
ع منه بالنقل أو النسخ أو التعديلل أو النشر أو إعادة الطبءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
0094457رقم العالمـة  : 

24/05/1997تاريخ التسـجيل  : 
09/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

29الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

29 - شوربة عدس سائلة بوصفها من الحساء الوارد بالفئة 29  الفئة 

شركة اوتومان للتجارة والتصنيع - محمد احمد خليل وشركاه - توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 : ابو تيج - اسيوط - طريق مص سوهاج الزراعي, , , , مصرناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة أوتومان للتجارة والتصنيع - شركة مساهمة مصرية
 ش بورسعيد القاهرة , مصر499 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0116344رقم العالمـة  : 

24/05/2003تاريخ التسـجيل  : 
16/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

5الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 - 5  الفئة 

سانوفى باستيور ليمتد / سانوفى باستيور ليمتد اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 - كندا , كندا4 تى 3 ار 2 ستيلز افنيو ويست ويلو ويرال ، اونتاريو ام 1755 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : سانوفي باستور انك 
 ،الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية18370 : ون ديسكفري درايف ، سويفتووتر ،بيه ايه المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0117440رقم العالمـة  : 

تاريخ التسـجيل  : 
09/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

9الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 - البطاريات الكهربية والمراكمات واجهزة الراديو والتليفزيون والكاسيتات المسجالت ومشغالت االقراص الصوتية الديسك9  الفئة 
واالميترات واجهزة التحذير من السرقة وصناديق وصالت االضاءة والكابالت واالسالك الكهربية وقواطع الدائرة الكهربية ومقاييس
السرعة ووحدات فتح االبواب التى تعمل بالكهرباء والملفات الكهربية واالطراف والمفاتيح الكهربية ومقاييس الماء والمانع والوقود

9والموشرات والعدادات والترموستات ونظم واجزاء االشعال بالفئة 

موترز ليكويديشن كومباني اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 - الواليات المتحدة االمريكية48202وست جراند بوليفارد وكاس افينيو - مدنيه ديترويت - واليه متشيجان -  : ناقل الملكيةعنوان 

-, الواليات المتحدة االمريكية

اسم المنقول اليه المــــلكية   : جنرال موتورزكومبني
 الواليات المتحده االمريكيه , الواليات48265 - 3000رينسانس سنتر مدينه ديترويت واليه ميتشجلن 300 : المنقول اليه الملكةعنوان 

المتحدة االمريكية

 
0117440رقم العالمـة  : 

تاريخ التسـجيل  : 



09/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
9الفئة : 

البضائع والمنتــــــــجات   :
 - البطاريات الكهربية والمراكمات واجهزة الراديو والتليفزيون والكاسيتات المسجالت ومشغالت االقراص الصوتية الديسك9  الفئة 

واالميترات واجهزة التحذير من السرقة وصناديق وصالت االضاءة والكابالت واالسالك الكهربية وقواطع الدائرة الكهربية ومقاييس
السرعة ووحدات فتح االبواب التى تعمل بالكهرباء والملفات الكهربية واالطراف والمفاتيح الكهربية ومقاييس الماء والمانع والوقود

9والموشرات والعدادات والترموستات ونظم واجزاء االشعال بالفئة 

جنرال موتورزكومبني اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 الواليات المتحده االمريكيه , الواليات المتحدة48265 - 3000رينسانس سنتر مدينه ديترويت واليه ميتشجلن 300 : ناقل الملكيةعنوان 

االمريكية

اسم المنقول اليه المــــلكية   : جنرال موتورز ال ال سى - شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
 - الواليات المتحدة االمريكية ,48265 - 3000 رينسانس سنتر -مدينة ديترويت - والية ميتشجان 300 : المنقول اليه الملكةعنوان 

مصر

 
0128833رقم العالمـة  : 

13/09/2005تاريخ التسـجيل  : 
17/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

29الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 - اللحوم - األسماك - الطيور الداجنه مستحضرات اللحوم والفواكه والخضروات المحفوظه والمجففه والمطبوخه الجيلي29  الفئة 
والمربي وعصائر الفواكه البيض واللبن ومنتجات االلبان والزيوت الصالحه لالكل

 دون غيرها29والدهون واالطعمه المكونه من المنتجات جميعها تقع بالفئه 

ديبونايرز بيزا )بروبريتارى( ليمتد اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : فيمص براندز مانجمنت بربيرتي ليمتد - شركة محدودة المسؤولية
 جيمس، جيمس كريسينت، بدراند، جواتبنغ - جنوب افريقيا, جنوب افريقيا478 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0128835رقم العالمـة  : 

24/08/2003تاريخ التسـجيل  : 
17/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

42الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 - خدمات تقديم االطعمه والمشروبات خدمات المطاعم والماكوالت السريعه والتيك واي و خدمات الترخيص بانتفاع لحقوق42  الفئة 
الملكيهالملكيةالفكريه

ديبانايوز بيزا ) بروبريتارى ( ليمتد اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 جيمس سريسنت ميد راند جايوتنج - جمهورية جنوب افريقيا, أفغانستان478 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : فيمص براندز مانجمنت بربيرتي ليمتد - شركة محدودة المسؤولية
 جيمس، جيمس كريسينت، بدراند، جواتبنغ - جنوب افريقيا, جنوب افريقيا478 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0133738رقم العالمـة  : 

26/02/2006تاريخ التسـجيل  : 
04/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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11الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 دون غيرها11 - معدات تكييف الهواء والواردة بالفئة 11  الفئة 

مصنع الزامل للمكيفات اسم ناقل المـــــــــلكية  :
, المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية31424, الدمام , 14440 : ص.ب رقم ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : زامل اير كونديشينيرز هولدينج كو .ال تي دي شركة سعودية ذات مسئولية محدوده
 المملكة العربية السعودية , المملكة العربية السعودية31424 الدمام  14441 : ص ب المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0161969رقم العالمـة  : 

04/02/2008تاريخ التسـجيل  : 
09/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

36الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 - خدمات العقارات والسمسرة.36  الفئة 

ايرافرانشيز سيستمز انك - شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 - الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية07054 كامبيس درايف بارسيبانى - نيو جيرسى 1 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : ايرا فرانشيز سيستمز ال ال سى -شركة ذات مسئولية محدودة
-الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية07940 بارك افينيو ماديسون نيوجيرسي 175 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0161970رقم العالمـة  : 

20/08/2007تاريخ التسـجيل  : 
09/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

16الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 دون غيرها16 - األوراق ، المواد المطبوعة بالفئة 16  الفئة 

ايرا فرانشيز سيستمز انك - شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير الواليات المتحدة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
االمريكية .

 ، الواليات المتحدة األمريكية, مصر07054 كامبيس درايف بارسيبانى ، نيو جيرسى 1 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : ايرا فرانشيز سيستمز ال ال سى -شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -
الواليات المتحدة االمريكية

-الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية07940 بارك افينيو ماديسون نيوجيرسي175 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0161971رقم العالمـة  : 

02/12/2007تاريخ التسـجيل  : 
09/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

36الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 دون غيرها36 - خدمات العقارات والسمسرة بالفئة 36  الفئة 

ايرافرانشيز سيستمز انك - شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 - الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية07054 كامبيس درايف بارسيبانى - نيو جيرسى 1 : ناقل الملكيةعنوان 
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اسم المنقول اليه المــــلكية   : ايرا فرانشيز سيستمز ال ال سى -شركة ذات مسئولية محدودة
-الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية07940 بارك افينيو ماديسون ان جى 175 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0166700رقم العالمـة  : 

07/08/2006تاريخ التسـجيل  : 
09/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

4الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 - الفحم ، الشمع4  الفئة 

نشأت جودة مهدي ) مكتب الحمد لالستيراد والتصدير( تاجر فرد - مصري اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 شارع أبو سمبل - الهرم - جيزة, مصر22 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : المصرية لتصنيع السجائر وتصنيع الدخان - شركة مساهمة مصرية
 أكتوبر - الجيزة, مصر6 المنطقة الصناعية االولى - 286 : القطعة المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0166705رقم العالمـة  : 

06/07/2007تاريخ التسـجيل  : 
01/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

16الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 - جميع المطبوعات الخاصة بالشركة16  الفئة 

المتحدة لتصنيع المنتجات الغذائيه ) الموفق ( ش . م . م اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 , مصر17 بلوك 4 :  برج العرب - المنطقه الصناعيه الثالثه - القطعه رقم ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة الموفق للتجارة - شركة ذات مسئولية محدودة
 ش لبنان المهندسين - الجيزة, مصر43 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0166706رقم العالمـة  : 

06/05/2007تاريخ التسـجيل  : 
01/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

30الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 ماعدا الخل والخميرة والفشار )حب الذرة( والمايونيز والحالوة الطحينية والطحينة وعسل30 - جميع المنتجات الواردة بالفئة 30  الفئة 
النحل والعسل االسود 

المتحدة لتصنيع المنتجات الغذائيه ) الموفق ( ش . م . م - شركة مساهمة مصرية اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 , مصر17 بلوك 4 :  برج العرب - المنطقه الصناعيه الثالثه - القطعه رقم ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة الموفق للتجارة - شركة ذات مسئولية محدودة
 ش لبنان المهندسين - الجيزة, مصر43 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0166707رقم العالمـة  : 

12/04/2007تاريخ التسـجيل  : 
01/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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31الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

31 - جميع المنتجات الواردة بالفئة 31  الفئة 

المتحدة لتصنيع المنتجات الغذائيه ) الموفق ( ش . م . م اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 , مصر17 بلوك 4 :  برج العرب - المنطقه الصناعيه الثالثه - القطعه رقم ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة الموفق للتجارة - شركة ذات مسئولية محدودة
 ش لبنان المهندسين - الجيزة, مصر43 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0166708رقم العالمـة  : 

06/05/2007تاريخ التسـجيل  : 
01/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

29الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

29 - جميع المنتجات الواردة بالفئة 29  الفئة 

المتحدة لتصنيع المنتجات الغذائيه ) الموفق ( ش . م . م اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 , مصر17 بلوك 4 :  برج العرب - المنطقه الصناعيه الثالثه - القطعه رقم ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة الموفق للتجارة - شركة ذات مسئولية محدودة
 ش لبنان المهندسين - الجيزة, مصر43 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0167831رقم العالمـة  : 

21/08/2006تاريخ التسـجيل  : 
09/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

34الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 - المعسل  الدخان  المصنوع والنصف مصنوع  المدغة  النشوق34  الفئة 

نشات جودة مهدى - مكتب الحمد لالستيراد والتصدير - فرد - محاسب مصرى - استيراد وتصدير اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 شارع ابو سمبل لهرم الجيزة, مصر22 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : المصرية لتصنيع السجائر وتصنيع الدخان - شركة مساهمة مصرية
 أكتوبر - الجيزة, مصر6 المنطقة الصناعية االولى - 286 : القطعة المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0186987رقم العالمـة  : 

08/06/2008تاريخ التسـجيل  : 
09/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

4الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

4 - الفحم ـ الشمع الوارد بالفئة رقم 4  الفئة 

نشأت جودة مهدى - ) مكتب الحمد لالستيراد والتصدير ( - محاسب - مصرى اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 شارع ابوسمبل - الهرم - جيزة, مصر22 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : المصرية لتصنيع السجائر وتصنيع الدخان - شركة مساهمة مصرية
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 أكتوبر - الجيزة, مصر6 المنطقة الصناعية االولى - 286 : القطعة المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0208586رقم العالمـة  : 

29/07/2009تاريخ التسـجيل  : 
10/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

11الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 - فوانيس كهربائية ومصابيح اضاءة كهربائية ولمبات كهربائية ولمبات ولمبات امنة الستخدامها فى االنفاق وجهاز االضاءة11  الفئة 
الكهربائى وتجهيزات الكهرباء واماكن االضاءة بها وانابيب مضيئة وكشافات كهربائية لالضاءة وانابيب لالضاءة يعاد شحنها وفيشات

 دون غيرها11للضوء الكهربائى واضاءة الطرق وانابيب بها لمبات لالضاءة نهارابالفئة 

نيوناليت اليكترونيك آند اليتينج )اتش . كيه( ليمتد - شركة ذات مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 كانتون رود , تسيم شا تسوى , كولون , هونج كونج , هونج كونج9 , 6 , ذى جيتواى , ذى تاور 6 - 2902 : آر ام ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : زهجيانج يانكون جروب كو . ، ال تى دى .شركة صينية محدودة
 ويست رينمين افينيو ، سى ايه او اى ستريت ، شانجيو ، شاوشينج ، زهجيانج ، الصين,568 : ان او .  المنقول اليه الملكةعنوان 
الصين

 
0229769رقم العالمـة  : 

27/02/2012تاريخ التسـجيل  : 
16/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

43الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 دون غيرها43 - خدمات الفنادق والمقاهى والمطاعم ومطاعم الخدمة الذاتية )اخدم نفسك(  بالفئة 43  الفئة 

أم & اتش مانجمينت ليمتد - شركة محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 سايبيرسيتي الطابق العاشر ،ستاندر تشارترد تاور ، ايبين ، جمهوريه موريشيوس, موريشيوس19 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : ام اتش جي اي بي هولدينج )سنغافوره( بي تي اي ليمتد 
 , سنغافورة159919 ديلتاهاوس سنغافورا 04/05-05 اليكساندرا رود رقم 2 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0229771رقم العالمـة  : 

27/11/2012تاريخ التسـجيل  : 
19/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

43الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 - خدمات الفنادق والمقاهى والمطاعم ومطاعم الخدمة الذاتية )اخدم نفسك(43  الفئة 

أم & اتش مانجمينت ليمتد - شركة محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 سايبيرسيتي الطابق العاشر ،ستاندر تشارترد تاور ، ايبين ، جمهوريه موريشيوس, موريشيوس19 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : ام اتش جي اي بي هولدينج )سنغافوره( بي تي اي ليمتد 
 , سنغافورة159919 ديلتاهاوس سنغافورا 04/05-05 اليكساندرا رود رقم 2 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0232023رقم العالمـة  : 

21/06/2011تاريخ التسـجيل  : 
04/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

6 6



21الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

21 - االوانى المنزلية المصنوعة من االلومنيوم بالفئة رقم 21  الفئة 

جوهرة البحيرة لصناعة االوانى المنزلية - محمود راشد محمود قرقوره - فردى - مصرى الجنسية اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 : شارع القوة - متفرع من ش الجيش - بملك الطالب - مركز كفر الدوار البحيرة, مصرناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : جابر سعيد محمد التهامي
 ش ابن يونس ش كنانه -محل -قسم محرم بك االسكندرية, مصر12 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0234935رقم العالمـة  : 

19/12/2011تاريخ التسـجيل  : 
19/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

43الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 دون غيرها43 - خدمات الفنادق بالفئة 43  الفئة 

أم & اتش مانجمينت ليمتد - شركة محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 سايبيرسيتي الطابق العاشر ،ستاندر تشارترد تاور ، ايبين ، جمهوريه موريشيوس, موريشيوس19 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : ام اتش جي اي بي هولدينج )سنغافوره( بي تي اي ليمتد 
 , سنغافورة159919 ديلتاهاوس سنغافورا 04/05-05 اليكساندرا رود رقم 2 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0234936رقم العالمـة  : 

19/12/2011تاريخ التسـجيل  : 
18/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

44الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 دون غيرها.44 - خدمات منتجعات المياه المعدنية بالفئة 44  الفئة 

أم & اتش مانجمينت ليمتد - شركة محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 سايبيرسيتي الطابق العاشر ،ستاندر تشارترد تاور ، ايبين ، جمهوريه موريشيوس, موريشيوس19 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : ام اتش جي اي بي هولدينج )سنغافوره( بي تي اي ليمتد 
 , سنغافورة159919 ديلتاهاوس سنغافورا 04/05-05 اليكساندرا رود رقم 2 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0238771رقم العالمـة  : 

07/08/2014تاريخ التسـجيل  : 
05/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

5 - 3الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 - مستحضرات تبيض االقمشة ومواد اخرى تستعمل فى غسل  المالبس ، مستحضرات التنظيف والتلميع والصقل والجلى والكشط3  الفئة 
، الصابون ، العطور ، الزيوت االساسية ، غسول )لونش ( الشعر ، مواد التجميل ، منظفات االسنان

 - مستحضرات صيدالنية وبيطرية مستحضرات صحية لغايات صحية مستحضرات غذائية لغايات طبية اغذية واشربة صحية لغابات5الفئة 
طبية اغذية لالطفال لصقات طبية ضمادات طبية عصبات للتضميد شاش للتضميد مواد لوقف نمو االسنان الغير طبيعية شمع االسنان

مطهرات للغايات الصحية والتطهير مستحضرات البادة الطفيليات مبيدات الفطريات مبيدات االعشاب
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ألفا واسيرمان هنغاريا كي اف تي شركة ذات مسؤولية محدوده اسم ناقل المـــــــــلكية  :
المجر, المجر76 بودابست فاسى يو تى 1133 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : ألفا واسيرمان هنغاريا اس بي ايه شركة مساهمة
 لوكيشن االنو سكالو, إيطاليا65020 الرمز البريدي 1 : االنو )بي إي( فيا انريكو فيرمي المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0252870رقم العالمـة  : 

08/11/2012تاريخ التسـجيل  : 
10/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

7الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 - وصالت أعمده )آالت(، محاور لألالت )آكسات(؛ أعمده نقل الحركه، غير المخصصه للمركبات البريه؛ محامل ذاتية التشحيم؛7  الفئة 
محامل-كريات؛ مشاحم )أجزاء من اآلالت(، كتيفات محامل لآلالت؛ محامل )أجزاء من اآلالت(؛ كلتشات )قوابص(، غير المخصصة

للمركبات البرية؛ خوانق )أجزاء من اآلالت(؛ كرنكات )أجزاء من اآلالت(؛ محركات دفع غير المخصصه للمركبات البرية؛ عدد اآلالت؛
ناقالت الحركه، غير المخصصه للمركبات البرية؛ منظمات السرعة الخاصه باألالت، والموتورات والمحركات؛ صناديق المرتكز )أجزاء من

االالت(؛ محامل أعمده نقل الحركه؛ مجموعة تروس اآلالت؛ بكرات اآلالت؛ حدافات؛ محامل دلفينيه؛ حلقات كرويه للمحامل؛ مرتكزات
العمود )أجزاء من اآلالت(؛ آليات نقل الحركة لآلالت؛ كبالن )وصالت( غير المخصصه للمركبات البرية؛ محامل مضاده لالحتكاك لآلالت؛

بطانات فرامل غير المخصص للمركبات البرية؛ لقم الفرامل غير المخصصة للمركبات البرية، أجزاء فرامل غير المخصصه للمركبات؛
صناديق أو علب التروس غير المخصصه للمركبات البرية؛ سالسل دفع غير المخصصه للمركبات البرية ؛ مسننات )تروس(، غير

المخصصه للمركبات البرية؛ تروس تخفيض )مخفضات السرعه( غير المخصصه للمركبات البرية؛ أحواض المحرك )علب المرافق(
لآلالت، موتورات ومحركات؛ وصالت عمومية )وصالت الكروان(؛ محامل لتربينات الريح؛ محامل التفاف خاصه بالحفارات، أوناش
برجيه، أوناش سفن، أوناش عربات، أوناش زحافه، رفوف للعربات، عربات مضخات الخرسانة، مناضد دواره، هوائيات وخزانات؛

عناصر آالت )غير المخصصه للمركبات البرية(
( دون غيرهــــــا7وجميــــــــع المنتجــــات والـوارده بالفئـــة )

 

 الجين جلوبال كو ال تي ديandال جين انترابرايز كو ال تي دي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 - جمهوريا كوريا, كوريا الجنوبية )جمهورية875 - 135 سامسونج - دونج ، كانجنام - جو ، سؤول 5-128 : ناقل الملكيةعنوان 
كوريا(

اسم المنقول اليه المــــلكية   : الجين جلوبال كو ال تي دي
 ،جمهوريه كوريا, كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا(06157 سامسوينج _ رو، جانجنام _جو، سيئول 527 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0252871رقم العالمـة  : 

07/05/2014تاريخ التسـجيل  : 
10/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

12الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 - سالسل دفع خاصه بالمركبات البرية، أذرع توصيل للمركبات البرية غير أجزاء الموتورات والمحركات؛ وصالت للمركبات12  الفئة 
البرية؛ كامات للمركبات البرية؛ محوالت عزم خاصه بالمركبات البرية؛ محركات جازولين خاصه بالمركبات البرية؛ موصالت للمركبات

البرية؛ محامل للمركبات البرية؛ محاور )آكسات( للمركبات البرية؛ كبالن للمركبات البرية؛ مرتكزات االكس؛ قباب العجالت؛ قباب لعجالت
المركبات، قباب للدراجات؛ أبواب لألتومبيالت؛ هياكل األتومبيالت؛ شاسيهات االتومبيالت؛ عجالت قياده لالتومبيالت؛ الهياكل السفليه التى

تحمل بدون السيارة والخاصه باالتومبيالت؛ عجالت االتومبيالت؛ قضبان التواء لالتومبيالت؛ اكصدامات لالتومبيالت؛ أسقف األتومبالت؛
حواف لعجالت االتومبالت؛ اطارات لعجالت المركبات؛ مسننات )تروس( للمركبات البرية؛ صناديق أو علب التروس للمركبات البرية؛

ناقالت الحركة للمركبات البرية؛ أعمده نقل الحركة للمركبات البرية؛ أحواض المحرك )علب المرافق( خاصه بمركبات المركبات البرية،
غير الخاصه بالمحركات؛ قوابض )كلتشات( للمركبات البرية؛ فرامل قرصية للمركبات؛ بطاقات فرامل للمركبات؛ لقم فرامل للمركبات؛

أجزاء فرامل للمركبات؛ فرامل مخروطيه للمركبات؛ فرمله بالقباقيب للمركبات؛ سوست - ورقية صفاتيه للمركبات؛ عناصر آالت للمركبات
البرية.

( دون غيرهـــــــــا12وجميــع المنتجـــات والـــوارده بالفئــــة )
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ال جين انترابرايز كو ال تي دي اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 - جمهوريا كوريا, كوريا الجنوبية )جمهورية875 - 135 سامسونج - دونج ، كانجنام - جو ، سؤول 5-128 : ناقل الملكيةعنوان 
كوريا(

اسم المنقول اليه المــــلكية   : الجين جلوبال كو ال تي دي
 ،جمهوريه كوريا, كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا(06157 سامسوينج _ رو، جانجنام _جو، سيئول 527 : المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0254307رقم العالمـة  : 

05/07/2012تاريخ التسـجيل  : 
11/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

5الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 دون غيرها 5 - اضافات ألغذية الحيوانات لالستعمال كمكمل غذائى لألغراض الطبية والواردة  بالفئة رقم 5  الفئة 

هيريتيج تكنولوجيز - ال ال سى - شركة امريكية ذات مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 - الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية46231 ريسيرش واى - انديانا بوليس - آى أن 1550 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : نيوتريكو اي بي اسيتس بي في 
 جيه ان بوكسمير ،هوالندا, هولندا5831 ،38 : فيرسترات المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0269884رقم العالمـة  : 

25/02/2014تاريخ التسـجيل  : 
16/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

34الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

(. 34 - جميع المنتجات الواردة بالفئة )34  الفئة 

أحمد عبد المعطي محمد خليل - تاجر - مصري - فرد اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 القاهرة ., مصر2- مساكن شيراتون دور 10 صقر قريش شقة 79 :  ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة ايديليزم اندستريز  م م ح - شركة امارتية - خليل ابراهيم عمران معمورى - مؤسسة منطقة حرة
مؤلفة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

  منطقة الحمراء الصناعية - منطقة حرة راس الخيمة االمارات العربيه المتحدة , الواليات المتحدةPLA 99 : المنقول اليه الملكةعنوان 
االمريكية

 
0269885رقم العالمـة  : 

25/02/2014تاريخ التسـجيل  : 
16/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

34الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 .34 - جميع المنتجات الواردة بالفئة 34  الفئة 

أحمد عبد المعطي محمد خليل - تاجر - مصري - فرد اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 القاهرة ., مصر2- مساكن شيراتون دور 10 صقر قريش شقة 79 :  ناقل الملكيةعنوان 
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اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة ايديليزم اندستريز  م م ح - شركة امارتية - خليل ابراهيم عمران معمورى - مؤسسة منطقة حرة
مؤلفة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

  منطقة الحمراء الصناعية - منطقة حرة راس الخيمة االمارات العربيه المتحدة , الواليات المتحدةPLA 99 : المنقول اليه الملكةعنوان 
االمريكية

 
0291817رقم العالمـة  : 

14/04/2015تاريخ التسـجيل  : 
10/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

41الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 دون غيرها41 - التعليم والتهذيب والتدريب والترفية واالنشطة الرياضية والثقافية وجميع الخدمات الواردة بالفئة 41  الفئة 

نايك انترناشيونال ال تى دى - شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 -الواليات المتحدة المريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية6453 -97005 : وان بورمان درايف .بيفيرتون او ار ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : نايك إنوفيت سي في
 - الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة6453-97005 بورمان درايف، بيفرتون اوريجون 1 : المنقول اليه الملكةعنوان 

االمريكية

 
0299132رقم العالمـة  : 

08/03/2017تاريخ التسـجيل  : 
16/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

34الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 دون غيرها34 - الدخان والمعسل والسجائر والمدغة والنشوق وجميع منتجات الفئة 34  الفئة 

أحمد عبد المعطي محمد خليل - تاجر - فرد - مصري اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 القاهرة ., مصر2- مساكن شيراتون دور 10 صقر قريش شقة 79 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة ايديليزم اندستريز  م م ح - شركة امارتية - خليل ابراهيم عمران معمورى - مؤسسة منطقة حرة
مؤلفة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

  منطقة الحمراء الصناعية - منطقة حرة راس الخيمة االمارات العربيه المتحدة , الواليات المتحدةPLA 99 : المنقول اليه الملكةعنوان 
االمريكية

 
0303847رقم العالمـة  : 

17/11/2015تاريخ التسـجيل  : 
02/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

25الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

25 - جميع المنتجات الواردة بالفئة 25  الفئة 

سيف النصر عبد الحفيظ اسماعيل--الرحاب للتجارة والتوريدات - فرد - مصرى الجنسية اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 أ شارع سليم االول - الزيتون, مصر7 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : ابو زيد عبد الحفيظ و شركاه - شركة توصيه بسيطه
 بالدور الخامس بالمبني البريدي االستثماري شارع الجمهورية حي شرق بورسعيد, مصر8 : الوحده رقم المنقول اليه الملكةعنوان 
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0303848رقم العالمـة  : 
17/11/2015تاريخ التسـجيل  : 

02/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
35 - 26- 18الفئة : 

البضائع والمنتــــــــجات   :
18 - جميع المنتجات الواردة بالفئة 18  الفئة 
26 - جميع المنتجات الواردة بالفئة 26الفئة 
26 - 25 - 18 في مجال الفئات 35 يافطة محالت واستيراد وتصديرواعالنات بالفئة 35 - االعمال التجارية الواردة بالفئة 35الفئة 

سيف النصر عبد الحفيظ اسماعيل--الرحاب للتجارة والتوريدات - فرد - مصرى الجنسية اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 أ شارع سليم االول - الزيتون, مصر7 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : ابو زيد عبد الحفيظ و شركاه - شركة توصيه بسيطه
 بالدور الخامس بالمبني البريدي االستثماري شارع الجمهورية حي شرق بورسعيد, مصر8 : الوحده رقم المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0308317رقم العالمـة  : 

14/12/2015تاريخ التسـجيل  : 
18/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

29الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

 دون غيرها.29 - جميع منتجات الفئة 29  الفئة 

طارق حسن مختار الروبى - المحمود للتجارة والتوزيع - فردى مصرى الجنسية اسم ناقل المـــــــــلكية  :
ش المحوالت المطبعة -الهرم الجيزة , مصر24 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : محمود عربي عبد الرحمن السيد )الكنانة تريد( - فرد
 : حاجر الجبل - الرزيقات قبلي - ملك ابو الحجاج السيد احمد علي - مركز ارمنت - االقصر, مصرالمنقول اليه الملكةعنوان 

 
0332216رقم العالمـة  : 

تاريخ التسـجيل  : 
11/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

29الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

29 - جميع المنتجات الواردة بالفئة 29  الفئة 

تامر رجب و شركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 المهندسين العجعوزه الجيزه , مصر15 ش السودان الدور الثالث شقه 304 : ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : علي يحي محمد مصطفي و شركاه
 بالمنطقه الصناعيه جنوب السره بورسعيد, مصر111 : وحده المنقول اليه الملكةعنوان 

 
0333478رقم العالمـة  : 

15/03/2018تاريخ التسـجيل  : 
02/03/2020  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

10الفئة : 
البضائع والمنتــــــــجات   :

10 - مستلزمات طبية بالفئة 10  الفئة 
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رمزى التونى رفله وشركاه - شركة كايرو ميديكال لالجهزه والمستلزمات الطبيه . اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 ش القصر العينى قسم السيده زينب - القاهرة ., مصر59 بالدور االرضى بالعقار رقم 1 : المحل رقم ناقل الملكيةعنوان 

اسم المنقول اليه المــــلكية   : رفعت التونى رفله وشركاه - شركة كايرو ميديكال لألجهزة والمستلزمات الطبيه - شركة تضامن
 ش القصر العينى قسم السيده زينب - القاهرة ., مصر59 بالدور االرضى بالعقار رقم 1 : المحل رقم المنقول اليه الملكةعنوان 
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