555555واد الس555555د و الل555555دائن ( بالس555555تیك )  ال555555واردة بالفئ555555ة 

  
  

 ھنكل كوربوریشن اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  ، الوالیات المتحدة االمریكیھ , الوالیات المتحدة االمریكیة 6067:  وان ھینكل واى ، روكى ھیل ، كونیكتیكیت  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة محدودة المسؤلیة - ھینكل اي بي اند ھولدینج جي ام بي اتش :    اسم المنقول الیھ المــــلكیة

 المانیا, مصر - دوسلدوف  40589 67: ھنكلشتراسیھ  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0074200رقم العالمـة  : 

 03/11/1990تاریخ التسـجیل  : 
 18/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  3الفئة : 
 والمنتــــــــجات   :البضائع 

3الفئ55555555ة     الص555555ابون و الم555555واد العطری555555ة و ال555555زیون الطی555555ارة و م555555واد ال555555تزیین  اللكوزمتی555555ك و محالی555555ل الش555555عر و مع555555اجین - 
 االس555555نان

  
  

 شركة انتر بارفیومز مساھمة فرنسیة اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  اریس فرنسا, فرنساب 75008روند بونت دى شامیز ایلیزیة  4:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  ذات مسئولیة محدودة -انتر بیرفیومس (سویس) إس إیھ أر إل اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 سویسرا, سویسرا -فریبورج  1700،21: بولیفارد دي بیرولز  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0083805رقم العالمـة  : 

 07/11/1998تاریخ التسـجیل  : 
 07/07/2019  ـــــیر بالسجالت  :تاریخ التأشـ

  12الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

12الفئ55555555ة     _ الص555555مامات الخاص555555ة بمحرك555555ات الس555555یارات _ الموتوس555555یكلت _ المقط555555ورات المس555555تخدمة ف555555ي الص555555ناعة - 
 . ) دون غیرھ5555ا م5555ن الفئ5555ات12البواخ555555ر ال555555واردة بالفئ555555ة ( 

  
  

 را كوجیوكابوشیكي كایشا وتعمل تحت اسم التجاري ناكامور اندستري كولیمتدناكامو اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  الیابان, الیابان - كین  -_ اوازا یو أیدا _ یو أیداش _ ناجانو 1558:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  ناجونو فولرجنج كو لیمیتداسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الیابان, الیابان -  0003-381شي،ناجانو -ناكانو ھاي اوازا ھو یاسو، ناجانو،ایھ ا 1 -  291:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0101686رقم العالمـة  : 

 07/10/2000تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  30الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

30الفئ55555555ة     الزب555ادى المجم555دة ال555واردة - اللب5555555ن المثل5555555ج - حل5555وى االی5555س ك5555ریم - منتج55555ات االی55555س ك55555ریم - االی55555س ك55555ریم - 
30بالفئ55555555555ة  30الش555555راب الس555555كرى ال555555واردة بالفئ555555ة  - 30ش555555ربات ال555555واردة بالفئ555555ة  -  - حلوى مجم55ده - مثلج55555ات المی55555اه -

 االی55555س ك55555ریم - حلوی555555ات توض555555ع كطبق555555ھ علوی555555ھ عل555555ى المنتج555555ات و الكی555555ك و الفط555555ائر - الحل555وى و منتج555ات الحل5555وى مجم5555ده
 م5555واد و مخ5555الیط لعم5555ل ك5555ل المنتج5555ات الس5555ابق ذكرھ5555ا - م5555واد الض5555افة النكھ5555ھ - - - االی55555س ك55555ریم - ص555ودا و مخف555وق

  
  

 درایرز جراند ایس كریم ش.م اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  المتحدة االمریكیةالوالیات المتحده االمریكیھ, الوالیات  94618كولیدج افینیو اوكالند كالیفورنیا 5929:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 
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  سوسیتیھ دیھ برودوى نستلھ اس .ایھ شركة مساھمة سویسریةاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 فیفى سویسرا  , , , , سویسرا 1800:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0105146رقم العالمـة  : 

 16/08/2000تاریخ التسـجیل  : 
 08/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  25الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

25الفئ55555555ة     المالب555س وغط555اء ال555راس واالحذی555ة - 
  
  

 ذي جاب انك شركة متحدة مؤلفة طبقا لوالیة كالیفورنیا الوالیات المتحدة األمریكیة اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  الوالیات المتحدة االمریكیة, الوالیات المتحدة االمریكیة -94066رنیا كالیفو- تیري افینو سان برونو  900:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة مؤلفة وفقا لقوانین والیة كالیفورنیا -أولد نیفى ( آى تى ام ) انك اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

یات المتحدة األمریكیة , الوالیات المتحدة الوال - كالیفورنیا  -سان فرانسیسكو  - فولسوم ستریت  2:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 
 االمریكیة

 
  0110051رقم العالمـة  : 

 24/04/2001تاریخ التسـجیل  : 
 07/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  32الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

32الفئ55555555ة     الغیركحولیةعص555555555ائر الفواك555555555ة الم555555555ركزة الب5555555یرة المی5555555اة الغازی5555555ة والمعدنی5555555ة والمش5555555روباتاألخرى - 
 32والمس5555555تحتراض األخ5555555رى لعم5555555ل المش5555555روبات بالفئ5555555ة 

  
  

 جات جیفات شیم . كوا وبراتف سوسیتى فور بریزیر فاشن أوف أجریكالتشر برودكتس لیمتد. اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  ، اسرائیل., إسرائیل 38100: كیبوز جیفات شیم  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة اسرائیلیة محدودة المسئولیة - شركة مصانع البیرة الدولیة المحدودة المنقول الیھ المــــلكیة   : اسم 

 ، اشكلون، إسرائیل, إسرائیل5: جادة بار لیف  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0116131رقم العالمـة  : 

 10/12/2001تاریخ التسـجیل  : 
 11/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  41الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

41الفئ55555555ة     خ55555دمات  بن55555اء اللیاق55555ھ البدنی55555ھ  اعط55555اء  تعلیم55555ات  خاص55555ھ  ببن55555اء  اللیاق55555ھ  البدنی55555ھ  وجمی55555ع ھ55555ذة - 
 وغ55555یر وارة  بفئ55555ات اخ55555رى41المنتج555555ات  واردة ف5555555ى الفئ5555555ھ   

  
  

 شركھ مساھمة خاضعھ لقوانین میتشیجان - جیم انك باور ھاوس بودیبلیدینج  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  الوالیات المتحدة االمریكیة , الوالیات المتحدة االمریكیة 48203ودوارد أفینیو، ھایالند بارك ام ال  16251:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  محدودة المسؤولیة -باور ھاوس ماركوس ، ال ال سي اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

الوالیات المتحدة االمریكیھ,  48377، نوفي، ام اي 118میل رود، سویت إي  12دابلیو،  44125:  لمنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةاعنوان 
 الوالیات المتحدة االمریكیة

 
  0116137رقم العالمـة  : 

 25/12/2001تاریخ التسـجیل  : 
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 11/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
  25الفئة : 

 منتــــــــجات   :البضائع وال
25الفئ55555555ة     بل55555وزات - قمص555555555ان فضفاض555555555ھ للریاض555555555یون - جاكی55555ت ت55555ى ش55555یرت - ب55555الطو - الملبوس5555555555ات و بالتحدی5555555555د - 

 ب555دل - بنطلون555555555555ات فضفاض555555555555ھ للریاض555555555555یین - قمص5555555555ان فضفاض5555555555ھ للریاض5555555555یین - بنطلون555555555ات - القمص555555ان - قص55555555یره
 ث555وب - بنطلون555555ات محكم555555ھ ض555555یقھ - طھش55555ورت ( بنطل55555ون قص55555یر ) ملبوس555555ات ض555555اغ - فضفاض5555555555ھ یرت5555555555دیھا الریاض5555555555یون

25قف555555از ال555555واره بالفئ555555ھ  - ث55555وب خفی55555ف یغط55555ى الجس55555م دون ال55555راس و ال55555ذراعین - ال55555رقص  ب555دل - اغطی55ھ ال55راس - 
  دون غیرھ55ا25و جمی55555ع ھ55555ذه المنتج55555ات وارده بالفئ55555ھ  - ب5555دل خاص5555ھ ب5555الجرى - التمرین555555555ات الریاض555555555یھ

  
  

 لدنج جیم انك شركة مساھمة خاضعة لقوانین والیة میتشجانباور ھاوس بودیبی اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  الوالیات المتحدة االمریكیة , الوالیات المتحدة االمریكیة 48203ودوارد أفینیو، ھایالند بارك ام ال  16251:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  محدودة المسؤولیة -باور ھاوس ماركوس ، ال ال سي اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

الوالیات المتحدة االمریكیھ,  48377، نوفي، ام اي 118میل رود، سویت إي  12دابلیو،  44125:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 
 الوالیات المتحدة االمریكیة

 
  0120320رقم العالمـة  : 

 05/11/2002تاریخ التسـجیل  : 
 11/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  9الفئة : 
 ائع والمنتــــــــجات   :البض

9الفئ55555555ة     - ھوائی555555555ات االرس555555555ال التلیف555555555زیونى - الھوائی55555ات ومع55555دات خط55555وط االرس55555ال والس55555یما ھوائی55555ات  المیك55555روویف - 
9وح55555555دات التثبی55555555ت وارده بالفئ55555555ھ  - ھوائی5555ات ال5555رادار - ھوائی5555ات المحط55555ات االرض55555یھ 9الك555555555ابالت وارده بالفئ555555555ھ  -    

  ش555555بكات التجم555555ع - موجھات الموجات - الوص55555الت - الك5555555ابالت الخاص5555555ھ بااللی5555555اف - ری555ھااللی555555اف الب555555ص - مش5555تركھ المح5555ور
  دون غیرھ55ا9مع5555555دات االتص5555555االت الالس5555555لكیھ باس5555555تخدام خط5555555وط االرس5555555ال الالس5555555لكیھ بالفئ5555555ھ  -

  
  

 شركة مساھمة مولفة وقائمة وفقا لقوانین والیة دیالویر -اندروكوربوریشن  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
الوالیات المتحده االمریكیھ, الوالیات  - 60462الینوى  - اورالند بارك  - ار دى ستریت  153غرب  10500:  ناق555555ل الملكی555555ةان عنو

  المتحدة االمریكیة
  

  ذات مسئولیة محدودة -أندرو ذ.م.م اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 ., الوالیات المتحدة االمریكیة19808دیالویر  -یلمنجتون ، و400طریق سنترفیل، سویت  2711:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0125554رقم العالمـة  : 

 09/10/2005تاریخ التسـجیل  : 
 14/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  17الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

17الفئ55555555ة    م555555واد ش555555رائحیة بالس555555تیكیة مطلی555555ة بالمع555555دن وال555555واردة ب -   .  دون غیرھ55ا17الفئ55555555ة 
  
  

 سوال ماتریكس ، أنك ، شركة مساھمة نظمت وتألفت بموجب قوانین والیة فلوریدا اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
الوالیات المتحدة االمریكیة, الوالیات   - 33712فلوریدا  -اس تى بیترسیبرغ  -فیرفیلد افینو ساوث  2630:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  یكیةالمتحدة االمر
  

  شركة مساھمة تألفت بموجب قوانین الوالیات المتحدة االمریكیة -مادیكو انك اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
الوالیات المتحدة االمریكیة, الوالیات  - 01801ماساتشوستیس  - وبورن  -انداستریال باركواى  64:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 المتحدة االمریكیة

 
  0125555المـة  : رقم الع

 08/02/2005تاریخ التسـجیل  : 
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 14/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
  17الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :
17الفئ55555555ة    17االف55555555الم البالس55555555تكیة ال55555555واردة بالفئ555555555ة  -   .  

  
  

 لفت بموجب قوانین والیة فلوریداسوال ماتریكس ، أنك ، شركة مساھمة نظمت وتأ اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
الوالیات المتحدة االمریكیة, الوالیات   - 33712فلوریدا  -اس تى بیترسیبرغ  -فیرفیلد افینو ساوث  2630:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  المتحدة االمریكیة
  

  لمتحدة االمریكیةشركة مساھمة تألفت بموجب قوانین الوالیات ا -مادیكو انك اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
الوالیات المتحدة االمریكیة, الوالیات  - 01801ماساتشوستیس  - وبورن  -انداستریال باركواى  64:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 المتحدة االمریكیة

 
  0145265رقم العالمـة  : 

 14/06/2006تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  29ئة : الف
 البضائع والمنتــــــــجات   :

29الفئ55555555ة      فیم5555ا ع5555دا طی5555ور الص5555ید29ك555ل م555ا ج555اء  بالفئ555ة رق555م  - 
  
  

 شركة مساھمة مصریة - شركة البودیجا للفنادق والمنشآت السیاحیة  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  القاھرة, مصر -سم قصر النیل دائرة ق - 23الدور الثالث شقة  - شارع قصر النیل  8:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة توصیة بسیطة - محمد سید محمد وشركاه  -شركة بودیجا الدارة المطاعم اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الجیزة, مصر -الدقي  -الدور الرابع  -شارع طیبة  10:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0145266رقم العالمـة  : 

 18/06/2006تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  30الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

30الفئ55555555ة      فیماع5555555دا الثل5555555ج30ك5555ل ماج5555اء بالفئ5555ة رق5555م  - 
  
  

 شركة مساھمة مصریة - شركة البودیجا للفنادق والمنشآت السیاحیة  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  القاھرة, مصر -دائرة قسم قصر النیل  - 23الدور الثالث شقة  - شارع قصر النیل  8 : ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة توصیة بسیطة - محمد سید محمد وشركاه  -شركة بودیجا الدارة المطاعم اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 رالجیزة, مص -الدقي  -الدور الرابع  -شارع طیبة  10:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0145267رقم العالمـة  : 

 14/06/2006تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  31الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

31الفئ55555555ة      فیم55555ا ع55555دا الحیوان55555ات الحی55555ة31ك555ل م555ا ج555اء بالفئ555ة رق555م  - 
  
  

 شركة مساھمة مصریة - دق والمنشآت السیاحیة شركة البودیجا للفنا اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  القاھرة, مصر -دائرة قسم قصر النیل  - 23الدور الثالث شقة  - شارع قصر النیل  8:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 
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  شركة توصیة بسیطة - محمد سید محمد وشركاه  -شركة بودیجا الدارة المطاعم اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 الجیزة, مصر -الدقي  -الدور الرابع  -شارع طیبة  10:  لی5555ھ الملك5555ةالمنق555555ول اعنوان 

 
  0145268رقم العالمـة  : 

 14/06/2006تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  32الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

32الفئ55555555ة     ز فیم555ا ع555دا ش555راب الل555و32ك555ل م555ا ج555اء بالفئ555ة  - 
  
  

 شركة مساھمة مصریة - شركة البودیجا للفنادق والمنشآت السیاحیة  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  القاھرة, مصر -دائرة قسم قصر النیل  - 23الدور الثالث شقة  - شارع قصر النیل  8:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة توصیة بسیطة - د سید محمد وشركاه محم -شركة بودیجا الدارة المطاعم اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الجیزة, مصر -الدقي  -الدور الرابع  -شارع طیبة  10:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0145269رقم العالمـة  : 

 14/06/2006تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  33الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

33الفئ55555555ة     فیم555555ا ع555555دا النبی555555ذ االص555555فر33ك555ل م555ا ج555اء بالفئ555ة   - 
  
  

 شركة مساھمة مصریة - شركة البودیجا للفنادق والمنشآت السیاحیة  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  القاھرة, مصر -دائرة قسم قصر النیل  - 23الدور الثالث شقة  - شارع قصر النیل  8:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة توصیة بسیطة - محمد سید محمد وشركاه  -شركة بودیجا الدارة المطاعم ل الیھ المــــلكیة   : اسم المنقو

 الجیزة, مصر -الدقي  -الدور الرابع  -شارع طیبة  10:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0145270رقم العالمـة  : 

 14/06/2006تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  : تاریخ التأشــــــیر بالسجالت 

  35الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

35الفئ55555555ة      خ55555دمات  الدعای55555ة  واالع55555الن  وادارة  االعم55555ال   واالعم55555ال  المكتبی55555ة  واالس55555تیراد  والتص55555دیر  وال55555وكالت - 
 35التجاری555555ة واالعم555555ال التجاری555555ة ال555555واردة  بالفئ555555ة  

  
  

 شركة مساھمة مصریة - للفنادق والمنشآت السیاحیة  شركة البودیجا اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  القاھرة, مصر -دائرة قسم قصر النیل  - 23الدور الثالث شقة  - شارع قصر النیل  8:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة توصیة بسیطة - محمد سید محمد وشركاه  -شركة بودیجا الدارة المطاعم اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الجیزة, مصر -الدقي  -الدور الرابع  -شارع طیبة  10:  نق5555ول الی5555ھ الملك5555ةال55معنوان 

 
  0145271رقم العالمـة  : 

 14/06/2006تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  42الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

42الفئ55555555ة     لطع5555ام والش5555راب بكاف5555ة انواعھ5555ا واش5555كالھا واالقام5555ةجمی5555ع خ5555دمات المطاعم،خ5555دمات تق5555دیم ا - 
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 المؤقتة(الفندق5555555ة) والرعای5555555ة الطبی5555555ة والص5555555حیة والتجمی5555555ل والخ5555555دمات البیطری5555555ة والزراعی5555555ة والبح5555555ث العلم5555555ى
 0والتج55555ارى وخ55555دمات تص55555میم وتنفی55555ذ   ب55555رامج الحاس55555ب االل55555ى وخ55555دمات االستش55555ارات ف55555ى كاف55555ة المج55555االت

  
  

 شركة مساھمة مصریة - ركة البودیجا للفنادق والمنشآت السیاحیة ش اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  القاھرة, مصر -دائرة قسم قصر النیل  - 23الدور الثالث شقة  - شارع قصر النیل  8:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  طةشركة توصیة بسی - محمد سید محمد وشركاه  -شركة بودیجا الدارة المطاعم اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الجیزة, مصر -الدقي  -الدور الرابع  -شارع طیبة  10:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0149677رقم العالمـة  : 

 14/11/2006تاریخ التسـجیل  : 
 25/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  25الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

25الفئ55555555ة    جمی5555ع ان5555واع المالب5555س ا -   25لداخلی555555ة والخارجی555555ة  ح555555ریمى او رج555555الى بالفئ555555ة 
  
  

 شركة ذات مسئولیة محدودجة - كواترو - الشركة الرباعیة للتریكووالمنسوجات  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  قلیوبیة ., مصر -اول شبرا الخیمة  - عزیة الجوھرى  -شارع السالم  15:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  سولو تكس للتریكو والمنسوجات ش.م.مكیة   : اسم المنقول الیھ المــــل

 القلیوبیة, مصر -القلیوبیة اول  -شبرا الخیمة  -عزبة الجوھري  - شارع فرحات  3:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0162282رقم العالمـة  : 

 11/09/2011تاریخ التسـجیل  : 
 02/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  24الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

24الفئ55555555ة     الكت555555ان - المنتج5555ات م55555ن المنس55555وجات م55555ن القم55555اش او م55555ادة البالس55555تیك(بدیال ع55555ن القم55555اش )ف55555ى ھ55555ذة الفت55555ة - 
  لالغ555555راض المنزلی555555ة والمف555555ر وش555555ات الس555555ریروالمفر وش555555ات المائ555555دة والبش555555اكیة والف555555واط واغطی555555ة

 ات  والمنس555555وجات واالقمش555555ة (المنس555555وجات والمحبوك555555ة)الس55555ریروالمائدة منادی55555ل المائ55555دة واقمش55555ة ال55555راب
 
  
  

 كیو اس ھولدینجز اس ایھ ار ال.محدودة المسؤلیة مؤلفة طبقا لقوانین لوكسمبورج اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  رو دى جالسیس ، دویتشى اوف لوكسمبورج, لوكسمبورج 1لوكسمبورج ، 1628 -: ال  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  ش محدودة المسئولیة تأسست طبقا لقوانین لوكسمبورج - بیاریتز ھولدنجز  اس ایھ ار ال الیھ المــــلكیة   : اسم المنقول 

 لوكسمبورج, لوكسمبورج 1946 -رو لوفیجنى ال  - 9- 11:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0162287رقم العالمـة  : 

 03/07/2007تاریخ التسـجیل  : 
 02/07/2019  السجالت  :تاریخ التأشــــــیر ب

  14الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

14الفئ55555555ة     الس555اعات  واج555زاء ھ555ا  واكسس555وارتھا  ولوازمھ555ا  ورب555اط  الس555اعھ  وجل555د  س555اعات  المعص555م  وحاوی555ات  الس555اعات - 
  ف55555ى ش55555كل  عل55555ب  وح55555وافظ  اج55555زاء  الس55555اعھ  المیكانیكی55555ھ 

  اھ5555ر  واالحج5555ار  الكریم5555ھ  المنتج5555ات  م5555ن االحج5555ار  الكریمھ5555او المغلف5555ةبھا والمح5555افظوس555اعات الح555ائط  والمجوھ555رات  والج555و 
 .وسالس555555ل  المف555555اتیح ف555555ي ھ555555ذة الفئ555555ة

  
  

 كیو اس ھولدینجز اس ایھ ار ال.محدودة المسؤلیة مؤلفة طبقا لقوانین لوكسمبورج اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
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  رو دى جالسیس ، دویتشى اوف لوكسمبورج, لوكسمبورج 1لوكسمبورج ، 1628 -: ال  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 
  

  ش محدودة المسئولیة تأسست طبقا لقوانین لوكسمبورج - بیاریتز ھولدنجز  اس ایھ ار ال اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 لوكسمبورج, لوكسمبورج 1946 -رو لوفیجنى ال  - 9- 11:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0162288:  رقم العالمـة 

 03/07/2007تاریخ التسـجیل  : 
 02/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  18الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

18الفئ55555555ة     حقائ555555ب الس555555فر وحقائ555555ب الحم555555ل والحقائ555555ب الیدوی555555ھ وحقائ555555ب للش555555اطئ وحقائ555555ب الس555555فر وحقائ555555ب الحم555555ام - 
 (الحقائ55555ب) وحقائ55555ب الظھ55555ر والمح55555افظ والمح55555افظ الح55555ریمى والمح55555افظ  الریاض55555555یة والحقائ55555555ب الریاض55555555یھ والح55555555وافظ

 الرج5555555الى والحقائ5555555ب المدرس5555555یھ وحقائ5555555ب االوراق والحقائ5555555ب الدبلوماس5555555یھ وحقائ5555555ب الس5555555فر المس5555555تطیلھ والمس5555555طحھ
  ومحفظ555ھ

 .المف555555555اتیح والشماس555555555ى
  
  

 مؤلفة طبقا لقوانین لوكسمبورج كیو اس ھولدینجز اس ایھ ار ال.محدودة المسؤلیة اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  رو دى جالسیس ، دویتشى اوف لوكسمبورج, لوكسمبورج 1لوكسمبورج ، 1628 -: ال  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  ش محدودة المسئولیة تأسست طبقا لقوانین لوكسمبورج - بیاریتز ھولدنجز  اس ایھ ار ال اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 لوكسمبورج, لوكسمبورج 1946 -رو لوفیجنى ال  - 9- 11:  ملك555ةالمنق55555ول الی55555ھ العنوان 

 
  0162289رقم العالمـة  : 

 26/10/2009تاریخ التسـجیل  : 
 02/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  24الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

24الفئ55555555ة     س55555تك(بدیال ع55555ن القم55555اش ) ف55555ى ھ55555ذه الفئ55555ة الكت55555انالمنتج555ات م555ن المنس555وجات م555ن القم555اش او م555ادة الب555ال - 
 لالغ555555راض المنزلی555555ة ومفروش555555ات الس555555ریر ومفروش555555ات المائ555555دة والبش555555اكیر والف555555وط واغطی555555ة الس555555ریر والمائ555555ده

 24ومنادی55555ل المائ55555ده ف55555ى ھ55555ذه الفئ55555ة واقمش55555ھ الرای55555ات والمنس55555وجات واالقمش55555ة (المنس55555وجھ والمحبوك55555ة) بالفئ55555ة  
  
  

 كیو اس ھولدینجز اس ایھ ار ال.محدودة المسؤلیة مؤلفة طبقا لقوانین لوكسمبورج : اسم ناقل المـــــــــلكیة 
  رو دى جالسیس ، دویتشى اوف لوكسمبورج, لوكسمبورج 1لوكسمبورج ، 1628 -: ال  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  ست طبقا لقوانین لوكسمبورجش محدودة المسئولیة تأس - بیاریتز ھولدنجز  اس ایھ ار ال اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 لوكسمبورج, لوكسمبورج 1946 -رو لوفیجنى ال  - 9- 11:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0162290رقم العالمـة  : 

 03/07/2007تاریخ التسـجیل  : 
 02/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  25الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

25الفئ55555555ة     الملبوس555555ات و أردی555555ة الق555555دم و لب555555اس ال555555رأس وجاكت555555ات البل555555ل وأردی555555ة الس555555باحة واألقمص555555ة التحتانی555555ة - 
  الرج5555555الي والف5555555انالت ت5555555ي ش5555555یرت والف5555555انالت والقمص5555555ان والجاكت5555555ات لالس5555555تخدام

 الیوم5555555ي بأكم5555555ام طویل5555555ة أو قص5555555یرة والمالب5555555س الض5555555یقة والجاكت5555555ات والف5555555انالت الش5555555بابیة والس5555555ترة الریاض5555555یة
  لجاكت55555ات والس55555ترات وس55555ترة العم55555ال والبح55555ارة واألث555555واببالقلنس5555555555555وة وا

 ب555555دون أكم555555ام ومرای555555ل األطف555555ال والجاكت555555ات الح555555ریمي والبنطلون555555ات القص555555یرة والبنطلون555555ات ح555555تى الركب555555ة وش555555ورتات
  المش55555ي وش55555روتات الك55555رة الط55555ائرة والس55555راویل الطویل55555ة

 ز ومالب55555س الش55555غل ( االف55555رول )وس555555555راویل الش555555555اطئ والبنطلون555555555ات والبنطلون555555555ات الفضفاض555555555ة والبنطلون555555555ات الجی555555555ن
  وث55555وب الم55555رأة أو الطف55555ل والتن55555ورات والس55555ارنج ( مالب55555س المالی55555و )

 ومالب55555س أوق55555ات الف55555راغ والمالب55555س الریاض55555یة ومالب55555س األلع55555اب ومالب55555س ال55555تزحلق عل55555ى الجلی55555د ومالب55555س ال55555تزحلق
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 ب555555االلواح عل555555ى الجلی555555د تش555555مل ب555555دل ال555555تزحلق و بنطلون555555ات  ال555555تزحلق
 حتی555555ھ للرج555555ال و بنطلون555555ات ال555555تزحلق و جاكت555555ات ال555555تزحلق و س555555راویل ال555555واح ال555555تزحلق عل555555ىوس55555راویل ال55555تزحلق ال55555ت

  الجلی555555د و بنطلون555555ات ال555555واح ال555555تزحلق عل555555ى الجلی555555د
 و جاكت555555ات ال555555واح ال555555تزحلق عل555555ى الجلی555555د و مالب555555س ال555555تزحلق بالقباقی555555ب والمئ555555ازر والبیجام555555ات  ومالب555555س الن555555وم

 والعب55555اءات ومالب55555س
 ة والماللب5555555س التحتی5555555ة الح5555555ریمي والش5555555رابات والش5555555رابات الح5555555ریمي الض5555555یقة والج5555555وارباالس555555تحمام والمالب555555س ال555555داخلي

  القص555555یرة والص555555دیریات واألحزم555555ة وحم555555االت البنطل555555ون
 وقف555555ازات األص555555ابع األرب555555ع والقف555555ازات والكوفی555555ات وكس555555وة األذن المكس555555وة ب555555الفراء والمنادی555555ل الكب555555یرة وبھ555555ا رس555555ومات

  أسوالقبع5555ات الص5555غیرة ب5555دون ح5555واف وأربط5555ة ال5555ر
 والقبع555555ات واألقنع555555ة والقلنس555555وة وأغطی555555ة ال555555رأس ب555555رفرف واقی555555ة للش555555مس والشباش555555ب واألحذی555555ة برقب555555ة واألحذی555555ة

  وأحذی55555ة الش55555اطئ والص55555نادل بس55555یور أو أش55555رطة وأحذی55555ة الق55555دم
 الخاص555555ة بالریاض555555ة واأللع555555اب واألحذی555555ة الریاض555555یة برقب555555ة وأحذی555555ة الجلی555555د وأحذی555555ھ برقب555555ة ألل555555واح ال555555تزحلق عل555555ى

  برقب5555555ة لل5555555تزحلق عل5555555ى الجلی5555555د الجلی55555د وأحذی55555ة
 25بالزحاف555555ات وأحذی555555ة برقب5555555ة للوح5555555ة التحلی5555555ق وأحذی5555555ة ال5555555تزحلق عل5555555ى األمواج.بالفئ5555555ھ  

  
  

 كیو اس ھولدینجز اس ایھ ار ال.محدودة المسؤلیة مؤلفة طبقا لقوانین لوكسمبورج اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  جالسیس ، دویتشى اوف لوكسمبورج, لوكسمبورج رو دى 1لوكسمبورج ، 1628 -: ال  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  ش محدودة المسئولیة تأسست طبقا لقوانین لوكسمبورج - بیاریتز ھولدنجز  اس ایھ ار ال اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 لوكسمبورج, لوكسمبورج 1946 -رو لوفیجنى ال  - 9- 11:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0162291رقم العالمـة  : 

 03/07/2007تاریخ التسـجیل  : 
 02/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  28الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

28الفئ55555555ة     االجھ55555زة الریاض55555یة و ال55555واح ال55555تزحلق عل55555ى االم55555واج و ال55555واح ال55555تزحلق بالجس55555م و ال55555واح ال55555تزحلق بالرك55555ب و - 
  واح الش5555555راعیةال555واح الس555حب عل555ى س555طح الم555اء واالل

 و ال5555واح ال5555تزحلق عل5555ى االم5555واج و ال5555واح ال5555تزحلق ع5555اى الجلی5555د و ل5555و ح5555تى ال5555تزحلق عل5555ى الجلی5555د و ل5555و ح5555تى الت5555ازحلق
  عل5555ى الم5555اء و ال5555واح العج5555ل و لوح5555ات الت5555احلیق

 و االكسس555555وارات الریاض555555یة و تش555555مل احب555555ال العج555555ل و رب555555اط ال555555رجلین للت555555امین ف555555ي االجھ555555زة الریاض555555یة و االجھ555555زة
 اض55555یة م55555ن احب55555ال تس55555تخدم ف55555ي الس55555حب او ال55555تزحلقال55ري

 و اربط5555ة ال5555تزحلق و مس5555اكات ل5555وح ال5555تزحلق عل5555ى االم5555واج و زع5555انف الس5555باحة و تش5555مل زع5555انف الس5555باحة الل5555واح ال5555تزحلق
  عل555ى الم555اء و اش555رعة االل555واح الش555راعیة

 الم555اء و اغطی555ة و ح555وافظ و اش55555رعة لوح55555ات التحلی55555ق و الش55555مع و ل55555و ح55555تى ال55555تزحلق عل55555ى الجلی55555د و لوح55555ات ال55555تزحلق عل55555ى
  حمای55555ة لالجھ55555زة الریاض55555یة و تش55555مل

 ح5555وافظ للوح5555ات ال5555تزحلق عل5555ى الم5555اء و لوح5555ات ال5555تزحلق بالجس5555م عل5555ى الم5555اء و ال5555واح ال5555تزحلق بالرك5555ب عل5555ى الم5555اء و
  ال555واح الس555حب عل555ى الم555اء و االل555واح

 ح55555تى ال55555تزحلق عل55555ى الجلی55555د و الش5555راعیة و ل5555و ح5555تى ال5555تزحلق عل5555ى س5555طح الم5555اء و ال5555واح ال5555تزحلق عل5555ى الجلی5555د و ل5555و
 ال55555واح ال55555تزحلق علىس55555طح الم55555اء

     .و ال555555واح ال555555تزحلق بالعج555555ل و ال555555واح التحلی555555ق
 
  
  

 كیو اس ھولدینجز اس ایھ ار ال.محدودة المسؤلیة مؤلفة طبقا لقوانین لوكسمبورج اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  سیس ، دویتشى اوف لوكسمبورج, لوكسمبورجرو دى جال 1لوكسمبورج ، 1628 -: ال  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  ش محدودة المسئولیة تأسست طبقا لقوانین لوكسمبورج - بیاریتز ھولدنجز  اس ایھ ار ال اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 لوكسمبورج, لوكسمبورج 1946 -رو لوفیجنى ال  - 9- 11:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0162292رقم العالمـة  : 

 04/05/2008تاریخ التسـجیل  : 
 02/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :



12 12 

  35الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

35الفئ55555555ة     خ555555دمات البی555555ع بالتجزئ555555ة (وتش555555مل خدم555555ة البی555555ع بالتجزئ555555ة م555555ن خ555555الل ش555555بكة االنترن555555ت العالمی555555ة او اى - 
 البی555555ع بالجمل555555ة م555555ن خ555555الل ش555555بكة االنترن555555ت العالمی555555ة او اى ش555555بكة ش5555بكة اخ5555رى )  خدم5555ة البی5555ع بالجمل5555ة (وتش5555مل خدم5555ة
 اخ5555555رى )االستش5555555ارات التجاری5555555ة المتعلق5555555ة بانش5555555اء وتش5555555غیل مناف5555555ذ البی5555555ع بالتجزئ5555555ة وش5555555راء مجموع5555555ھ مناف5555555ذ البی5555555ع

 بالتجزئ55555ة والدعای55555ة وخ55555دمات الدعای55555ةوالترویج ف55555ى ھ55555ذه الفئ55555ة وتش55555مل خط55555ط الحواف55555ز وب55555رامج ال55555والء واالخ55555الص
35بالفئ55555555555ة   دون غیرھ55ا 

  
  

 كیو اس ھولدینجز اس ایھ ار ال.محدودة المسؤلیة مؤلفة طبقا لقوانین لوكسمبورج اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  رو دى جالسیس ، دویتشى اوف لوكسمبورج, لوكسمبورج 1لوكسمبورج ، 1628 -: ال  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  ش محدودة المسئولیة تأسست طبقا لقوانین لوكسمبورج - اس ایھ ار ال   بیاریتز ھولدنجزاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 لوكسمبورج, لوكسمبورج 1946 -رو لوفیجنى ال  - 9- 11:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0162294رقم العالمـة  : 

 16/03/2008تاریخ التسـجیل  : 
 02/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  9الفئة : 
 ضائع والمنتــــــــجات   :الب

9الفئ55555555ة      نظ555ارات ونظ555ارات الش555مس ونظ555ارات ومنظ555ارات الریاض555ة واجزائھ555ا- المنتج555555ات البص555555ریة ف555555ى ھ555555ذه الفئ555555ة - 
  اكسس55555وارات ومكم55555الت النظ55555ارات الشمس55555یة ف55555ى ھ55555ذه الفئ55555ة والنظ55555ارات والمنظ55555ارات الریاض55555یة بم55555ا ف55555ى

 لعدس555555ات البدیل555555ة واالج555555زاء االنفی555555ة والش555555رائط م555555ن الف555555ومذل555ك االط555ارات وعل555ب النظ555ارات واذرع النظ555ارات وا
  (لحمای5555ة الجیھ5555ة م5555ن النظ5555ارات)خوزات واقی5555ة لالس5555تخدام ف5555ى الریاض5555ة  بم5555ا ف5555ى ذل5555ك رك5555وب االم5555واج وال5555تزلج

 الم55555ائى عل55555ى االل55555واح وال55555تزلج الجلی55555دى عل55555ى االل55555واح وال55555تزلج عل55555ى الجلی55555د وش55555رائط الفی55555دیو المس55555جلة واس55555طوانات
   CDة واالق5555راص المض55555غوطةالفی555555555555555دیوالرقمي

 وجاكت55555ات البل55555ل ف55555ى ھ55555ذه الفئ55555ة واكسس55555وارات  التلیف55555ون المحم55555ول ال55555واردة
9 واالغطی55555ة والعل55555ب والماس55555كات وحب55555ل العن55555ق وسالس55555ل العن55555ق ال55555واردة بالفئ55555ة 9بالفئ55555555555ة    

  
  

 نین لوكسمبورجكیو اس ھولدینجز اس ایھ ار ال.محدودة المسؤلیة مؤلفة طبقا لقوا اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  رو دى جالسیس ، دویتشى اوف لوكسمبورج, لوكسمبورج 1لوكسمبورج ، 1628 -: ال  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  ش محدودة المسئولیة تأسست طبقا لقوانین لوكسمبورج - بیاریتز ھولدنجز  اس ایھ ار ال اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 لوكسمبورج, لوكسمبورج 1946 -لوفیجنى ال  رو - 9- 11:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0162299رقم العالمـة  : 

 03/07/2007تاریخ التسـجیل  : 
 02/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  28الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

28الفئ55555555ة     لجس55555م وال55555واح ال55555تزحلق بالرك55555باالجھ5555زة الریاض5555یة وال5555واح ال5555تزحلق عل5555ي االم5555واج وال5555واح ال5555تزحلق ب5555ا - 
 وال5555واح الس5555حب عل5555ي الس5555طح الم5555اء واالل5555واح الش5555راعیة وال5555واح ال5555تزحلق عل5555ي االم5555واج وال5555واح ال5555تزحلق عل5555ي الجلی5555د ول5555و

  ح55555تي ال55555تزحلق عل55555ي الجلی55555د
 ول55555و ح55555تي ال55555تزحلق عل55555ي الم55555اء وأل55555واح ال55555تزحلق العج55555ل ولوح55555ات التحلی55555ق واالكسس55555وارات الریاض55555یة وتش55555مل احب55555ال

 ط ال55555رجلین للت55555أمین ف555555ي االجھ555555زة الریاض555555یة و االجھ555555زة  الریاض555555یة م555555ن احب555555ال تس555555تخدم ف555555ي الس555555حب أو ال555555تزحلقوارب555ا
  وأربط55555ة ال55555تزحلق ومس55555اكات ل55555وح ال55555تزحلق

 عل5555ي االم5555واج وزع5555انف الس5555باحة وتش5555تمل زع5555انف الس5555باحة الل5555واح ال5555تزحلق عل5555ي الم5555اء وأش5555رعة االل5555واح الش5555راعیة
 لوح5555تي ال5555تزحلق عل5555ي الجلی5555د ولوح5555ات ال5555تزحلق عل5555ي الم5555اء وأغطی5555ة وح5555وافظواش55555رعة لوح55555ات التحلی55555ق والش55555مع ل

  حمای55555ة لالجھ55555زة الریاض55555یة
 وتش5555مل ح5555وافظ للوح5555ات ال5555تزحلق عل5555ي الم5555اء ولوح5555ات ال5555تزحلق بالجس5555م عل5555ي الم5555اء وال5555واح ال5555تزحلق بالرك5555ب عل5555ي

 اء وال55555واح ال55555تزحلق عل55555ي الجلی55555دالم5555اء وال5555واح الس5555حب عل5555ي الم5555اء واالل5555واح الش5555راعیة ولوح5555تي ال5555تزحلق عل5555ي س5555طح ال5555م
 ولوح55555تي ال55555تزحلق عل55555ي الجلی55555د وال55555واح ال55555تزحلق عل55555ى س55555طح الم55555اء وال55555واح ال55555تزحلق بالعج55555ل وال55555واح التحلی55555ق
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 كیو اس ھولدینجز اس ایھ ار ال.محدودة المسؤلیة مؤلفة طبقا لقوانین لوكسمبورج اسم ناقل المـــــــــلكیة  :

  رو دى جالسیس ، دویتشى اوف لوكسمبورج, لوكسمبورج 1لوكسمبورج ، 1628 -: ال  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 
  

  ش محدودة المسئولیة تأسست طبقا لقوانین لوكسمبورج - بیاریتز ھولدنجز  اس ایھ ار ال اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 لوكسمبورج, لوكسمبورج 1946 -رو لوفیجنى ال  - 9- 11:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0162301رقم العالمـة  : 

 03/07/2007تاریخ التسـجیل  : 
 02/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  25الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

25الفئ55555555ة     الملبوس555555ات واردی555555ھ الق555555دم ولب555555اس ال555555راس وجاكیت555555ات البل555555ل واردی555555ھ الس555555باحھ واالقمص555555ھ التحتانی555555ھ - 
 ش5555555یرت والف5555555انالت والقمص5555555ان والجاكیت5555555ات لالس5555555تخدام الیوم5555555ي باكم5555555ام طویل5555555ھ او قص5555555یره الرج555555الي والف555555انالت ت555555ى

 والمالب555555555س الض555555555یقھ والجاكیت555555555ات والف555555555انالت الش555555555بابیھ والس555555555تره الریاض555555555یھ بالقلنس555555555وه والجاكیت555555555ات والس555555555ترات
  وس5555تره العم5555ال والبح5555اره واالث5555واب ب5555دون اكم5555ام ومرای5555ل

 القص5555555یره والبنطلون5555555ات ح5555555تى الركب5555555ھ وش5555555ورتات المش5555555ي وش5555555ورتات  االطف55555555ال والجاكیت55555555ات الح55555555ریمي والبنطلون55555555ات
  الك55555ره الط55555ائره والس55555راویل الطویل55555ھ وس55555راویل الش55555اطيء

 والبنطلون5555555ات والبنطلون5555555ات الفضفاض5555555ھ  والبنطلون5555555ات الجی5555555تر ومالب5555555س الش5555555غل (االف5555555رول) وث5555555وب الم5555555راه او الطف5555555ل
 لمالب555555س الریاض555555یھ ومالب555555س االلع555555اب ومالب555555سوالتن555555ورات والس555555ارنج(مالبس المالی555555و) ومالب555555س اوق555555ات الف555555راغ وا

 ال555555تزحلق غل555555ي الجلی555555د ومالب555555س  وال555555تزحلق ب555555االلواح الجلی555555د تش555555مل ب555555دل ال555555تزحلق وبنطلون555555ات ال555555تزحلق وس555555راویل
  ال55555555تزحلق التحتی55555555ھ للرج55555555ال وبنطلون55555555ات ال55555555تزحلق وجاكیت55555555ات ال55555555تزحلق

 لی55555د وجاكیت55555ات ال55555واح ال55555تزحلق عل55555يوس55555راویل ال55555واح ال55555تزحلق عل55555ي الجلی55555د وبنطلون55555ات ال55555واح ال55555تزحلق عل55555ي ال55555ج
  الجلی55555555د ومالب55555555س ال55555555تزحلق بالقباقی55555555ب والمئ55555555أزر والبیجام55555555ات

 ومالب555555س الن555555وم والعب555555أءات ومالب555555س االس555555تحمام والمالب555555س الداخلی555555ھ والمالب555555س التحتی555555ھ الح555555ریمي والش555555رابات
  والش5555555رابات الح5555555ریمي الض5555555یقھ والج5555555وارب القص5555555یره الص5555555دیریات

 وقف555555ازات االص555555ابع االرب555555ع والقف555555ازات والكوفی555555ات وكس555555وه االذن المكس555555وه واربط555555ھ ال555555راس واالحزم5555ھ وحم5555االت البنطل5555ون
 و

 والقباع555555ات واالقنع555555ھ المكس555555وه واغطی555555ھ ال555555راس ب555555رفرف واقی555555ھ للش555555مس والشباش555555ب واالحذی555555ھ برقب555555ھ  واالحذی555555ة
 احذی555555ة الریاض555555یةواحذی55555ة الش55555اطىء والص55555نادل  بس55555یور  او اش55555رطة و احذی55555ة الق55555دم  الخاص55555ة بالریاض55555ة  وااللع55555اب  وال

 برقب555555ة  واحذی555555ة الجلی555555د واحذی555555ھ برقب555555ھ لل555555تزحلق عل555555ي الجلی555555د بالزحاف555555ات واحذی555555ھ برقب555555ھ للوح555555ھ  التحلی555555ق واحذی555555ھ
 .ال5555تزحلق عل5555ي االم5555واج

 
  
  

 كیو اس ھولدینجز اس ایھ ار ال.محدودة المسؤلیة مؤلفة طبقا لقوانین لوكسمبورج اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  رو دى جالسیس ، دویتشى اوف لوكسمبورج, لوكسمبورج 1لوكسمبورج ، 1628 -: ال  ی555ةناق5555ل المل5555كعنوان 

  
  ش محدودة المسئولیة تأسست طبقا لقوانین لوكسمبورج - بیاریتز ھولدنجز  اس ایھ ار ال اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 لوكسمبورجلوكسمبورج,  1946 -رو لوفیجنى ال  - 9- 11:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0166445رقم العالمـة  : 

 15/01/2007تاریخ التسـجیل  : 
 28/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  14الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

14الفئ55555555ة     احج5ار كریم5ة ومجوھ55رات - 
  
  

 فردى مصرى الجنسیة مصطفى عبد الرازق صالح نصار -ایجیبت جولد اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  , مصر13013بلوك/  3العبور قطعة رقم -: المنطقة الصناعیةأ  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  )شركة تضامن . N E Gمحمد حسن عبدالرازق وشركاه (نیوایجیبت جولدلصناعةالمجوھراتاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القلیوبیة, مصر -مدینة العبور  -قة الصناعیةأ المنط - 13013بلوك  3: قطعة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 



 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

 
  0170705رقم العالمـة  : 

 10/03/2008تاریخ التسـجیل  : 
 29/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  17الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

17الفئ55555555ة     الموادالمص555نوعة م555ن  المط555اط وحش555یات م555ن المط555اط - 
  
  

 شركة تركیة محدودة المسؤلیة --- سیسل بالستیك كاوسوك ساناى فى تیكاریت لیمتد سیركاتى  مـــــــــلكیة  :اسم ناقل ال
  فابریاسى بیتسیجى بیال نم تارسوس مرسین تركیا, تركیا 2: میركز یونوسوجلو كویو یولو اوزیرى بردان  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة تركیة - اعات البالستیكیة والمطاطیة والتجارة المساھمة سجیل للصناسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 تركیا., تركیا -مرسین -ترسوس  -كم 7 - : ترسوس اضنا یولو اوزرى  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0188301رقم العالمـة  : 

 19/03/2013تاریخ التسـجیل  : 
 04/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  11ئة : الف
 البضائع والمنتــــــــجات   :

11الفئ55555555ة     11جمی555555ع منتج555555ات الفئ555555ة  - 
  
  

 شركة توصیة بسیطة -- الشركة العالمیة للتجارة والتوكیالت محمد احمد على ابراھیم وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  من رمضان, مصر العاشر 3نموذج  2مربع  13عمارة  31المجاورة رقم  6:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  مساھمة مصریة -سوزوكي الیكترونیكس اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, مصر -وسط البلد  -ش عبد الخالق ثروت  33:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0195167رقم العالمـة  : 

 23/02/2009تاریخ التسـجیل  : 
 14/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  9الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

9الفئ55555555ة     برمجی55555ات كمبیوت55555ر وأدوات برمجی55555ات ألس55555تعمالھا م55555ن قب55555ل جھ55555ات األعم55555ال ف55555ي العملی55555ات المحاس55555بیة - 
 والمالی555555ة وتخطی555555ط األعم555555ال والم555555وارد البش555555ریة والش555555ئون القانونی555555ة والت555555أمین والتس555555ویق والمبیع555555ات واألعم555555ال

وتقنی555555ة المعلوم555555ات، ب555555ر 9مجی555555ات كمبیوت555555ر وأدوات برمجی555555ات لنظ555555م إدارة المض555555مون بالفئ555555ة رق555555م   . 
  
  

 مؤسسة التمویل الدولیة اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
الوالیات المتحدة االمریكیة , الوالیات  20433 - ان دبلیو واشنطن مقاطعة كولومبیا  - بنسلفانیا افینیو  2121:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  المتحدة االمریكیة
  

  شركة مساھمة مصریة -بنك االسكندریة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 القاھرة, مصر -عابدین  - شارع قصر النیل  49:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0195168رقم العالمـة  : 

 23/02/2009تاریخ التسـجیل  : 
 14/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  35الفئة : 
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 ائع والمنتــــــــجات   :البض
35الفئ55555555ة     خ555دمات توف555یر م555دخل كمبیوت555رى مباش555ر م555ن جھ555ة عم555ل إل555ى جھ555ة عم555ل أخ555رى لتوف555یر الوص555ول إل555ى المعلوم555ات - 

 والم5555وارد ونم5555اذج العم5555ل وأدوات برمجی5555ات غ5555یر قابل5555ة للتنزی5555ل ألس5555تعمالھا م5555ن قب5555ل جھ5555ات األعم5555ال ف5555ي العملی55555ات
 .ل والتس55555ویق والمبیع55555ات واألعم55555ال وتقنی55555ة المعلوم55555ات، خ55555دمات إدارة األعم55555الالمحاس55555بة والمالی55555ة وتخطی55555ط األعم55555ا

  
  

 مؤسسة التمویل الدولیة اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
الوالیات المتحدة االمریكیة , الوالیات  - 20433 - ان دبلیو واشنطن مقاطعة كولومبیا  - بنسلفانیا افینیو  2121:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  المریكیةالمتحدة ا
  

  شركة مساھمة مصریة -بنك االسكندریة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 القاھرة, مصر -عابدین  - شارع قصر النیل  49:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0195169رقم العالمـة  : 

 23/02/2009تاریخ التسـجیل  : 
 14/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  41 الفئة :
 البضائع والمنتــــــــجات   :

41الفئ55555555ة     خ55555دمات التعلی55555م وخاص55555ة الت55555دریب عل55555ى األعم55555ال ف55555ي مج55555ال العملی55555ات المحاس55555بیة والمالی55555ة وتخطی55555ط العم55555ل - 
 والم5555555وارد البش5555555ریة والش5555555ئون القانونی5555555ة والت5555555أمین والتس5555555ویق واألعم5555555ال والمبیع5555555ات واألعم5555555ال وتقنی5555555ة المعلوم5555555ات

 ت55555م تق55555دیمھا م55555ن خ55555الل الفص55555ول الدراس55555یة وال55555ورش والحلق55555ات الدراس55555یة والمقدم55555ة ع55555بر ش55555بكةوإدارة األعم555ال وال555تي ي
41كمبیوت55555555ر ش55555555املة بالفئ55555555ة   . 

  
  

 مؤسسة التمویل الدولیة اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
تحدة االمریكیة , الوالیات الوالیات الم - 20433 - ان دبلیو واشنطن مقاطعة كولومبیا  - بنسلفانیا افینیو  2121:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  المتحدة االمریكیة
  

  شركة مساھمة مصریة -بنك االسكندریة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 القاھرة, مصر -عابدین  - شارع قصر النیل  49:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0215872رقم العالمـة  : 

 28/03/2010تاریخ التسـجیل  : 
 28/07/2019  ـیر بالسجالت  :تاریخ التأشـــــ

  14الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

14الفئ55555555ة     14المش555555غوالت الذھبی555555ة واالحج555555ار الكریم555555ة ال555555واردة بالفئ555555ة  - 
  
  

 مؤسسة فردیة -- ایجیبت جولد ( مصطفى نصار )  - مصطفى عبد الرازق صالح نصار  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  , مصر13013بلوك  13: العبور المنطقة الصناعیة أ قطعة  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة تضامن . N E Gمحمد حسن عبدالرازق وشركاه .(نیوایجیبت جولدلصناعة المجوھراتاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 مصرالقلیوبیة,  -مدینة العبور  -المنطقة الصناعیةأ  - 13013بلوك  3: قطعة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0215873رقم العالمـة  : 

 28/03/2010تاریخ التسـجیل  : 
 28/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  14الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

14الفئ55555555ة     المش555555غوالت الذھبی555555ة والس555555بائك واالحج555555ار الكریم555555ة - 
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 منشاة فردیة -- مصرى الجنسیة  -- ایجیبت جولد ( مصطفى نصار )  - نصار مصطفى عبد الرازق صالح  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  القاھرة , مصر --- مدینة العبور  --  13013بلوك  3: المنطقة الصناعیة أ قطعة  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  كة تضامن .)شر N E Gمحمد حسن عبدالرازق وشركاه (نیوایجیبت جولدلصناعةالمجوھراتاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القلیوبیة, مصر -مدینة العبور  -المنطقة الصناعیةأ  - 13013بلوك  3: قطعة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0217939رقم العالمـة  : 

 22/10/2014تاریخ التسـجیل  : 
 02/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  36الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

الف555555ئ   36ة    دون غیرھ55ا36خ555555دمات مص555555رفیة بالفئ555555ة  - 
  
  

 شركة مساھمة مصریة - AHLI UNITED BANK (EGYPT) -مصر  -البنك االھلى المتحد  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  القاھرة, مصر - مبنى مركز التجارة العالمى  -ش كورنیش النیل  1191:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  البنك األھلي المتحد البحرین ش.م.بة   : اسم المنقول الیھ المــــلكی

 : البحرین, البحرین المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0231972رقم العالمـة  : 

 15/12/2011تاریخ التسـجیل  : 
 14/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  3الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ55555555ة     - الش5555ذى - منج555ات العط555ور - رغ55وة ( ف55وم ) ال55دش والحم55ام - ج55ل ال55دش والحم55ام - الس5555555ائل الص5555555ابون - الص5555555ابون - 
 كریم5555ات - مستحض5555555رات الزین5555555ة ( الكوزماتی5555555ك ) ال5555555زیوت االساس5555555یة ( العطری5555555ة ) مستحض5555555رات العنای5555555ة بالش5555555عر

 - ص555555بغات الش555555عر - بلس5555555م الش5555555عر - لوس555555یون الش5555555عر - ش55555امبو الش55555عر - بریلی5555555555555555555انتین - ج555ل الش555عر - الش555555عر
 مستحض5555رات ع5555الج قش5555رة ال5555راس عل5555ى ھیئ5555ة - ملطف555555ات البش555555رة - مستحض55555555رات ت55555555زیین الش55555555عر - منش55555طات الش55555عر

 - می555555اه الكولونی555555ا - غس555555ول للف555555م ( لیس555555ت لغای555555ات طبی555555ة ) می555555اه التوالی555555ت - مستحض5555555رات تنظی5555555ف االس5555555نان - ش55555امبو
 واض555555افات - الحم555ام وف555ى ال555دش زی55555وت غ55555یر طبی55555ة لالس55555تخدام ف55555ى - ام5555الح غ5555یر طبی5555ة لالس5555تخدام ف5555ى الحم5555ام وال5555دش
 مس55555احیق - زی555وت - غس555555والت ( لوس555555یون ) حلی555555ب - كریم5555ات - اخ5555رى غ5555یر طبی5555ة لالس5555تخدام ف5555ى الحم5555ام وف5555ى ال5555دش

 م55555زیالت رائح55555ة لالس55555تخدام الشخص55555ى ومض55555ادات - وم555555راھم للعنای555555ة وتنظی555555ف البش555555رة والجس555555م والی555555دین واالق555555دام
 ) م5555وس للحالق5555ة - ك555555ریم للحالق555555ة - ض55555رات بع55555د وقب55555ل الحالق55555ةمس55555تح - ب55555ودرة التل55555ك - للع5555555رق لالس5555555تخدام الشخص5555555ى
 مستحض555555رات زین555555ة الس555555مرار البش555555رة باش555555عة - زی5555ت للحالق5555ة ورغ5555وة للحالق5555ة ( ف5555وم ) - ك555ریم او رغ555وة ) ج555ل للحالق555ة

 مستحض5555رات زین5555ة ض5555د االحم5555رار م5555ن اش5555عة الش5555مس وجمی5555ع - مستحض55555رات زین55555ة للوقای55555ة م55555ن اش55555عة الش55555مس - الش5555مس
المنتج5555555ات وال    دون غیرھ55ا3واردة بالفئ55555555555ة 

  
  

 شركة ھولندیة ذات مسئولیة محدودة - زیترا بى فى  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  ھولندا , مصر --ذى نذر الندز  -- جیھ بى امستردام  1082-7: تیلینجن  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  مسئولیة محدودةشركة ذات  -جلوبال جور براندز بي في اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 دي كیھ، امستردام ھولندا, ھولندا 1011،80: اوستیردوكسترات  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0264178رقم العالمـة  : 

 24/03/2013تاریخ التسـجیل  : 
 11/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  37الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

37الفئ55555555ة     ص5555555یانة- التنجی5555555555د- االس5555555555تخراج بالتع5555555555دین -التش5555555555555یید- انش555555اء المص555555انع- وم55555ات ح55555ول التش55555ییدمعل - 
 اع5555ادة تلبی5555س االط5555ارات -محط55555ات خدم55555ة المركب55555ات (التزوی55555د ب55555الوقود والص55555یانة)- غس555555یل المركب555555ات -واص55555الح الس55555یارات

- بالمط5555اط   دون غیرھ55ا37تركی5555555ب وص5555555یانة واص5555555الح الماكین5555555ات بالفئ5555555ة 
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 شركة محدودة المسئولیة تأسست وقائمة طبقا لقوانین الصین -لیمتد  -شونجكینج یوان إنوفیشن تیكنولوجى كو ــــلكیة  :اسم ناقل المـــــ
  الصین, الصین --شونجكوینج  -- دیستریكت  -- : فینجھوانج شابینجبا  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
شركة محدودة المسئولیة منظمة وفقاً  -ستوك كو ، ال تى دى  تشونج كوینج سوكون اند سترى جروباسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

  لقوانین جمھوریة الصین
 الصین الشعبیة, الصین -تشوینج كوینج  -مقاطعة تشابینجبا  -طریق جینكیاو  61- 1:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0264179رقم العالمـة  : 

 24/03/2013تاریخ التسـجیل  : 
 11/07/2019  ر بالسجالت  :تاریخ التأشــــــی

  12الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

12الفئ55555555ة     العرب55555ات مقص55555ورات ال55555دراجات الس55555یارات س55555یارات ذات محرك55555ات وس55555ائل امتص55555اص الص55555دمات للمركب55555ات - 
 اط55555ارات لعج55555الت المركب55555ات موات55555یر المركب55555ات االرض55555یة وس55555ائل امتص55555اص الص55555دمات للس55555یارات ال55555دراجات البخاری55555ة

 12ال555555دراجات الھوائی555555ة بالفئ555555ة رق555555م 
  
  

 شركة محدودة المسئولیة تأسست وقائمة طبقا لقوانین الصین -لیمتد  -شونجكینج یوان إنوفیشن تیكنولوجى كو اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  الصین, الصین -شونجكوینج  -شابینجبا دیستریكت  -: فینجھوانج  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
شركة محدودة المسئولیة منظمة وفقاً  -تشونج كوینج سوكون اند سترى جروب ستوك كو ، ال تى دى ھ المــــلكیة   : اسم المنقول الی

  لقوانین جمھوریة الصین
 الصین الشعبیة, الصین -تشوینج كوینج  -مقاطعة تشابینجبا  -طریق جینكیاو  61- 1:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0268216رقم العالمـة  : 

 16/09/2018تاریخ التسـجیل  : 
 10/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  3الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ55555555ة      دون غیرھ55ا3جمی5555555ع المنتج5555555ات بالفئ5555555ة  - 
  
  

 شركة مساھمة - شركة آرما للصابون والمنظفات  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
بالعاشر من  23وضمھا إلى القطعة  B2ب بالمنطقة الصناعیة جنوب  24بامتداد القطعة  24افة القطعة : إض ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  رمضان الشرقیة., مصر
  

  شركة خاصة محدودة باالسھم - شركة ارما المحدودة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 سیبیرسیتي،ابیني،جمھوریة موریشیوس, موریشیوس: الدور الخامس،البرج الثالث،نیكستراكوم، المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0271366رقم العالمـة  : 

 12/11/2013تاریخ التسـجیل  : 
 10/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  32الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

32الفئ55555555ة     م555555ن مستحض555555رات تس555555تعمل الب5555یرة می5555اة معدنی5555ة وغیرھ5555ا م5555ن مش5555روبات غ5555یر كحولی5555ة ش5555راب وغ5555یره - 
   دون غیرھ55ا32لص5555555نع المش5555555روبات ال5555555وارده بالفئ5555555ة 

  
  

 شركة تضامن لبنانیة -سولفید  - قساطلي شتورة  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  : .بیروت االشرفیة ، السیوفى ، بنایھ اكاسیا مكسھ بملك / الشركة جمھوریة لبنان , لبنان ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 
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  شركة مساھمة لبنانیة  -قساطلي شتورة ش.م.ل  یھ المــــلكیة   : اسم المنقول ال
 الطابق االول . جمھوریة لبنان, لبنان -بنایة اكاسیا  -السیوفى  -االشرفیة  -: بیروت  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0280098رقم العالمـة  : 

 10/11/2013تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  : تاریخ التأشــــــیر بالسجالت 

  29الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

29الفئ55555555ة        دون غیرھ55ا29مرق5555ة ال5555دجاج والمرب5555ة ال5555واردة بالفئ5555ة رق5555م  - 
  
  

 مصرى الجنسیة - فرد  -بیردز كینج لیمتد  -نجالء محمد عبده سالم  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  مصر , مصر - الجیزة  -فیصل  -العشرین  - 2ترعة عبد العال  -  ش محمد عبد الھادى 22:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة مصریة -بیردز كیج للصناعات الغذائیة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الجیزة, مصر - امتداد المنطقة الصناعیة الثالثة بمدینة السادس من اكتوبر  23: القطعة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0284917العالمـة  : رقم 

 05/06/2014تاریخ التسـجیل  : 
 18/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  3الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ55555555ة       دون غیرھ55ا3مستحض5555555رات تجمی5555555ل ال5555555واردة بالفئ5555555ة  - 
  
  

 شركةتوصیة بسیطة -میل سیتى للتج -ھانى محمد الحسینى وشریكاه  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  المعادى الجدیدة , مصر -بالدور االول  2خلف كارفور شقة رقم  -مدینة المعراج  -  4137: البساتین قطعة رقم  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة تضامن - سیتى للتجمیل  - ھانى محمد الحسینى وشریكاه اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

المعادى الجدیدة ,  - بالدور االول  2خلف كارفور شقة رقم  - مدینة المعراج  - 4137: البساتین قطعة رقم  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 
 مصر

 
  0284917رقم العالمـة  : 

 05/06/2014تاریخ التسـجیل  : 
 18/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  3الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ55555555ة    مس -     دون غیرھ55ا3تحض555555رات تجمی555555ل ال555555واردة بالفئ555555ة 
  
  

 شركة تضامن -سیتى للتجمیل  -ھانى محمد الحسینى وشریكاه  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  المعادى الجدیدة , مصر -بالدور االول  2خلف كارفور شقة رقم  -مدینة المعراج  -  4137: البساتین قطعة رقم  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة تضامن -سیتى للتجمیل  -سامح محمد عبد المجید وشركاهول الیھ المــــلكیة   : اسم المنق

المعادى الجدیدة ,  - بالدور االول  2خلف كارفور شقة رقم  - مدینة المعراج  - 4137: البساتین قطعة رقم  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 
 مصر

 
  0284917رقم العالمـة  : 

 05/06/2014تاریخ التسـجیل  : 
 18/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  3الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :
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3الفئ55555555ة       دون غیرھ55ا3مستحض5555555رات تجمی5555555ل ال5555555واردة بالفئ5555555ة  - 
  
  

 شركة تضامن - سیتى للتجمیل  - سامح محمد عبد المجید وشركاه اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  المعادى الجدیدة , مصر -بالدور االول  2خلف كارفور شقة رقم  -مدینة المعراج  -  4137ساتین قطعة رقم : الب ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
خروج شركة جولدن تراست لالستیراد  -شركة تضامن  -سیتى للتجمیل  -سامح محمد عبد المجید وشركاهاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

  والتصدیر والتجارة والتوزیع
المعادى الجدیدة ,  - بالدور االول  2خلف كارفور شقة رقم  - مدینة المعراج  - 4137: البساتین قطعة رقم  ق5555ول الی5555ھ الملك5555ةالم55نعنوان 

 مصر

 
  0284917رقم العالمـة  : 

 05/06/2014تاریخ التسـجیل  : 
 24/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  3الفئة : 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

3الفئ55555555ة       دون غیرھ55ا3مستحض5555555رات تجمی5555555ل ال5555555واردة بالفئ5555555ة  - 
  
  

 شركة تضامن - سیتى للتجمیل  - سامح محمد عبد المجید وشركاه اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  , مصر المعادى الجدیدة -بالدور االول  2خلف كارفور شقة رقم  -مدینة المعراج  -  4137: البساتین قطعة رقم  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة مصریة - جولدن تراست الستیراد والتصدیر والتجارة والتوزیع ش.م.م اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

القاھرة,  -المعادى الجدیدة خلف محطة بنزین امارات مصر  -مدینة المعراج  -طریق الكورنیش  3108:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 
 مصر

 
  0287102 رقم العالمـة  :

 12/11/2014تاریخ التسـجیل  : 
 29/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  1الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

1الفئ55555555ة     الم55555واد الالص55555قة ل55555ورق الح55555ائط والم55555واد الالصقةالمس55555تخدمة ف55555ى االغ55555راض الص55555ناعیة والم55555واد الالص55555قة - 
لتعلی5555ق ال5555ورق وجمی5555ع ان5555واع الم5555واد ال    دون1 وجمی55555ع ان55555واع المنتج55555ات ال55555واردة بالفئ55555ة 1الص555555قة  ال555555واردة بالفئ555555ة 

 غیرھ55ا
  
  

 شركة تضامن - مجدى عبد البارى المتولى وشركاه (الشركھ السویدیھ للدیكورات الحدیثھ اس ام تكس )  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  مدینة نصر , مصر -الدور الثالث والرابع فوق االرضى  - المنطقة العاشرة  - 22بلوك  - 5: عمارة رقم  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة -السویدیة للدیكورات الحدیثة (اس ام تكس) اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, , , , مصر -مدینة نصر  -المنطقة العاشرة  22بلوك  5: عمارة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0287103رقم العالمـة  : 

 12/11/2014تاریخ التسـجیل  : 
 29/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  3الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ55555555ة      وجمی55555ع منتج55555ات3الس5555555نفرة وورق الس5555555نفرة وم5555555واد الس5555555نفرة وادوات الكش5555555ط والجل5555555ى  ال5555555واردة بالفئ5555555ة  - 
  دون غیرھ55ا3الفئ55555555ة 

  
  

 شركة تضامن - مجدى عبد البارى المتولى وشركاه (الشركھ السویدیھ للدیكورات الحدیثھ اس ام تكس )  لكیة  :اسم ناقل المـــــــــ
  مدینة نصر , مصر -الدور الثالث والرابع فوق االرضى  - المنطقة العاشرة  - 22بلوك  - 5: عمارة رقم  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 
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  شركة مساھمة -لدیكورات الحدیثة (اس ام تكس) السویدیة لاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, , , , مصر -مدینة نصر  -المنطقة العاشرة  22بلوك  5: عمارة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0287104رقم العالمـة  : 

 12/11/2014تاریخ التسـجیل  : 
 29/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  6الفئة : 
 المنتــــــــجات   :البضائع و

6الفئ55555555ة     6الم555واد المص5555نوعة م5555ن المع5555ادن وجمی5555ع ان5555واع المع5555ادن ال5555واردة بالفئ5555ة رق5555م  - 
  
  

 شركة تضامن - مجدى عبد البارى المتولى وشركاه (الشركھ السویدیھ للدیكورات الحدیثھ اس ام تكس )  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  القاھرة , مصر - مدینة نصر  -الدور الثالث والرابع فوق االرضى  - المنطقة العاشرة  - 22بلوك  - 5: عمارة رقم  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة -السویدیة للدیكورات الحدیثة (اس ام تكس) اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 رة, , , , مصرالقاھ -مدینة نصر  -المنطقة العاشرة  22بلوك  5: عمارة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0287105رقم العالمـة  : 

 12/11/2014تاریخ التسـجیل  : 
 29/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  8الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

8الفئ55555555ة     8جمی55555ع ان55555واع الع55555دد الیدوی55555ة ال55555واردة بالفئ55555ة وجمی55555ع المنتج55555ات ال55555واردة بالفئ55555ة  - 
  
  

 شركة تضامن - مجدى عبد البارى المتولى وشركاه (الشركھ السویدیھ للدیكورات الحدیثھ اس ام تكس )  ــــــلكیة  :اسم ناقل المـــ
  القاھرة , مصر - مدینة نصر  -الدور الثالث والرابع فوق االرضى  - المنطقة العاشرة  - 22بلوك  - 5: عمارة رقم  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة -السویدیة للدیكورات الحدیثة (اس ام تكس) ة   : اسم المنقول الیھ المــــلكی

 القاھرة, , , , مصر -مدینة نصر  -المنطقة العاشرة  22بلوك  5: عمارة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0287107رقم العالمـة  : 

 12/11/2014تاریخ التسـجیل  : 
 29/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  17ئة : الف
 البضائع والمنتــــــــجات   :

17الفئ55555555ة     17البالس5555555تیك والمط5555555اط وجمی5555555ع المنتج5555555ات ال5555555وارده بالفئ5555555ة  - 
  
  

 شركة تضامن - مجدى عبد البارى المتولى وشركاه (الشركھ السویدیھ للدیكورات الحدیثھ اس ام تكس )  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  مدینة نصر , مصر -الدور الثالث والرابع فوق االرضى  - المنطقة العاشرة  - 22بلوك  - 5: عمارة رقم  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة -السویدیة للدیكورات الحدیثة (اس ام تكس) اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 مصر القاھرة, , , , -مدینة نصر  -المنطقة العاشرة  22بلوك  5: عمارة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0287108رقم العالمـة  : 

 12/11/2014تاریخ التسـجیل  : 
 29/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  21الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

21الفئ55555555ة    21جمی55555ع ان55555واع الف55555رش وجمی55555ع منتج55555ات الفئ55555ة  -    
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 شركة تضامن - شركاه (الشركھ السویدیھ للدیكورات الحدیثھ اس ام تكس ) مجدى عبد البارى المتولى و اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  مدینة نصر , مصر -الدور الثالث والرابع فوق االرضى  - المنطقة العاشرة  - 22بلوك  - 5: عمارة رقم  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  كة مساھمةشر -السویدیة للدیكورات الحدیثة (اس ام تكس) اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, , , , مصر -مدینة نصر  -المنطقة العاشرة  22بلوك  5: عمارة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0287109رقم العالمـة  : 

 12/11/2014تاریخ التسـجیل  : 
 29/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  27الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

27الفئ55555555ة     27ورق الح55555ائط وجمی55555ع المنتج55555ات ال55555واردة بالفئ55555ة رق55555م  - 
  
  

 شركة تضامن -مجدى عبد البارى المتولى وشركاه (الشركھ السویدیھ للدیكورات الحدیثھ ( اس ام تكس )  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  القاھرة , مصر - مدینة نصر  -ع فوق االرضى الدور الثالث والراب - المنطقة العاشرة  - 22بلوك  - 5: عمارة رقم  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة -السویدیة للدیكورات الحدیثة (اس ام تكس) اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, , , , مصر -مدینة نصر  -المنطقة العاشرة  22بلوك  5: عمارة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0287110رقم العالمـة  : 

 12/11/2014لتسـجیل  : تاریخ ا
 29/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  35الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

35الفئ55555555ة     المح55555الت التجاری55555ة وخ55555دمات البی55555ع ومناف55555ذ البی55555ع ویافط55555ة المح55555الت التجاری55555ة وخ55555دمات ادارة وتنظی55555م - 
المؤسس5555ات وخ5555دمات ع5555رض الس5555لع وخ5555دمات االس5555تیراد والتص5555د 1  دون غیرھ5555ا (ف5555ى مج5555ال منتج5555ات الفئ5555ة 35ی5555555ر بالفئ5555555ة   

2و   ) 
  
  

 شركة تضامن - مجدى عبد البارى المتولى وشركاه (الشركھ السویدیھ للدیكورات الحدیثھ اس ام تكس )  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  مدینة نصر , مصر -ابع فوق االرضى الدور الثالث والر - المنطقة العاشرة  - 22بلوك  - 5: عمارة رقم  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة -السویدیة للدیكورات الحدیثة (اس ام تكس) اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, , , , مصر -مدینة نصر  -المنطقة العاشرة  22بلوك  5: عمارة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0287152رقم العالمـة  : 
 09/04/2014:  تاریخ التسـجیل 

 22/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
  29الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :
29الفئ55555555ة       دون غیرھ55ا29مرق555ة ال555دجاج والمرب5555ة ومعج5555ون الطم5555اطم ال5555واردة بالفئ5555ة  - 

  
  

 منشأة فردیة -- الجنسیة مصریة  -- بیردز كیج لیمتد  -- نجالء محمد عبدة سالم  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  الجیزة, مصر -فیصل  -- العشرین  2ترعة عبد العال  -ش محمد عبد الھادى 22:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة مصریة -بیردز كیج للصناعات الغذائیة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الجیزة, مصر - الثالثة بمدینة السادس من اكتوبر  امتداد المنطقة الصناعیة 23: القطعة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة

 
  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنھ بال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  0289419رقم العالمـة  : 
 11/06/2014تاریخ التسـجیل  : 

 22/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
  3الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :
3الفئ55555555ة     3جمی55555ع المنتج55555ات ال55555واردة بالفئ55555ة رق55555م  - 

  
  

 منشأة فردیة-منشأة ھیر الیف لصاحبھا محمد محمود لیمونى ابراھیم  ــلكیة  :اسم ناقل المـــــــ
 -برج العرب الجدیدة  -المنطقة الصناعیة الثانیة  -مجمع الصناعات الصغیرة  -) 3) عنبر ( 16-  15: وحدة ( ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  االسكندریة , مصر
  

  توصیة بسیطة - لیفین  -ني ابراھیم وشركاه محمد محمود لیمواسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 االسكندریة, مصر - اللبان  -شارع الدكتور عبد المنعم الشرقاوي  28:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0291505رقم العالمـة  : 

 10/01/2016تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  30الفئة : 
 تــــــــجات   :البضائع والمن

30الفئ55555555ة      دون غیرھ55ا30جمی555555ع المنتج555555ات ال555555واردة بالفئ555555ة  - 
  
  

 مصرى الجنسیة - فرد  -بیردز كیج لیمتد  -نجالء محمد عبده سالم  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  مصرمصر ,  -الجیزة  - فیصل  - العشرین  2ترعة عبد العال  - ش محمد عبد الھادى  22:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة مصریة -بیردز كیج للصناعات الغذائیة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الجیزة, مصر - امتداد المنطقة الصناعیة الثالثة بمدینة السادس من اكتوبر  23: القطعة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0291506رقم العالمـة  : 

 10/01/2016تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  التأشــــــیر بالسجالت  : تاریخ

  32الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

32الفئ55555555ة     . دون غیرھ55ا32جمی555555ع المنتج555555ات ال555555واردة بالفئ555555ة  - 
  
  

 مصریة الجنسیة -فرد ى  -بیردز كینج لیمتد  -نجالء محمد عبده سالم  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  مصر , مصر - الجیزة  -فیصل  -العشرین  - 2ترعة عبد العال  - محمد عبد الھادى  ش 22:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة مصریة -بیردز كیج للصناعات الغذائیة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 زة, مصرالجی - امتداد المنطقة الصناعیة الثالثة بمدینة السادس من اكتوبر  23: القطعة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0294724رقم العالمـة  : 

 31/10/2018تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  32الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

32الفئ55555555ة      دون غیرھ55ا32جمی555555ع المنتج555555ات ال555555واردة بالفئ555555ة  - 
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 مصرى الجنسیة - فرد  -بیردز كیج لیمتد  - نجالء محمد عبده سالم اسم ناقل المـــــــــلكیة  :

  الجیزة , , , , مصر -فیصل -العشرین -2ترعة عبد العال - ش محمد عبد الھادى   22:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 
  

  شركة مساھمة مصریة -بیردز كیج للصناعات الغذائیة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
 الجیزة, مصر - امتداد المنطقة الصناعیة الثالثة بمدینة السادس من اكتوبر  23: القطعة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0294790رقم العالمـة  : 

 08/12/2014تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  29الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

29الفئ55555555ة    الصلص55555ة وجمی55555ع المنتج55555ات ال55555واردة ب -    دون غیرھ55ا29الفئ55555555ة 
  
  

 مصریة الجنسیة - فرد  -بیردز كیج لیمتد  -نجالء محمد عبده سالم  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  مصر , مصر - الجیزة -فیصل  -العشرین  - 2ترعة عبد العال  -شارع محمد عبد الھادى 22:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة مصریة -لصناعات الغذائیة بیردز كیج لاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الجیزة, مصر - امتداد المنطقة الصناعیة الثالثة بمدینة السادس من اكتوبر  23: القطعة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0301156رقم العالمـة  : 

 10/05/2015تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  29الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

29الفئ55555555ة      دون غیرھ55ا29مرق555ة ال555دجاج والمرب5555ة ومعج5555ون الطم5555اطم ال5555واردة بالفئ5555ة  - 
  
  

 مصریة الجنسیة - فرد  -بیردز كیج لیمتد  -نجالء محمد عبده سالم  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  مصر, مصر -الجیزة  -فیصل  - العشرین  2لعال ترعة عبد ا - شارع محمد عبد الھادى  22:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة مصریة -بیردز كیج للصناعات الغذائیة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الجیزة, مصر - امتداد المنطقة الصناعیة الثالثة بمدینة السادس من اكتوبر  23: القطعة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0317513رقم العالمـة  : 

 07/08/2016تاریخ التسـجیل  : 
 10/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  29الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

29الفئ55555555ة      دون غیرھ55ا29االلب555555ان و منتج555555ات االلب555555ان ، الجب555555ن و منتج555555ات الجب555555ن بالفئ555555ة  - 
  
  

 حدودة جالنبیا شركة ذات مسئولیة م اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  ایرلندا , , , , ایرالند -كیلكینى  -: جالنبیا ھاوس  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة محدودة تألفت بموجب قوانین ایرلندا -غالنبیا ایرالند دیزیغنیتید اكتیفیتى كومبانىاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 ایرلندا, ایرالند -لكینى كی -كو  -باللیراغیت  -: باللیكونرا  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0329357رقم العالمـة  : 

 17/05/2017تاریخ التسـجیل  : 
 10/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
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  29الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

29الفئ55555555ة     - ف5555555ریش وك55555ریم-  والزب55555د-  االجب55555ان واالجب55555ان ال55555تي تف55555رش وت55555دھن عل55555ى الخ55555بز ومنتج55555ات االجب55555ان - 
- و حلی5555ب معق5555م طوی5555ل االج5555ل -الحلی5555555ب المكث5555555ف -والحلی555555ب المجف555555ف و -ومنتج555555ات الحلی555555ب -والحلی5555555ب- والكاس555555555ترد

 وحل555وى عل555ى أس555اس- وحلی555555ب االبق555555ار- وب55555ودرة الحلی55555ب- و الحلی555555ب المجف555555ف -والحلی555555ب المنك555555ھ - ومش555555روبات الحلی555555ب
 ومستحض55555رات لعم555555ل- ومش55555روبات الزب55555ادى -دىوالزب55555ا- واالی55555س ك55555ریم -واالجب55555555ان البیض55555555اء -وجوام5555د الحلی5555ب -الحلی5555555ب
-  والقش55555دة المخ55555ثرة (المبش55555رة ) وكریم555555ة الزب555555دة -والقش5555دة الطازج5555ة- وب5555555ودینج الكریم5555555ة -والقش5555555ده الرائب5555555ة -الزب55555ادى

  دون غیرھ55ا2والحلی555555ب الرائ555555ب  وال555555واردة بالفئ555555ة 
  
  

 رلندیةای -شركة محدودة عامة    -جالنبیا بى ال سى اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  ایرلندا , , , , ایرالند -كیلكینى  -: جالنبیا ھاوس  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة محدودة تألفت بموجب قوانین ایرلندا -غالنبیا ایرالند دیزیغنیتید اكتیفیتى كومبانىاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 ایرلندا, ایرالند -لكینى كی -كو  -باللیراغیت  -: باللیكونرا  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0329358رقم العالمـة  : 

 17/05/2017تاریخ التسـجیل  : 
 10/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  29الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

29الفئ55555555ة     االجب55555ان واالجب55555ان ال55555تي تف55555رش وت55555دھن عل55555ى الخ55555بز ومنتج55555ات االجب55555ان والزب55555د وك55555ریم ف55555ریش - 
 والكاس555555ترد والحلی555555ب ومنتج555555ات الحلی555555ب والحلی555555ب المجف555555ف والحلی555555ب المكث555555ف  حلی555555ب معق555555م طوی555555ل االج555555ل ومش555555روبات

 الحلی55555ب والحلی55555ب المنك55555ھ والحلی55555ب المجف55555ف وب55555ودرة الحلی55555ب وحلی55555ب االبق55555ار وحل55555وى عل55555ى أس55555اس الحلی55555ب وجوام55555د
 ض5555رات لعم5555ل الزب5555ادى والقش5555دهالحلی555555ب واالجب555555ان البیض555555اء واالی555555س ك555555ریم والزب555555ادى ومش555555روبات الزب555555ادى ومس555555تح

  الرائب555555ة وب555555ودینج الكریم555555ة والقش555555دة الطازج555555ة والقش555555دة المخ555555ثرة (المبش555555رة ) وكریم555555ة الزب555555دة والحلی555555ب الرائ555555ب
  دون غیرھ55ا29وال555555واردة بالفئ555555ة  

  
  

 شركة محدودة عامة   -جالنبیا بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  ایرلندا , , , , ایرالند -كیلكینى  -: جالنبیا ھاوس  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة محدودة تألفت بموجب قوانین ایرلندا -غالنبیا ایرالند دیزیغنیتید اكتیفیتى كومبانىاسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 ایرلندا, ایرالند -كیلكینى  -كو  -باللیراغیت  -: باللیكونرا  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0329376:   رقم العالمـة

 09/12/2018تاریخ التسـجیل  : 
 07/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  32 -  30الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

30الفئ55555555ة      دون غیر ھ55ا30منتج5555555ات الفئ5555555ة  - 
32الفئ55555555ة    دون غیرھ55ا32منتج5555555ات الفئ5555555ة  - 

  
  

 شركة توصیة بسیطة -وندر الند للصناعات الغذائیة ( جوى)  - لسید وشریكة خالد فاروق عباس ا اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  المنوفیة, مصر -قویسنا  -المنطى الصناعیة الثانیة كفور الرمل   335 - 322: القطعة رم  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  فرد مصرى الجنسیة -عیة اومیجا فارم للمستحضرات الصنا - خالد فاروق عباس السید اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الغربیة, مصر -طنطا  -مصطفى صادق الرافعى  11:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0329380رقم العالمـة  : 

 09/12/2018تاریخ التسـجیل  : 
 07/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :
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  32 -  30الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

30الفئ55555555ة    م -    دون غیرھ55ا30نتج5555555ات الفئ5555555ة 
32الفئ55555555ة    دون غیرھ55ا32منتج5555555ات الفئ5555555ة  - 

  
  

 شركة توصیة بسیطة -وندر الند للصناعات الغذائیة ( جوى)  - خالد فاروق عباس السید وشریكة  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  المنوفیة, مصر -قویسنا  -المنطى الصناعیة الثانیة كفور الرمل   335 - 322: القطعة رم  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  فرد مصرى الجنسیة -اومیجا فارم للمستحضرات الصناعیة  - خالد فاروق عباس السید اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الغربیة, مصر -طنطا  -مصطفى صادق الرافعى  11:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0329383رقم العالمـة  : 

 09/12/2018تاریخ التسـجیل  : 
 07/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  32الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

32الفئ55555555ة      دون غیرھ55ا32منتج5555555ات الفئ5555555ة  - 
  
  

 شركة توصیة بسیطة -وندر الند للصناعات الغذائیة ( جوى)  - خالد فاروق عباس السید وشریكة  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  المنوفیة, مصر -قویسنا  -المنطى الصناعیة الثانیة كفور الرمل   335 - 322: القطعة رم  الملكی5555555ة ناق55555لعنوان 

  
  فرد مصرى الجنسیة -اومیجا فارم للمستحضرات الصناعیة  - خالد فاروق عباس السید اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الغربیة, مصر -ا طنط -مصطفى صادق الرافعى  11:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0329385رقم العالمـة  : 

 09/12/2018تاریخ التسـجیل  : 
 07/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  32الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

32الفئ55555555ة      دون غیرھ55ا32منتج5555555ات الفئ5555555ة  - 
  
  

 شركة توصیة بسیطة -وندر الند للصناعات الغذائیة ( جوى)  - ة خالد فاروق عباس السید وشریك اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  المنوفیة, مصر -قویسنا  -المنطى الصناعیة الثانیة كفور الرمل   335 - 322: القطعة رم  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  مصرى الجنسیةفرد  -اومیجا فارم للمستحضرات الصناعیة  - خالد فاروق عباس السید اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الغربیة, مصر -طنطا  -مصطفى صادق الرافعى  11:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0329388رقم العالمـة  : 

 09/12/2018تاریخ التسـجیل  : 
 07/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  32 -  30الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

30الفئ55555555ة    منتج555555ات الف555555ئ -    دون غیرھ55ا30ة 
32الفئ55555555ة    دون غیرھ55ا32منتج5555555ات الفئ5555555ة  - 

  
  

 شركة توصیة بسیطة -وندر الند للصناعات الغذائیة ( جوى)  - خالد فاروق عباس السید وشریكة  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  المنوفیة, مصر -قویسنا  -المنطى الصناعیة الثانیة كفور الرمل   335 - 322: القطعة رم  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  فرد مصرى الجنسیة -اومیجا فارم للمستحضرات الصناعیة  - خالد فاروق عباس السید اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 
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 الغربیة, مصر -طنطا  -مصطفى صادق الرافعى  11:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0337163رقم العالمـة  : 

 تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  ـــیر بالسجالت  :تاریخ التأشـــ

  35الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

35الفئ55555555ة      دون غیرھ55ا35ادارة وتوجی555555ھ االعم555555ال التجاری555555ة ال555555واردة بالفئ555555ة  - 
  
  

 مصرى الجنسیة - فرد -بیردز كینج لیمتد  -نجالء محمد عبده سالم  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  العشرین فیصل الجیزة, , , , مصر 2ش محمد عبد الھادى ترعة عبد العال  22:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة مصریة -بیردز كیج للصناعات الغذائیة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الجیزة, مصر - امتداد المنطقة الصناعیة الثالثة بمدینة السادس من اكتوبر  23: القطعة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0337209رقم العالمـة  : 

 16/10/2018تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  29الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

29الفئ55555555ة     29الم555555ربى ال555555واردة بالفئ555555ة  - 
  
  

 مصرى الجنسیة -  فرد -بیردز كیج لیمتد  -نجالء محمد عبده سالم  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  مصر    , , , , مصر -الجیزة  -فیصل  -العشرین  - 2ترعة عبد العال  - شارع محمد عبد الھادى  22:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة مصریة -بیردز كیج للصناعات الغذائیة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الجیزة, مصر - منطقة الصناعیة الثالثة بمدینة السادس من اكتوبر امتداد ال 23: القطعة  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 

 
  0340467رقم العالمـة  : 

 06/03/2019تاریخ التسـجیل  : 
 22/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  29الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

29الفئ55555555ة      دون غیرھ55ا29المرق5555555ھ  بالفئ5555555ة  - 
  
  

 مصرى الجنسیة -فرد - بیردز كیج لیمتد  -نجالء محمد عبده سالم  لمـــــــــلكیة  :اسم ناقل ا
  الجیزه , , , , مصر-فیصل-العشرین 2ترعھ عبدالعال -ش محمد عبدالھادى 22:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  شركة مساھمة مصریة -بیردز كیج للصناعات الغذائیة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 الجیزة, مصر - امتداد المنطقة الصناعیة الثالثة بمدینة السادس من اكتوبر  23: القطعة  لمنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةاعنوان 

 
  0351847رقم العالمـة  : 

 04/12/2018تاریخ التسـجیل  : 
 07/07/2019  تاریخ التأشــــــیر بالسجالت  :

  3الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ55555555ة    مس -   3تحض55555555رات التجمی55555555ل بالفئ55555555ھ 
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 فردى مصرى الجنسیة -امیكس فورفیتنس سبلمنتس  - بیتر ھانى ابراھیم غبریال  اسم ناقل المـــــــــلكیة  :
  الدور االرضى الجیزه, , , , مصر 3ش ایران شقھ  59:  ناق555555ل الملكی555555ةعنوان 

  
  ت مسئولیة محدودةذا -أمبكس للمكمالت الغذائیة اسم المنقول الیھ المــــلكیة   : 

 القاھرة, مصر -مدینة نصر  -شارع البطراوي برج الصیاد من عباس العقاد  27:  المنق55555ول الی55555ھ الملك55555ةعنوان 
 


