
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0000144: رقم العالمـة  

 02/04/1943: تاريخ التسـجيل  
 14/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  29: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

29الفئ22222222ة     لب222222ن محض222222ر بالش222222عير للتغذي222222ة عل222222ى االيك222222ون غ222222ذاء لالطف222222ال والمرض222222ى - 
  
  

 متدجالكسو جروب لي :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  بريطانيا, جى اس ، انجلترا 9 8جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  980:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة بريطانية محدودة - اي بي ليمتد ) يو  كيه(جالكسو سميثكالين هيلثكير  : اسم المنقول اليه المــــلكية   

المملكة , المملكه المتحده -جي اس  9تي دبليو  -ميدلسيكس - ينتفورد  بر -جريت ويست رود  980:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
 المتحدة

 
  0006368: رقم العالمـة  

 03/12/1945: تاريخ التسـجيل  
 26/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  30: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

30الفئ22222222ة     ش222222يكوالتة وحلوي222222ات وكاك222222او - 
  
  

 مونديليز يوروب جى أم بى أتش :م ناقل المـــــــــلكية  اس
  سويسرا, .جالتبارك ، سويسرا  8152،  1آلى  - ليندبيرغ :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  كرافت فودزشويز هولدينج جي ام بي اتش: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 يسراسو, سويسرا 6300زج  4كولرستراس :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0041557: رقم العالمـة  

 24/06/1967: تاريخ التسـجيل  
 05/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  3: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

3الفئ22222222ة     ك22222ريم الحالق22222ه - 
  
  

 انين والية ديالويرايفيريدى باترى كمبانى ، انك شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقو :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  الواليات المتحدة االمريكية, سان لويس ، ميسورى الواليات المتحدة االمريكية:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  افريدي باتيري كومباني ال ال سي: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 الواليات المتحدة االمريكية, مريكيه الواليات المتحده اال 6484ريسيرش درايف ،كونيكتيكت  6:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0050257: رقم العالمـة  

 02/11/1975: تاريخ التسـجيل  
 03/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  34: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

34الفئ22222222ة     دخ22ان معس22ل - 
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 الدخان المعسل شركة توصية بسيطةلصناعه , شركة ابو جمعة  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, ش السلحدار قسم اول المنصورة2:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  فرد- )مؤسسة الفخامة للدخان المعسل(دمحم عالء صالح الدين دمحم سعودي : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, .الدقهلية -بملك رباب دمحم السيد عبد الحميد  15جمصة المنطقة الصناعية المرحلة االولي قطعة :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0050551: رقم العالمـة  

 11/04/1977: تاريخ التسـجيل  
 03/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  34: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

34الفئ22222222ة     دخ22ان معس22ل - 
  
  

 جمعة لصناعه الدخانشركه ابو :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, دقهليه -بملك عبد الهادي ابراهيم جمعه قسم اول المنصوره  2شارع السلحدار  -المنصورة :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  فرد- )مؤسسة الفخامة للدخان المعسل(دمحم عالء صالح الدين دمحم سعودي : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, .الدقهلية -بملك رباب دمحم السيد عبد الحميد  15مصة المنطقة الصناعية المرحلة االولي قطعة ج:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0053839: رقم العالمـة  

 17/06/1979: تاريخ التسـجيل  
 14/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  5: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

5الفئ22222222ة    جمي2222ع المن2222ت -   5ج2222ات الواقع2222ة ف2222ى الفئ2222ة رق2222م 
  
  

 فيلد مارك إنك :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة 19805ديالوير ,سنتر رود ويلمنجتون  1013:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  الماني -فرد  - جيرد بتريك : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 سويسرا, اسكونا، سويسرا 6612، سي اتش 43فيا كولينا :  الي2222ه الملك2222ة المنق222222ولعنوان 

 
  0056606: رقم العالمـة  

 14/07/1980: تاريخ التسـجيل  
 04/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  20: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

20الفئ22222222ة      األثاث2222222ات المعدني2222222ة - 
  
  

 )موم ( المهندسان عبد الهادى عبد المنعم سامى فهيم وشركاهم شركة االثاثات المعدنية للمكاتب والمنازل  :ــــــلكية  اسم ناقل المـــ
  مصر, - :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  م.م.شركة مالتى ام جروب للصناعات المعدنية والخشبية ش: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, ش اسماء فهمى مدينة نصر القاهرة 2:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0062508: رقم العالمـة  

 02/12/1985: تاريخ التسـجيل  
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 27/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  
  5: الفئة 

 :البضائع والمنتــــــــجات   
5الفئ22222222ة     الم2222222واد والمستحض22222222رات الص22222222يدلية - 

  
  

 شركة بريطانية محدودة باالسهم - ليمتد ) اوفر سيز ( د كولمان ريكيت ان :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  بريطانيا, دي اس انجلترا 78هول اتش يو _ داسنوم ليتي :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة محدودة -هيلث ليمتد) أوفر سيز(ريكيت آند كولمان : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 المملكة المتحدة, يو إتش، المملكة المتحدة 3 1رود سلو ، بيركشير، إس إل باث 105103:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0064741: رقم العالمـة  

 05/11/1986: تاريخ التسـجيل  
 26/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  5: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

5الفئ22222222ة     .الع222ادي مستحض22222222رات للمعالج22222222ة وللعناي22222222ة ب22222222البرد - 
  
  

 نوفارتس ايه جي :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  سويسرا, بازل سويسرا 4002ك ه :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  نوفارتيس كونسيمومر هيلث اس ايه: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 سويسرا, سويسرا - برانيغز  1197 - ايتراز  - 1راوت دي   :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0064741: م العالمـة  رق

 05/11/1986: تاريخ التسـجيل  
 26/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  5: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

5الفئ22222222ة     .مستحض2222222رات للمعالج2222222ة وللعناي2222222ة ب2222222البرد الع2222222ادي - 
  
  

 ).دة متح. ش( بريستول مايزر سكويب كومباني  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  الواليات المتحدة االمريكية, أمريكا -10022نيويورك نيويورك _ بارك افينيو 345:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  نوفارتس ايه جي: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 سويسرا, بازل سويسرا 4002ك ه :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0065198: رقم العالمـة  

 11/10/2003: تاريخ التسـجيل  
 03/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  34: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

34الفئ22222222ة     التب222222غ الخ222222ام او المص222222نوع - 
  
  

 شركة ابو جمعة لصناعة الدخان توصية بسيطة :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, د الهادى ابراهيم جمعةملك عب 2المنصورة ش السيلحضار حمزة :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  فرد- )مؤسسة الفخامة للدخان المعسل(دمحم عالء صالح الدين دمحم سعودي : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, .الدقهلية -بملك رباب دمحم السيد عبد الحميد  15جمصة المنطقة الصناعية المرحلة االولي قطعة :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0071180: العالمـة   رقم

 08/09/1990: تاريخ التسـجيل  
 14/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  5: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

5الفئ22222222ة      والت2222رد ض2222من فئ2222ات اخ2222رى5المستحض2222222رات والم2222222واد الص2222222يدليه والطبي2222222ه وال2222222تى ت2222222رد بالفئ2222222ه  - 
  
  

 شركة محدودة مؤلفة طبقا لقوانين انجلترا -كسو جروب ليمتد جال :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  بريطانيا, جى اس انجلترا 9 8جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  980:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة بريطانية محدودة - اي بي ليمتد ) يو  كيه(جالكسو سميثكالين هيلثكير  : اسم المنقول اليه المــــلكية   

المملكة , المملكه المتحده -جي اس  9تي دبليو  -ميدلسيكس - برينتفورد   -جريت ويست رود  980:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
 المتحدة

 
  0075207: رقم العالمـة  

 04/02/1992: تاريخ التسـجيل  
 26/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  12: الفئة 
 :ـجات   البضائع والمنتـــــــ

12الفئ22222222ة     اط2222ارات العرب2222ات وعراب2222ات النق2222ل والج2222رارات واالالت وج2222رارات الح2222دائق و الط2222ائرات و ال2222دراجات - 
  
  

  شركة  - ايه . بى  . بيريللى تاير اس  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
 مساهمة قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين ايطاليا

  إيطاليا, ايطاليا  - 20126الرقم البريدى  - 25البيرتو بيريلى رقم ميالنو شارع بييرو و :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 
  

  شركة خاصة محدودة باالسهم -زافكو ورلد بي تي اي ليمتد : اسم المنقول اليه المــــلكية   
 سنغافورة, سنغافورة 048623سنغافورة الند تاور، سنغافورة  01- 23#رافلس بالس  50:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0075207: رقم العالمـة  

 04/02/1992: تاريخ التسـجيل  
 26/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  12: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

12الفئ22222222ة     اط2222ارات العرب2222ات وعراب2222ات النق2222ل والج2222رارات واالالت وج2222رارات الح2222دائق و الط2222ائرات و ال2222دراجات - 
  
  

 شركة خاصة محدودة باالسهم - زافكو ورلد بي تي اي ليمتد  :ــــــلكية  اسم ناقل المـــ
  سنغافورة, سنغافورة 048623سنغافورة الند تاور، سنغافورة  01-23#رافلس بالس  50:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة محدودة باالسهم -زافكو جروب هولدينج ليمتد : اسم المنقول اليه المــــلكية   

االمارات العربية , االمارات العربية المتحدة -، جايت بلدينج، دي اي اف سي، دبي13، ليفل 5يونت :  ول الي2222ه الملك2222ةالمن2222قعنوان 
 المتحدة

 
  0079877: رقم العالمـة  

 20/06/1996: تاريخ التسـجيل  
 19/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  29: الفئة 
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 :البضائع والمنتــــــــجات   
29الفئ22222222ة     الس22222ن الص22222ناعى والطبيع22222ى واس22222م الش22222ركة وج22222ه القم22222ر - 

  
  

 ) .م . م . ش ( الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت النباتية  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, مدينة العاشر من رمضان 23/3،  22/3القطعة  AIالمنطقة الصناعية :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  م.م.الشركه المتحده لتصنيع الزيوت و العبوات ش: لكية   اسم المنقول اليه المــــ

 مصر, مدينه العاشر من رمضان الشرقيه 77،76رقم  a3المنطقه الصناعيه :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0085838: رقم العالمـة  

 25/01/2004: تاريخ التسـجيل  
 03/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  34: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

34الفئ22222222ة     34دخ2222ان معس2222ل ال2222وارده بالفئ2222ه - 
  
  

 شركه ابو جمعه لصناعه الدخان ش توصيه بسيطه :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, بملك عبد الهادى ابراهيم جمع 02المنصوره ش السلحدار نمره :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  فرد- )مؤسسة الفخامة للدخان المعسل(دمحم عالء صالح الدين دمحم سعودي : ة   اسم المنقول اليه المــــلكي

 مصر, .الدقهلية -بملك رباب دمحم السيد عبد الحميد  15جمصة المنطقة الصناعية المرحلة االولي قطعة :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0088883: رقم العالمـة  

 26/08/1998: تاريخ التسـجيل  
 26/01/2021  :التأشــــــير بالسجالت   تاريخ
  3: الفئة 

 :البضائع والمنتــــــــجات   
3الفئ22222222ة     مع2222222اجين االس2222222نان , منظف2222222ات االس2222222نان , مستحض2222222رات لتنظي2222222ف وتلمي2222222ع االس2222222نان الطبيعي2222222ة والص2222222ناعية - 

 غس222222والت غ222222ير طبي222222ة للف222222م , مستحض222222رات منعش222222ة للف222222م بوص222222فها مع222222اجين االس222222نان ,
  
  

 بروكتراند جامبل بيزينس سيرفيسز كندا كمبانىشركةغير محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين نوقا سكوتيا :ـــــــــلكية  اسم ناقل الم
  كندا, كندا 2اكس  2جى  3هاليفاكس نوفا سكوتيا بى 800ابر واتير ستريت سويت  1959:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  ومباني ال ال سي ذاجيليت ك: اسم المنقول اليه المــــلكية   

الواليات المتحدة , الوليات المتحده االمريكيه  02127ون جيليت بارك ،بوسطون ماساشوستس :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
 االمريكية

 
  0088884: رقم العالمـة  

 01/03/1999: تاريخ التسـجيل  
 26/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  3: الفئة 
 :والمنتــــــــجات    البضائع

3الفئ22222222ة     مع2222222اجين االس2222222نان منظف2222222ات االس2222222نان  مستحض2222222رات لتلمي2222222ع وتنظي2222222ف االس2222222نان  الطبيعي2222222ه والص2222222ناعيه - 
 دون غيره22ا3مستحض22222222رات منعش22222222ه للف22222222م وارده بالفئ22222222ه - وغس22222والت غ22222ير طبي22222ه للف22222م

  
  

 ىشركةغير محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين نوقا سكوتيابروكتراند جامبل بيزينس سيرفيسز كندا كمبان :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  كندا, كندا -  2اكس  2جى  3، هاليفاكس ، نوفا سكوتيا بى  800لبر واتير ستريت ، سويت  1959:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  ذاجيليت كومباني ال ال سي : اسم المنقول اليه المــــلكية   
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الواليات المتحدة , الوليات المتحده االمريكيه  02127يليت بارك ،بوسطون ماساشوستس ون ج:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
 االمريكية

 
  0088889: رقم العالمـة  

 19/08/1998: تاريخ التسـجيل  
 26/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  21: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

21الفئ22222222ة     والف2222222رش الخاص2222222ه باالس2222222نان   الص2222222ناعيه  ف22222رش االس22222نان - 
  
  

بروكتر اند جامبل بيزينس سيرفيسز كندا كمبانى شركة غير محدودة المسئولية مولفة وقائمة طبقا لقوانين  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
 نوفاسكوتيا

  كندا, كندا -  2اكس  2جى  3، هاليفاكس ، نوفا سكوتيا بى  800لبر واتير ستريت ، سويت  1959:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 
  

  ذاجيليت كومباني ال ال سي : اسم المنقول اليه المــــلكية   
الواليات المتحدة , الوليات المتحده االمريكيه  02127ون جيليت بارك ،بوسطون ماساشوستس :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 االمريكية

 
  0089351: رقم العالمـة  

 01/01/1997: تاريخ التسـجيل  
 03/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  34: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

34الفئ22222222ة     دخ22ان معس22ل - 
  
  

 شركة ابو جمعة لصناعة الدخان شركه توصيه بسيطه :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, جمعة ش السلجدار بالمنصورة بملك عبد الهادى ابراهيم2:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  فرد- )مؤسسة الفخامة للدخان المعسل(دمحم عالء صالح الدين دمحم سعودي : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, .الدقهلية -بملك رباب دمحم السيد عبد الحميد  15جمصة المنطقة الصناعية المرحلة االولي قطعة :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0089352: رقم العالمـة  

 01/01/1997: تاريخ التسـجيل  
 03/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  34: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

34الفئ22222222ة     دخ22ان معس22ل - 
  
  

 شركة ابو جمعة لصناعة الدخان شركة توصيه بسيطه :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, صورة بملك عبد الهادى ابراهيم جمعةش السلحدار بالمن2:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  فرد- )مؤسسة الفخامة للدخان المعسل(دمحم عالء صالح الدين دمحم سعودي : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر ,.الدقهلية -بملك رباب دمحم السيد عبد الحميد  15جمصة المنطقة الصناعية المرحلة االولي قطعة :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0089353: رقم العالمـة  

 01/01/1997: تاريخ التسـجيل  
 03/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  34: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   
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34الفئ22222222ة     دخ22ان معس22ل - 
  
  

 شركة ابو جمعة لصناعة الدخان توصية بسيطة :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, ش السحدار بالمنصورة بملك عبد الهادى ابراهيم جمعة2:  كي2222ةناق222ل الم222لعنوان 

  
  فرد- )مؤسسة الفخامة للدخان المعسل(دمحم عالء صالح الدين دمحم سعودي : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, .الدقهلية -بد الحميد بملك رباب دمحم السيد ع 15جمصة المنطقة الصناعية المرحلة االولي قطعة :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0097491: رقم العالمـة  

 15/10/2001: تاريخ التسـجيل  
 14/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  21: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

21الفئ22222222ة       وغ2222ير واردة   ف2222ي فئ2222ات  اخ2222ري21ف22222رش اس22222نان    ال22222واردة   بالفئ22222ة - 
  
  

 بريطانية محدودة المسؤلية. شركة . جالكسو جروب ليمتد  :ـــــــــلكية  اسم ناقل الم
  بريطانيا, جى اس انجلترا  9 8جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  980:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  يطانية محدودةشركة بر - اي بي ليمتد ) يو  كيه(جالكسو سميثكالين هيلثكير  : اسم المنقول اليه المــــلكية   

المملكة , المملكه المتحده -جي اس  9تي دبليو  -ميدلسيكس - برينتفورد   -جريت ويست رود  980:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
 المتحدة

 
  0097494: رقم العالمـة  

 17/10/2010: تاريخ التسـجيل  
 14/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  21: الفئة 
 :والمنتــــــــجات    البضائع

21الفئ22222222ة       وغ2222ير واردة   ف2222ي فئ2222ات  اخ2222ري21فرش222222ة اس222222نان    ال222222واردة   بالفئ222222ة - 
  
  

 بريطانية محدودة المسؤلية. شركة . جالكسو جروب ليمتد  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  بريطانيا, انجلترا  جى اس 9 8جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  980:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة بريطانية محدودة - اي بي ليمتد ) يو  كيه(جالكسو سميثكالين هيلثكير  : اسم المنقول اليه المــــلكية   

المملكة , المملكه المتحده -جي اس  9تي دبليو  -ميدلسيكس - برينتفورد   -جريت ويست رود  980:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
 المتحدة

 
  0097877: العالمـة  رقم 

 02/04/2002: تاريخ التسـجيل  
 03/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  34: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

34الفئ22222222ة     دخ22ان معس22ل - 
  
  

 توصية بسيطة - أبو جمعة لصناعة الدخان  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, ش السلحدار بملك عبد الهادى جمعة 2المنصورة :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  فرد- )مؤسسة الفخامة للدخان المعسل(دمحم عالء صالح الدين دمحم سعودي : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, .الدقهلية -بملك رباب دمحم السيد عبد الحميد  15جمصة المنطقة الصناعية المرحلة االولي قطعة :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0105143: رقم العالمـة  

 11/05/1999: تاريخ التسـجيل  
 03/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  34: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

34الفئ22222222ة    34دخ22222ان معس22222ل بالفئ22222ة  -      
  
  

 لصناعة الدخان شركة ابو جمعة لصناعة الدخان شركة بسيطة مصنع :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, ش السلحدار 2المنصورة :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  فرد- )مؤسسة الفخامة للدخان المعسل(دمحم عالء صالح الدين دمحم سعودي : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, .الدقهلية -عبد الحميد  بملك رباب دمحم السيد 15جمصة المنطقة الصناعية المرحلة االولي قطعة :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0124480: رقم العالمـة  

 27/01/2003: تاريخ التسـجيل  
 14/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  21: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

21الفئ22222222ة    21وارده بالفئ22222222222ه  ف2222رش اس2222نان ، س2222الكة االس2222نان ( خل2222ه ) ، ف2222رش اس2222نان حريري2222ه وجمي2222ع ه2222ذه المنتج2222ات -   
  .  وغ222ير وارده ض222من فئ222ات اخ222رى21ه222222ذه المنتج222222ات وارده بالفئ222222ه 

  
  

 جالكسو جروب ليمتد شركة ذات مسئولية محدودة :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  بريطانيا, جى اس انجلترا 9 8جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  980:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة بريطانية محدودة - اي بي ليمتد ) يو  كيه(جالكسو سميثكالين هيلثكير  : يه المــــلكية   اسم المنقول ال

المملكة , المملكه المتحده -جي اس  9تي دبليو  -ميدلسيكس - برينتفورد   -جريت ويست رود  980:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
 المتحدة

 
  0132993: رقم العالمـة  

 18/01/2021:  تاريخ التسـجيل 
 20/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  25: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

25الفئ22222222ة     مالب22س ج22اهزة - 
  
  

 فردي - الفراعنة لتشغيل منتجات النسيج  -عجيب هابيل ابراهيم شانودي  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, القليوبية -شبرا الخيمة  - ابراهيم بك  -أكتوبر  6دين شارع صالح ال 27:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  ش تضامن - مصنع أحفاد الفراعنه للمنتجات النسيجيه  - نجيب وهبه بخيت بطرس وشركاة : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, , , , يوبيةش سابى نقطة شرطة مسطرد داخل سور  اطلس مسطرد شبرا الخيمة القل:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0135198: رقم العالمـة  

 13/12/2005: تاريخ التسـجيل  
 19/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  7: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   



9 9 

7الفئ22222222ة     نالمض222خات ك222اجزاء م - مض222خات ض222غط اله222واء- اجه222زه ق222وى الط222رد المركزي222ه - مض22خات اله22واء - المض2222خات - 
 مول222222دات الكهرب222222اء  ( الموت222222ورات ) الرشاش222222ات  ( باس222222تثناء ال222222تى - الص222مامات - اج222زاء المض222خات - المول222222دات والماكين222222ات

 اجه22زه مع22دالت الس22رعه - ماكين22222222ات التنظي22222222ف - ماكين222222ات ال222222ر ىلالس222222تخدام ال222222زراعى - ت22222دار بالي22222د )  ماكين22222ات الص22222رف
  
  

 انترناشيونال اكونوميك تكتيال كواويبر اتش كو ليمتدزهايجيانج تيميز  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  الصين, . الصين  -زهيجيانج  -نينجبو :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  تك كو ليمتد-نينجبو ماركيز هاي: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 الصين, نهنجشان وست روود بيلون نينجبو مقاطعه زهيجيانج الصي 665رقم :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0138174: رقم العالمـة  

 26/03/2007: تاريخ التسـجيل  
 13/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  5: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

5الفئ22222222ة     . دون غيره22ا5مستحض222222رات ص222222يدلية خاص222222ة للعي222222ون لع222222الج الته222222اب الملتحم222222ة الرجي222222ائي وال222222واردة بالفئ222222ة  - 
  
  

 .الليرجان انك شركة مساهمة أمريكية مؤلفة طبقالقوانين والية ديالوير االمريكية  :ناقل المـــــــــلكية  اسم 
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة األمريكية_ 92612دوبونت درايف، آيرفين ، كاليفورنيا  2525:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  بويهرنجرانجلها يم انترناشيونال جي ام بي اتش: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 المانيا, انجلهايم المانيا 55218:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0138380: رقم العالمـة  

 06/08/2006: تاريخ التسـجيل  
 03/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  34: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

 دخ22ان معس22ل - 34 الفئ22222222ة  
  
  

 )توصية بسيطة (شركة ابو جمعة لصناعة الدخان  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, ش السلحدار بملك عبد الهادي ابراهيم جمعة 2المنصورة :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  فرد- )معسلمؤسسة الفخامة للدخان ال(دمحم عالء صالح الدين دمحم سعودي : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, .الدقهلية -بملك رباب دمحم السيد عبد الحميد  15جمصة المنطقة الصناعية المرحلة االولي قطعة :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0141411: رقم العالمـة  

 23/04/2013: تاريخ التسـجيل  
 14/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  5: الفئة 
 :تــــــــجات   البضائع والمن

5الفئ22222222ة     و اس2222منت حواف2222ر - و غس22222ول الحيوان22222ات -  ماع222دا مبي222دات الطحال222ب5جمي222222ع المنتج222222ات ال222222واردة  بالفئ222222ة  - 
 .و مبي2222222دات الحش2222222ائش - للحيوان222222222ات

  
  

 جالسكوجروب ليمتد شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين انجلترا :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  بريطانيا, جى اس انجلترا  9 8جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  980:  ناق222222ل الملكي222222ة عنوان

  
  شركة بريطانية محدودة - اي بي ليمتد ) يو  كيه(جالكسو سميثكالين هيلثكير  : اسم المنقول اليه المــــلكية   

المملكة , المملكه المتحده -جي اس  9تي دبليو  -ميدلسيكس - برينتفورد   -جريت ويست رود  980:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
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 المتحدة

 
  0141525: رقم العالمـة  

 29/03/2007: تاريخ التسـجيل  
 13/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  5: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

5الفئ22222222ة     .حساس22222222يةمستحض22222رات للعي22222ون لع22222الج الرم22222د الن22222اتج م22222ن ال - 
  
  

 .اليرجان، انك، شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقالقوانين والية ديالوير :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات االمريكية 92612دوبونت درايف ،ارفاين ، كاليفورنيا  2525:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  رنجرانجلها يم انترناشيونال جي ام بي اتشبويه: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 المانيا, انجلهايم المانيا 55218:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0154281: رقم العالمـة  

 09/02/2006: تاريخ التسـجيل  
 25/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  5: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

5الفئ22222222ة    موا -   5د ومستحض2222222رات ص2222222يدليه بيطري2222222ه تق2222222ع جميعه2222222ا الفئ2222222ه 
  
  

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالور - بريستول مايرز سكويب كومبانى  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  االمريكيةالواليات المتحدة , الواليات المتحدة االمريكية 10154نيويورك  - بارك افينيو نيويورك  345:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة غير محدودة -مايرز  سكويب هولدينجز ايرلند  -بريستول : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 سويسرا, , , , ستينهاوسين ، سويسرا 6312،  16هينتر غشتراسيه :   المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0162672: رقم العالمـة  

 04/07/2007: تاريخ التسـجيل  
 21/01/2021  :شــــــير بالسجالت  تاريخ التأ

  3: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

3الفئ22222222ة     3مستحض222222رات تجمي222222ل وعط222222ور وش222222امبوفئة  - 
  
  

 فردي - عبد العزيز علي عبد العزيز  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, المنوفية -منوف مجمع الصناعات الصغيرة مدينة السادات مركز  206الوحدة :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  عبد العزيز علي عبد العزيز و شركاه: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, ش حسن االنوار مصر القديمه القاهرة  119:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0162730: رقم العالمـة  

 01/10/2019: تاريخ التسـجيل  
 27/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  29: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

29الفئ22222222ة     اللح22222وم ومنتجاته22222ا االس22222ماك ومنتجاته22222ا م22222اكوالت بحري22222ة ومنتجاته22222ا ال22222دواجن ومنتجاته22222ا الطي22222ور - 
 ومنتجاته22222ا الوجب22222ات الج22222اهزة المستحض22222رات لص22222ناعة الوجب22222ات الس22222جق ه22222امبورجر ه22222وت دوج الخض22222روات والفكه22222ة
 علب22222ة والمنتج22222ات المص22222نوعة منه22222ا الطع22222ام النب22222اتى الخض22222روات الج22222اهزة البط22222اطس والطع22222امالمحفوظ2222ة الجاف2222ة وال2222م
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 المص22222نوع م22222ن البط22222اطس وجب22222ات خفيف22222ة الوجب22222ات الج22222اهزة الس22222الطات الش22222وربة العج22222ائن قوال22222ب الزب22222دة م22222واد الحش22222و
 تج2222ات اساس2222هاوف22222رش للخ22222بز منتج22222ات االلب22222ان الجب22222ن الزب22222ادى زب22222ادى اساس22222ة منتج22222ات االلب22222ان مش22222روبات اللب22222ن م22222ن

  البي2222ض زي2222وت ص2222الحة لالك2222ل وال2222دهون المكس2222رات والم2222واد ال2222تى29اللب2222222ن حلي2222222ب الص2222222ويا ب2222222ودينج ال2222222وارد بالفئ2222222ة 
 0تس22222تخدم لعم22222ل الطع22222ام م22222ن ك22222ل المنتج22222ات الس22222ابقة

  
  

 كومباس جروب هولدينجز بى ال سى شركة عامة محدودة المسئولية :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  بريطانيا, انجلترا - 9 16كومباس هاوس جيلفورد ستريت شرتسى سورى كى تى :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  اس اس بي فاينانسيج يو كيه ليمتد: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 المملكة المتحدة, ايه اي انجلترا2 1اوستون رود لندن ان دبليو  169:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0162731: رقم العالمـة  

 01/10/2019: تاريخ التسـجيل  
 27/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  30: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

30الفئ22222222ة     وجب222222ات ج222222اهزة وجب222222ات خفيف222222ة ب222222اردة وح222222ارة البي222222تزا منتج222222ات البي222222تزا رق222222ائق محش222222ية الساندوتش222222ات - 
 الفط2222222ائر البس2222222كويت الحلوي2222222ات الثل2222222ج ومنتج2222222ات االي2222222س باتي22222ة محش22222و العي22222ش رق22222ائق الكي22222ك كعك22222ه مح22222الة قلي22222ال

 ك2222ريم اقط2222ار مص2222نوع م2222ن الش2222عير قه2222وة كامل2222ة ورواس2222بها حب2222ات الب2222ن مستخلص2222ات الب2222ن رائح2222ة الب2222ن الش2222اى مش2222روب
 الش222222يكوالتة المش222222روبات ال222222تى تحت222222وى عل222222ى ه222222ذه المنتج222222ات

  
  

 عامة محدودة المسئوليةكومباس جروب هولدينجز بى ال سى شركة  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  بريطانيا, انجلترا -بى كيو 9 16كومباس هاوس جيلفورد ستريت شرتسى سورى كى تى :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  اس اس بي فاينانسيج يو كيه ليمتد: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 المملكة المتحدة, اايه اي انجلتر2 1اوستون رود لندن ان دبليو  169:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0162733: رقم العالمـة  

 01/10/2019: تاريخ التسـجيل  
 27/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  30: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

30الفئ22222222ة     ةالوجب22222ات الج22222اهزة الصلص22222ة به22222ارات وجب22222ات ب22222اردة وح22222ارة البي22222تزا ومنتج22222ات البي22222تزا رق22222ائق محش22222ي - 
 الساندويتش2222222ات باتي2222222ة باتي2222222ة محش2222222و العي2222222ش رق2222222ائق الكي2222222ك كعك2222222ة مح2222222الة قلي2222222ال الفط2222222ائر البس2222222كويت الحلوي2222222ات
 الثل2222ج ومنتج2222ات االي2222س ك2222ريم افط2222ار مص2222نوع م2222ن الش2222عير قه2222وة كامل2222ة ورواس2222بها حب2222ات الب2222ن حب2222ات الب2222ن المحمص2222ة

 ى مش2222222روب الش2222222يكوالتة المش2222222روباتحب2222ات القه2222وة الكامل2222ة حب2222ات رواس2222ب القه2222وة مستخلص2222ات الب2222ن رائح2222ة الب2222ن  الش2222ا
 ال2222تى تحت2222وى عل2222ى ه2222ذه المنتج2222ات

  
  

 كومباس جروب هولدينجز بى ال سى شركة عامة محدودة المسئولية :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  بريطانيا, انجلترا -بى كيو 9 16كومباس هاوس جيلفورد ستريت شرتسى سورى كى تى :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  اس اس بي فاينانسيج يو كيه ليمتد: ه المــــلكية   اسم المنقول الي

 المملكة المتحدة, ايه اي انجلترا2 1اوستون رود لندن ان دبليو  169:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0162734: رقم العالمـة  

 01/10/2019: تاريخ التسـجيل  
 27/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  43: الفئة 
 :بضائع والمنتــــــــجات   ال

43الفئ22222222ة     خ22222دمات الض22222يافه خ22222دمات المط22222اعم القه22222اوي الكافتري22222ات خ22222دمات تق22222ديم الوجب22222ات الخفيف22222ه خ22222دمات المق22222اهي - 
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  دون غيره22ا43خ22222دمات تق22222ديم الطع22222ام او الوجب22222ات او المش22222روبات للمس22222تهلكين داخ22222ل او خ22222ارج المن22222اطق بالفئ22222ة 
  
  

 كومباس جروب هولدينجز بي ال سي شركه عامه محدوده المسؤليه :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  بريطانيا, بي كيو انجلترا 9 16كومباس هاوس جيلفورد ستريت شرتسي سوري كي تي :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  اس اس بي فاينانسيج يو كيه ليمتد: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 المملكة المتحدة, ايه اي انجلترا2 1ود لندن ان دبليو اوستون ر 169:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0162735: رقم العالمـة  

 01/10/2019: تاريخ التسـجيل  
 27/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  1: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

1الفئ22222222ة     ي2222222تزا ومنتج2222222ات البي2222222تزا رق2222222ائق محش2222222يةالوجب222ات الج222اهزة الصلص222ة به222ارات وجب222ات ب222اردة وح222ارة ال222ب - 
 الساندويتش2222222ات باتي2222222ة باتي2222222ة محش2222222و العي2222222ش رق2222222ائق الكي2222222ك كعك2222222ة مح2222222الة قلي2222222ال الفط2222222ائر البس2222222كويت الحلوي2222222ات
 الثل2222ج ومنتج2222ات االي2222س ك2222ريم افط2222ار مص2222نوع م2222ن الش2222عير قه2222وة كامل2222ة ورواس2222بها حب2222ات الب2222ن حب2222ات الب2222ن  المحمص2222ة

 ة مستخلص222222ات الب222222ن رائح222222ة الب222222ن  الش222222اى مش222222روب الش222222يكوالتة المش222222روباتحب2222ات القه2222وة الكامل2222ة حب2222ات رواس2222ب القه2222و
 ال2222تى تحت2222وى عل2222ى ه2222ذه المنتج2222ات

  
  

 كومباس جروب هولدينجز بى ال سى شركة عامة محدودة المسئولية :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  بريطانيا, نجلتراا -بى كيو  9 16كومباس هاوس جيلفورد ستريت شرتسى سورى كى تى :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  اس اس بي فاينانسيج يو كيه ليمتد: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 المملكة المتحدة, ايه اي انجلترا2 1اوستون رود لندن ان دبليو  169:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0163028: رقم العالمـة  

 29/08/2007: تاريخ التسـجيل  
 26/01/2021  :جالت  تاريخ التأشــــــير بالس

  21: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

21الفئ22222222ة     - الف22222رش والم22222واد ال22222تى تص22222نع منه22222ا الف22222رش - ف2222رش األس2222نان وف2222رش ألطق2222م األس2222نان واجزاؤه2222ا ولوازمه2222ا - 
 األوعي2222ة - الم2222222واد واألدوات المس2222222تخدمة ف2222222ى تنظي2222222ف وص2222222قل األس2222222نان الطبيعي2222222ة والص2222222ناعية - خل22222ة لألس22222نان

وال  . دون غيره22ا21حاوي2222222ات والص2222222وانى بالفئ2222222ة 
  
  

 بروكتر اند جامبل بيزينس سيرفيسز كندا كمبانى :اسم ناقل المـــــــــلكية  
الواليات المتحدة , كندا  - 2اكس  2جى  3، هاليفاكس نوفا سكوتيا بى  800أبر واتير ستريت سويت  1959:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  االمريكية
  

  ذاجيليت كومباني ال ال سي : المــــلكية   اسم المنقول اليه 
الواليات المتحدة , الوليات المتحده االمريكيه  02127ون جيليت بارك ،بوسطون ماساشوستس :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 االمريكية

 
  0176138: رقم العالمـة  

 27/02/2008: تاريخ التسـجيل  
 10/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  28: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

28الفئ22222222ة    28مع2222دات الع2222اب الجول2222ف , ك2222ره الجول2222ف  واى مع2222دات رياض2222ية او خاص2222ة بالع2222اب الجمب2222از بالفئ2222ة  -   . 
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سئولية مؤلفة شركة محدودة الم) وتتاجر ايضا باسم سرى سبورتس ليمتد( سرى سبورتس كابوشيكى كايشا  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
 طبقا لقوانين اليابان

  اليابان, اليابان - كيو كوبى شى هيوجو  - شيو , شوم 3واكينو هاما شو 9- 6:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 
  

  دنلوب سبورتس كو،ال تى دى تألفت بموجب قوانين اليابان: اسم المنقول اليه المــــلكية   
 اليابان, ،اليابان651-0072شى هيوجو -كو،كوبى-تشو،تشيو-وهاما تشومى ،واكين 3، 6- 9:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0176138: رقم العالمـة  

 27/02/2008: تاريخ التسـجيل  
 11/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  28: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

28الفئ22222222ة    28رياض222222ية او خاص222222ة بالع222222اب الجمب222222از بالفئ222222ة  مع222دات الع222اب الجول222ف , ك222ره الجول222ف  واى مع222دات -   . 
  
  

 دنلوب سبورتس كو،ال تى دى تألفت بموجب قوانين اليابان :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  اليابان, ،اليابان651-0072شى هيوجو -كو،كوبى- تشو،تشيو-تشومى ،واكينوهاما  3، 6- 9:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  سوميتومو رابر انداستريز ليمتد:  اسم المنقول اليه المــــلكية  

 اليابان, , , , اليابان,  651 - 0072هيوجو,شي  -كوب ,كو  - تشو ,تشوم-3, تشو  -واكينو هاما ,  6 -  9:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0178501: رقم العالمـة  

 30/10/2007: تاريخ التسـجيل  
 10/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  32: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

32الفئ22222222ة    32المش222222روبات الغ222222ير كحولي222222ة المش222222روبات اساس222222ها الص222222ويا عص222222ائر ومش2222222روبات الفواك2222222ه بالفئ2222222ة  -   . 
  
  

 يونيليفر بى ال سى شركة بريطانية عامة :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, انجلترا -بورت ساناليت ويرال مرسيسيد :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
 -شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى ديالوير  - كوال كومبنى  - ذا كوكا : اسم المنقول اليه المــــلكية   

  الواليات المتحدة االمريكية 
الواليات المتحدة , المتحد ة االمريكية  الواليات -   30313اتالنتا ،جورجيا   -كوال بالزا  -وان كوكا :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 االمريكية

 
  0191564: رقم العالمـة  

 01/04/2009: تاريخ التسـجيل  
 14/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  43: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

43الفئ22222222ة    مط22222اعم كافيتري22222ا كوف22222ى ش22222وب خ22222دمات فندقي22222ة  وجمي22222ع خ22222دمات ال -   43فئ222222ة 
  
  

 رحاب ممدوح يس حنفى  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, المنتزة اسكندرية -ميامى  -ش اسكندر ابراهيم  51:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  فرد -ايهاب أحمد حافظ حتاته: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, االسكندرية- المنتزة -ميامي -رع جمال عبد الناصرشارع اسكندر إبراهيم تقاطع شا 60جوار :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0196143: رقم العالمـة  
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 06/08/2008: تاريخ التسـجيل  
 11/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  25: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

25الفئ22222222ة     واحذي22222ة ومالب22222س واحذي22222ة رياض22222ية والجمب22222از المالب2222س واحزم2222ة للمالب2222س وقبع2222ة و غط2222اء لل2222رأس للمالب2222س - 
25بالفئ22222222222ة   . 

  
  

شركه محدودة المسؤليه مؤلفة طبقا  -سرى سبورتس كابوشيكى كايشا وتتاجر ايضا باسم سرى سبورتس ليمتد  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
 لقوانين اليابان

  اليابان, اليابان -بى شى هيوجو كو  -كيو  -شيو  -شوم  3و اكينو هاما شو  9 -  6:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 
  

  دنلوب سبورتس كو،ال تى دى تألفت بموجب قوانين اليابان: اسم المنقول اليه المــــلكية   
 اليابان, ،اليابان651-0072شى هيوجو -كو،كوبى-تشو،تشيو-تشومى ،واكينوهاما  3، 6- 9:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0196143: رقم العالمـة  

 06/08/2008: التسـجيل   تاريخ
 11/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  25: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

25الفئ22222222ة     المالب2222س واحزم2222ة للمالب2222س وقبع2222ة و غط2222اء لل22222رأس للمالب22222س واحذي22222ة ومالب22222س واحذي22222ة رياض22222ية والجمب22222از - 
25بالفئ22222222222ة   . 

  
  

 دنلوب سبورتس كو،ال تى دى تألفت بموجب قوانين اليابان andتومو رابر انداستريز ليمتد سومي :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  اليابان, , , , اليابان,  651 - 0072هيوجو,شي  - كوب ,كو  -تشو ,تشوم-3, تشو  - واكينو هاما ,  6 -  9:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  ليمتد سوميتومو رابر انداستريز: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 اليابان, , , , اليابان,  651 - 0072هيوجو,شي  -كوب ,كو  - تشو ,تشوم-3, تشو  -واكينو هاما ,  6 -  9:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0202121: رقم العالمـة  

 28/07/2009: تاريخ التسـجيل  
 25/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  25: الفئة 
 :تــــــــجات   البضائع والمن

25الفئ22222222ة      ) دون25المالب2222س ـ2222 ألبس2222ة الق2222دم ـ2222 أغطي2222ة ال2222رأس ـ2222 الجي2222نز ـ2222 وجمي2222ع المنتج2222ات األخ2222ري ال2222واردة بالفئ2222ة (  - 
  غيره22ا

  
  

 جورو دينيم أنك شركة مساهمة أمريكية تألفت في كاليفورنيا :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة األمريكية 90085افنيو فيرنون كاليفورنيا إيست فيرنون  2263:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة محدودة المسئولية تألفت في كاليفورنيا -جورو دينيم ال ال سى : اسم المنقول اليه المــــلكية   

الواليات , الواليات المتحدة األمريكية - 90266رنيا روزكرانس افينيو ، منهاتان ، بيتش ، كاليفو1888:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
 المتحدة االمريكية

 
  0206255: رقم العالمـة  

 27/05/2009: تاريخ التسـجيل  
 27/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  35: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

35الفئ22222222ة     أجه22222زة الكمبيوت22222ر وخ22222دمات معالج22222ة البيان22222ات ف22222ى مج22222االت منتج22222ات إدارة قواع22222د البيان22222ات المحمل22222ة عل22222ى - 
 ، وأجه222222زة الص222222يدلة والط222222ب البيط222222رى والجين222222ات الوراثي222222ة م222222ن الناحي222222ة الص222222يدلية والتكنولوجي222222ا الحيوي222222ة ، والط222222ب
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 توظي222222ف وتعيي222222ن األف222222راد ، تقديــ222222م المعلوم222222ات الخاص222222ة باألعم222222ال التجاري222222ة وه222222ى المعلوم222222ات المفي222222دة ف222222ى تحقي222222ق
35العق222222اقير واألجه222222زة والم222222واد البيولوجي222222ة ف222222ى األس222222واق والمحافظ222222ة عليه222222ا "بالفئ222222ة رق222222م  تواج2222د  .  

  
  

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية نورث كارولينا -كوينتايلز ترانسناشونال كورب  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
, الواليات المتحدة االمريكية - 27703نورث كارولينا  - درهام  - 200سويت  -كريكستون درايف  4709:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  الواليات المتحدة االمريكية
  

  شركة مساهمة -كوينتيلز آي إم إس إنكوربوريتد : اسم المنقول اليه المــــلكية   
الواليات المتحدة , يكيةالواليات المتحدة األمر 06810ووستر هايتس رود، دانبري كونيتيكت،  83:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 االمريكية

 
  0206257: رقم العالمـة  

 16/11/2009: تاريخ التسـجيل  
 27/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  44: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

44الفئ22222222ة     تق222222ديم المعلوم222222ات المتعلق222222ة بالص222222حة والط222222ب - 
 إلدارة الص222222حية وإدارة األم222222راض ، خ222222دمات التقيي222222م الط222222بى وه222222ى تطوي222222ر وتنفي222222ذالبش222222رى وط222222ب األس222222نان والص222222يدلة وا

 ب222222روتوكوالت إدارة وع222222الج األم222222راض والتحالي222222ل الخاص222222ة بالمرض222222ى ، الخ222222دمات األستش222222ارية ف222222ى
 44مج22222االت العناي22222ة بالص22222حة والط22222ب البش22222رى والص22222يدلة والط22222ب البيط22222رى وط22222ب األس22222نان بالفئ22222ة رق22222م 

 
  

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية نورث كارولينا -كوينتايلز ترانسناشونال كورب  :كية  اسم ناقل المـــــــــل
, الواليات المتحدة االمريكية - 27703نورث كارولينا  - درهام  - 200سويت  -درايف  -كريكستون  4709:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  الواليات المتحدة االمريكية
  

  شركة مساهمة -كوينتيلز آي إم إس إنكوربوريتد : مــــلكية   اسم المنقول اليه ال
الواليات المتحدة , الواليات المتحدة األمريكية 06810ووستر هايتس رود، دانبري كونيتيكت،  83:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 االمريكية

 
  0206258: رقم العالمـة  

 18/02/2010: تاريخ التسـجيل  
 27/01/2021  :ــير بالسجالت  تاريخ التأشــــ

  35: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

35الفئ22222222ة     إدارة قواع2222د البيان2222ات المحمل2222ة عل2222ى أجه2222زة - 
  الكمبيوت22222ر وخ22222دمات معالج22222ة البيان22222ات ف22222ى مج22222االت منتج22222ات وأجه22222زة الص22222يدلة والط22222ب البيط22222رى والجين22222ات

 يوي222222ة ، والط222222ب ، توظي222222ف وتعيي222222ن األف222222راد ، تقديــ222222مالوراثي2222222ة م2222222ن الناحي2222222ة الص2222222يدلية والتكنولوجي2222222ا ال2222222ح
 المعلوم22222ات الخاص22222ة باألعم22222ال التجاري22222ة وه22222ى المعلوم22222ات المفي22222دة ف22222ى تحقي22222ق تواج22222د العق22222اقير واألجه22222زة

35والم222222واد البيولوجي222222ة ف222222ى األس222222واق والمحافظ222222ة عليه222222ا " بالفئ222222ة رق222222م    
 
  

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نورث كارولينا -ب كوينتايلز ترانسناشونال كور :اسم ناقل المـــــــــلكية  
, الواليات المتحدة االمريكية - 27703نورث كارولينا  - درهام  - 200سويت  -كريكستون درايف  4709:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  الواليات المتحدة االمريكية
  

  شركة مساهمة -وربوريتد كوينتيلز آي إم إس إنك: اسم المنقول اليه المــــلكية   
الواليات المتحدة , الواليات المتحدة األمريكية 06810ووستر هايتس رود، دانبري كونيتيكت،  83:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 االمريكية

 
  0206259: رقم العالمـة  

 07/06/2009: تاريخ التسـجيل  
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 27/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  
  42: الفئة 

 :البضائع والمنتــــــــجات   
42الفئ22222222ة     خ22222دمات األبح22222اث واألختب22222ارات األكلينيكي22222ة ف22222ى مج22222االت منتج22222ات وأجه22222زة الص22222يدلة والط22222ب البيط222222رى " - 

 والجين2222222ات الوراثي2222222ة م2222222ن الناحي2222222ة الص2222222يدلية والتكنولوجي2222222ا الحيوي2222222ة وط2222222ب األس2222222نان والط2222222ب البش2222222رى ، األستش2222222ارات
 ف2222ى مج2222االت المنتج2222ات واألجه2222زة الطبي2222ة ، خ2222دمات التطوي2222ر واألبح2222اث ف2222ى مج2222ال سياس2222ة المتعلق222222222ة بتطوي222222222ر المنتج222222222ات

 العناي22222ة بالص22222حة ، خ22222دمات األختب22222ارات المعملي22222ة ف22222ى مج22222االت منتج22222ات وأجه22222زة الص22222يدلة والط22222ب الببط22222رى والجين22222ات
 ف222ى مج222ال الوراثي2222222ة م2222222ن الناحي2222222ة الص2222222يدلية والتكنولوجي2222222ا الحيوي2222222ة والط2222222ب البش2222222رى ، الخ2222222دمات األستش2222222ارية

 الش2222222ئون النظامي2222222ة واألل2222222تزام بمع2222222ايير التص2222222نيع والص2222222الحية ، الخ2222222دمات األستش2222222ارية ف2222222ى مج2222222ال تقيي2222222م األل2222222تزام
 بالمع22222ايير لض22222مان ص22222الحية ودق22222ة األل22222تزام ب22222النظم م22222ن قب22222ل ش22222ركات العل22222وم ، تق22222ديم المعلوم22222ات النظامي22222ة وخ22222دمات
 يولوجي222222ات ، األبح222222اث النظامي222222ة ف222222ى الص222222ناعاتالتنفي22222222ذ المتعلق22222222ة بتطوي22222222ر وص22222222الحية العق22222222اقير واألجه22222222زة وال22222222ب

 الص222222222يدلية والتكنولوجي222222222ا الحيوي222222222ة والص222222222ناعات الطبي222222222ة والتش222222222خيص ، واألستش222222222ارات المتعلق222222222ة باألبح222222222اث
  الص22222222222يدلية والتكنولوجي22222222222ا الحيويــ22222222222ة

  
  

 ين والية نورث كاروليناشركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوان-كوينتايلز ترانسناشونال كورب  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
الواليات , الواليات المتحدة االمريكية 27703درهام نورث كارولينا  200كريكستون درايف سويت  4709:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  المتحدة االمريكية
  

  شركة مساهمة -كوينتيلز آي إم إس إنكوربوريتد : اسم المنقول اليه المــــلكية   
الواليات المتحدة , الواليات المتحدة األمريكية 06810ووستر هايتس رود، دانبري كونيتيكت،  83:  ةالمنق22222ول الي22222ه المل22222كعنوان 

 االمريكية

 
  0206260: رقم العالمـة  

 19/08/2015: تاريخ التسـجيل  
 27/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  44: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

44الفئ22222222ة     تق222222ديم المعلوم222222ات المتعلق222222ة بالص222222حة والط222222ب  - 
 البش22222رى وط22222ب األس22222نان والص22222يدلة واإلدارة الص22222حية وإدارة األم22222راض ، خ22222دمات التقيي22222م الط22222بى وه22222ى تطوي22222ر

 وتنفي222222ذ ب222222روتوكوالت إدارة وع222222الج األم222222راض والتحالي222222ل الخاص222222ة بالمرض222222ى ، الخ222222دمات األستش222222ارية ف222222ى مج222222االت
العناي222222ة بالص222222حة والط222222ب البش222222رى وال 44ص22222يدلة والط22222ب البيط22222رى وط22222ب األس22222نان بالفئ22222ة رق22222م   . 

  
  

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية نورث كارولينا -كوينتايلز ترانسناشونال كورب  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
, اليات المتحدة االمريكيةالو - 27703 -نورث كارولينا  - درهام  - 200سويت  -كريكستون درايف  4709:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  الواليات المتحدة االمريكية
  

  شركة مساهمة -كوينتيلز آي إم إس إنكوربوريتد : اسم المنقول اليه المــــلكية   
الواليات المتحدة , الواليات المتحدة األمريكية 06810ووستر هايتس رود، دانبري كونيتيكت،  83:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 االمريكية

 
  0206843: رقم العالمـة  

 14/09/2010: تاريخ التسـجيل  
 25/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  36: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

36الفئ22222222ة     الخ222دمات االداري222ة والخ222دمات - الخ222222دمات المالي222222ة ، وتحدي222222دا خ222222دمات االدارة المالي222222ة واالس222222تثمارية - 
 خ222222دمات التحلي222222ل واس222222داء النص222222ائح وحف222222ظ الس222222جالت وتق222222ديم المعلوم222222ات المتعلق222222ة بالش222222ؤون المالي222222ةاالستش22222222222ارية و

 خ22222دمات االكتت22222اب - خ222دمات وك222الء تحوي222ل االم222وال - خ22222دمات اس22222تثمار رؤوس االم22222وال المتبادل22222ة - واالس222222222222تثمارية
 خدمات - م22222ات المص22222رفيةالخ222د - خ222222دمات تس222222ويق االس222222تثمارات - خ2222دمات سمس2222رة الس2222ندات المالي2222ة - باالس222222222222تثمارات

 خدمات - خ222دمات تموي222ل ق222روض ش222راء الس222يارات وخ222دمات خدم222ة الق222روض - خ2222دمات بطاق2222ات االئتم2222ان - اق222راض الرهون222ات
 خ222222دمات توف222222ير االئتمان222222ات - التأس222222يس والط222222رح للبي222222ع او االكتت222222اب وادارة اعم222222ال الش222222ركات البس222222يطة المح222222دودة

 - خ22222دمات اق22222راض المس22222تهلكين  - خ222222دمات من222222ح االئتمان222222ات للمس222222تهلكين - ي222ةخ222دمات ادارة االم222الك العق222ار - االس222222222222تثمارية



17 17 

 خ222دمات اع222ادة الت222أمين - خ2222دمات اص2222دار وادارة ب2222والص الت2222أمين عل2222ى الحي2222اة وخ2222دمات اص2222دار وادارة عق2222ود الت2222امين الس2222نوية
 الخ222رين وخ222دماتلب22222والص الت22222أمين عل22222ى الحي22222اة واع22222ادة الت22222أمين لعق22222ود الت22222أمين الس22222نوية للم22222ؤمنين الم22222رخص له22222م ا
 االش22222راف عل22222ى وتول22222ى حس22222ابات االس22222تثمار ال22222تى تموله22222ا مس22222تحقات اص22222حاب ب22222والص الت22222أمين عل22222ى الحي22222اة وعق22222ود

   دون غيره22ا36 وجمي22222ع الخ22222دمات ال22222واردة بالفئ22222ة 36الت2222222أمين الس2222222نوية ف2222222ى الفئ2222222ة 
  
  

 بريطانية محدودة شركة -- فرانكلين تيمبلتون أنفستمنت مانجمنت ليمتد  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  بريطانيا, أتش تى ، المملكة المتحدة 6أن  2لندن دبليو سى , جون ادامز ستريت  11 - 1, آديلفى بيلدنج :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  ايه شركة مساهمة تألفت بموجب قوانين لوكسمبورج.فرانكلين تيمبلتون لوكسمبورج اس: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 لوكسمبورج, ،لوكسمبورج 1246- ايه ،روالبيرت بورشيت،ال8:  ول الي2222ه الملك2222ةالمن2222قعنوان 

 
  0208030: رقم العالمـة  

 10/01/2011: تاريخ التسـجيل  
 19/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  30: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

30الفئ22222222ة     يق2222222ة مس2222222تديرة) كعك2222222ة ش22222222يكوال بالبن22222222دق الوجب22222222ات الخفيف22222222ةالكع2222222ك المحل2222222ى الموفيني2222222ه (فط2222222يرة رق - 
 30بالفئ2222222ة رق2222222م 

  
  

 شركة امريكية محدودة - ال ال سى ,فاموس اموس شوكوالت شيب كوكى كومبانى  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  تحدة االمريكيةالواليات الم, 60607شيكاجو ، الينوى  650هاريسون ستريت ، سويت . دابليو  404:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة مساهمة - سورماتيك اس ايه : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 الواليات المتحدة االمريكية, ، سينينجيربيرج ، لوكسمبورج2633 -روت دى تريفس ال  16:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0208031: رقم العالمـة  

 10/01/2011: تاريخ التسـجيل  
 19/01/2021  :ـــــير بالسجالت  تاريخ التأشـ

  35: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

35الفئ22222222ة     , خ22222دمات االع22222الن وال22222ترويج وخ22222دمات مح22222الت البي22222ع بالتجزئ22222ة المختص22222ة ببي22222ع الكع22222ك المحل22222ى - 
35الموفيني22222222ة( الفط22222222ائر الرقيق22222222ة) كعك22222222ة الش22222222يكوال بالبن22222222دق والوجب22222222ات الخفيف22222222ة بالفئ22222222ة رق22222222م    

  
  

 شركة امريكية محدودة - ال ال سى ,فاموس اموس شوكوالت شيب كوكى كومبانى  :ل المـــــــــلكية  اسم ناق
  الواليات المتحدة االمريكية, 60607شيكاجو ، الينوى  650هاريسون ستريت ، سويت . دابليو  404:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  مساهمةشركة  - سورماتيك اس ايه : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 الواليات المتحدة االمريكية, ، سينينجيربيرج ، لوكسمبورج2633 -روت دى تريفس ال  16:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0210099: رقم العالمـة  

 15/09/2010: تاريخ التسـجيل  
 06/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  35: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

35الفئ22222222ة     خ222222دمات البي222222ع بالتجزئ222222ة , خ222222دمات ارس222222ال طلب222222ات البيان222222ات المص222222ورة ع222222بر البري222222د(الكتالوجات) , خ222222دمات - 
 البي2222222ع بالتجزئ2222222ة الكتروني2222222ا ع2222222بر االنترن2222222ت وجميعه2222222ا تتعل2222222ق بالنظ2222222ارات الشمس2222222ية والنظ2222222ارات ملحق2222222ات النظ2222222ارات

وتحدي2222دا عل2222ب النظ2222ارات ال2222روابط واالحزم2222ة الخاص2222ة بالنظ2222ارات وج  35ميعه22222222ا تتعل22222222ق باالنش22222222طة التجاري22222222ة بالفئ22222222ة 
  
  

الواليات المتحدة  -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية فلوريدا  - صن جالس هات انترناشيونال انك  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
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 االمريكية
  الواليات المتحدة االمريكية, حدة االمريكيةالواليات المت 45040اوهايو , ماسون -لوكستيكا بالس 4000:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  لوكستيكا يو اس هولدينجز كورب : اسم المنقول اليه المــــلكية   

الواليات , .الواليات المتحدة االمريكية  - 11050هاربور بارك درايف ، بورت واشنطن ، نيويورك   12:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
 المتحدة االمريكية

 
  0215425: المـة  رقم الع

 27/08/2009: تاريخ التسـجيل  
 26/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  21: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

21الفئ22222222ة     ف22222رش االس22222نان ف22222رش االس222222نان الكهربائي222222ة الم222222واد ال222222تى تس222222تخدم ف222222ى ص222222ناعة الف222222رش اجه222222زة لتنظي222222ف - 
 ل باالش2222222عه ف2222222وق الس2222222معية (التراس2222222ونيك) االدوات غ2222222ير الكهربائي2222222ة والم2222222واداالس2222222نان االص2222222طناعية البديل2222222ة تع2222222م

  وجميعه22222ا تس22222تخدم الغ22222راض التنظي22222ف واج22222زاء وقط22222ع جمي22222ع المنتج22222ات الس22222ابق ذكره22222ا ال22222واردة21ال222222واردة بالفئ222222ة 
21 وجميعه2222222ا بالفئ2222222ة 21 الف2222رش الحوام2222ل والموزع2222ات وجمي2222ع ه2222ذه المنتج2222ات واردة بالفئ2222ة 21بالفئ22222222222ة   . 

  
  

 شركة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين كندا - بروكتير أند جامبل بيزنيس سيرفيسز كندا كومبنى  :ناقل المـــــــــلكية  اسم 
  كندا, كندا  - 2اكس  2جى  3، هاليفاكس نوفا سكوتيا بى  800أبر واتير ستريت سويت  1959:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  مباني ال ال سي ذاجيليت كو: اسم المنقول اليه المــــلكية   

الواليات المتحدة , الوليات المتحده االمريكيه  02127ون جيليت بارك ،بوسطون ماساشوستس :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
 االمريكية

 
  0217322: رقم العالمـة  

 11/04/2010: تاريخ التسـجيل  
 19/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  39: الفئة 
 :والمنتــــــــجات    البضائع

39الفئ22222222ة     39خ222222دمات تعبئ222222ة وتغلي222222ف الم222222واد الغذائي222222ة وتخ222222زين الس222222لع وجمي222222ع الخ222222دمات ال222222واردة بالفئ222222ة  - 
  
  

 شركة توصية بسيطة -دمحم مسعد عوف حمادة وشركاه  -شركة ساموالتجارية  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, يل وامتداد الغورى ملك عوف حمادة بورسعيدشارع المشير احمد اسماع:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  a.u.f egyptايه يو اف ايجيبت لصناعه و توزيع المكسرات : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, القاهره -اول  -القاهرة الجديده  -القطاميه  - مرتفعات جولف  97فيال :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0217323: رقم العالمـة  

 11/04/2010: تاريخ التسـجيل  
 14/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  29: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

29الفئ22222222ة     جوز - الزبي22222222ب - التي22222222ن  -قم2222ر ال2222دين - الفس22222222222تق  -مشمش222222ية - قراص22222222يا - عي222ن الجم222ل - البن2222222دق - الل2222وز - 
  منتج22222ات البس22222اتين المحفوظ22222ة وجمي22222ع ه22222ذه -  الم22222ربى-  الفواك2222222ه المجفف2222222ة  -جمي2222ع ان2222واع المكس2222رات  -الك2222اجو - الهن222د

 دون غيره22ا29المنتج222222222ات بالفئ222222222ة 
  
  

 شركة توصية بسيطة -دمحم مسعد عوف حمادة وشركاه  -شركة ساموالتجارية  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, عوف حمادة بورسعيدشارع المشير احمد اسماعيل وامتداد الغورى ملك :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  ايه يو اف ايجيبت لصناعه و توزيع المكسرات : اسم المنقول اليه المــــلكية   
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 مصر, مرتفعات الجولف القطاميه القاهرة الجديده 97فيال :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0217324: رقم العالمـة  

 11/04/2010: تاريخ التسـجيل  
 19/01/2021  :بالسجالت   تاريخ التأشــــــير

  32: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

32الفئ22222222ة     العص2222222222ائر الطبيعي2222222222ة- مش22222روبات الفاكه22222ه - المي22222اة المعدني22222ة وغيره22222ا م22222ن المش22222روبات غ22222ير الكحولي22222ة - 
 ها دون غ222ير32مش22222روبات الطاق22222ة وجمي22222ع المنتج22222ات ال22222واردة بالفئ22222ة   -م22222ركزات العص22222ائر والفواك22222ه  -المحفوظ22222ة

  
  

 شركة توصية بسيطة -شركة ساموالتجارية  -دمحم مسعد عوف حمادة وشركاه  - :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, بورسعيد-شارع المشير احمد اسماعيل وامتداد الغورى ملك عوف حمادة العرب :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  a.u.f egyptتوزيع المكسرات  ايه يو اف ايجيبت لصناعه و: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, القاهره -اول  -القاهرة الجديده  -القطاميه  - مرتفعات جولف  97فيال :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0231908: رقم العالمـة  

 27/08/2013: تاريخ التسـجيل  
 13/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  5: الفئة 
 :ــــجات   البضائع والمنتــــ

5الفئ22222222ة      دون غيره22ا5مستحض22222222رات طبي22222222ة وص22222222يدلية لالنس22222222ان واالس22222222تخدام البيط22222222رى بالفئ22222222ة - 
  
  

 شركة محدوده المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين الهند للصناعة والتجارة - رانباكسى البور اتوريز ليمتد  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  الهند, الهند -هاريوانا  122001 -جيور جاون  32 -ر سيكتو - 90بلوت رقم :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 الهند, الهند- 400059-مومباي - )ايه(كورالرود،اندهيري -اي سي ام اية بالزا،اندهيري:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0235194: رقم العالمـة  

 09/07/2012: تاريخ التسـجيل  
 27/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  5: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

5الفئ22222222ة     محالي222222ل لالس222222تخدام م222222ع العدس222222ات الالص222222قة  ،مستحض222222رات بص222222رية ومستحض222222رات لألن222222ف واألذن - 
والحنج2222222رة ، فيتامين2222222ات ومع2222222ادن لالس2222222تخدام البص2222222رى ف2222222ى ا   دون غيره22ا5لفئ22222222ة 

  
  

 شركة محدودة المسئولية وقائمة طبقا لقوانين سويسرا) نوفارتيس انك ) ( نوفارتيس س أ ( نوفارتيس أ ج  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  سويسرا, بازل سوسرا  - 405635،  35ليثتسراس :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  ة مؤسسة طبقا لقوانين سويسراانك شرك, الكون: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 سويسرا, سويسرا, فرايبورغ 170 1  - 6دى أفرى _رو لويس :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0235195: رقم العالمـة  

 09/07/2012: تاريخ التسـجيل  
 27/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  10: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

ال22ف   10ئ222ة   مع22222دات وأجه22222زة طبي22222ة بص22222رية وجراحي22222ة ،أجه22222زة الجراح22222ة الترقيعي22222ة البص22222رية ، عدس22222ات تس22222تخدم داخ22222ل - 
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 10العي222222ن ف222222ى الفئ222222ة 
  
  

 شركة محدودة المسئولية وقائمة طبقا لقوانين سويسرا) نوفارتيس انك ) ( نوفارتيس س أ ( نوفارتيس أ ج  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  سويسرا, بازل سوسرا  - 405635،  35ليثتسراس :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  الكون انك: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 سويسرا, , , , فرايبورغ سويسرا 1701سى اتش  6رولويس دى أفرى :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0258462: رقم العالمـة  

 30/08/2015: تاريخ التسـجيل  
 14/01/2021  :لسجالت  تاريخ التأشــــــير با

  5 -  3: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

3الفئ22222222ة     مستحض2222222رات التنظي2222222ف وازال2222222ة ال2222222روائح الكريه2222222ه والتعقي2222222م وغس2222222ل وتلمي2222222ع االس2222222نان االص2222222طناعيةالواردة - 
   . دون غيره22ا3بالفئ22222222222ة 

5الفئ22222222ة    دون غيرهم22ا5و الفئ22222222ة  - 
  
  

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقانون انجلترا - كسو جروب ليمتد شركة جال :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  بريطانيا, جى أس ، انجلترا 9 8جريت ويست رود برينتفورد ، ميدلسيكس تى دبليو  980:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  ودةشركة بريطانية محد - اي بي ليمتد ) يو  كيه(جالكسو سميثكالين هيلثكير  : اسم المنقول اليه المــــلكية   

المملكة , المملكه المتحده -جي اس  9تي دبليو  -ميدلسيكس - برينتفورد   -جريت ويست رود  980:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
 المتحدة

 
  0266889: رقم العالمـة  

 15/05/2013: تاريخ التسـجيل  
 05/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  30: الفئة 
 :ـــــجات   البضائع والمنتـــ

30الفئ22222222ة      دون غيره22ا30ال222222222دقيق بالفئ222222222ة  - 
  
  

 شركة مجموعة ابو ظبى لالستثماروالتنمية شركة مساهمة مصرية :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, السيدة زينب القاهرة -ش حسن راسم بركة الفيل  3:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة مساهمة مصرية -اهري للحبوب و منتجاتها ش م م مطاحن المن: اسم المنقول اليه المــــلكية   

مدينة برج العرب الجديدة  -المنطقة الصناعية امتداد الرابعة ) 14(بلوك رقم ) 18،  3(القطعتين :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
 مصر, االسكندرية 

 
  0266891: رقم العالمـة  

 18/06/2013: تاريخ التسـجيل  
 05/01/2021  :ــير بالسجالت  تاريخ التأشــــ

  30: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

30الفئ22222222ة      دون غيره22ا30ال2222222دقيق ال2222222وارد بالفئ2222222ه  - 
  
  

 شركة مجموعة ابو ظبى لالستثماروالتنمية شركة مساهمة مصرية :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, ة زينب القاهرةالسيد -ش حسن راسم بركة الفيل  3:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة مساهمة  -مطاحن المناهري للحبوب و منتجاتها ش م م : اسم المنقول اليه المــــلكية   
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مدينة برج العرب الجديدة  -المنطقة الصناعية امتداد الرابعة ) 14(بلوك رقم ) 18،  3(القطعتين :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
 مصر, , , , االسكندرية 

 
  0281444: العالمـة   رقم

 13/05/2014: تاريخ التسـجيل  
 05/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  30: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

30الفئ22222222ة     30جمي22222ع منتج22222ات الفئ22222ة رق22222م  - 
  
  

 مصرى الجنسية -فردى  -رامى نظيم عزيز جاد الكريم  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, بورسعيد  - حى الزهور  -مساكن بالل بن رباح ) 5(بالعقار رقم ) 1(حجرة بالشقة رقم :  ناق222222ل الملكي222222ةوان عن
  

  صفصف صبري عيسي سعد: اسم المنقول اليه المــــلكية   
 مصر, دكرنس شارع المحكمه القديمه بملك سعد ابرهيم سعد منصور :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0281474: ـة  رقم العالم

 08/05/2019: تاريخ التسـجيل  
 13/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  5: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

5الفئ22222222ة     5جمي222222ع المنتج222222ات ال222222واردة بالفئ222222ة  - 
  
  

 فردى  - مصرية الجنسية   -سمية عبد الغنى صالح  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , .القاهرة  -مصر القديمة  -الروضة  - شارع المقياس  27:  الملكي2222222ة ناق22222لعنوان 

  
  توصية بسيطة- ميديكم ايجيبت -أمير فتحي عبد العليم شويتة وشريكه: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, , , , الجيزة -نصر الدين -ب شارع ترعة الزمر 99:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0281475: لعالمـة  رقم ا

 08/05/2019: تاريخ التسـجيل  
 13/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  35: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

35الفئ22222222ة    5 ف2222ى مج2222ال الفئ2222ات 35الخ22222دمات ال22222واردة بالفئ22222ة  -   - 16 
  
  

 فردى  - نسية مصرية الج -سمية عبد الغنى صالح  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , .القاهرة  -مصر القديمة  -الروضة  - شارع المقياس  27:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة توصية بسيطة - ميديكم ايجيبت  -أمير فتحى عبد العليم شويته وشريكه : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, الجيزة -دين نصر ال -ب شارع ترعة الزمر  99:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0281784: رقم العالمـة  

 08/05/2019: تاريخ التسـجيل  
 13/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  44: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

44الفئ22222222ة     44الخ22222دمات ال22222واردة بالفئ22222ة  - 
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 فردى  - ية الجنسية  مصر  - سمية عبد الغني صالح  :اسم ناقل المـــــــــلكية  

  مصر, , , , القاهرة  - مصر القديمة  - الروضة  -شارع المقياس 27:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 
  

  شركة توصية بسيطة - ميديكم ايجيبت  -امير فتحى عبد العليم شويته وشريكه : اسم المنقول اليه المــــلكية   
 مصر, الجيزة  -صر الدين ن -ب شارع ترعة الزمر  99:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0281785: رقم العالمـة  

 08/05/2019: تاريخ التسـجيل  
 13/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  42: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

42الفئ22222222ة      دون غيره22ا42الخ22222دمات ال22222واردة بالفئ22222ة  - 
  
  

 فرد مصرية الجنسية - لغني صالح سمية عبد ا :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , القاهرة  -مصر القديمة  -الروضة  - ش المقياس 27:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة توصية بسيطة - ميديكم ايجيبت  -أمير فتحى عبد العليم شويته وشريكه : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, الجيزة -نصر الدين  -زمر ب شارع ترعة ال 99:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0285817: رقم العالمـة  

 08/12/2020: تاريخ التسـجيل  
 12/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  42: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

42الفئ22222222ة     استض22222222222افة وبالتحدي22222222222د ( ASP ) خ22222دمات التص22222ميم ب22222الكمبيوتر ، خ22222دمات تطبيق22222ات م22222زود الخدم22222ة - 
 تطبيق22222ات ب22222رامج الحاس22222وب لالخ22222رين ، خ22222دمات ال22222دعم التق22222نى ، خ22222دمات البح22222ث ع22222ن العي22222وب لعالجه22222ا ، توف22222ير المواق22222ع

 42االلكتروني2222222ة ال2222222تى تش2222222تمل عل2222222ى معلوم2222222ات متعلق2222222ة ب2222222برامج الكمبيوت2222222ر بالفئ2222222ة رق2222222م 
  
  

 ا لقانون الشركات لوالية ديالويرشركة مساهمة مؤسسة طبق - GOOGLE INC -جوجل انك  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
الواليات , , , , الواليات المتحدة االمريكية  - 94043كاليفورنيا  -ماونتين فيو  - امفيتيتر باركواى  1600:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  المتحدة االمريكية
  

  .انون والية ديالوير شركة محدودة المسئولية مؤسسة طبقا لق.جوجل ال ال سى : اسم المنقول اليه المــــلكية   
الواليات , , , , الواليات  المتحدةاالمريكية  94043كاليفورنيا  -- باركواى ماونتن فيو  --امفيثيتر  1600:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 المتحدة االمريكية

 
  0285819: رقم العالمـة  

 08/12/2020: تاريخ التسـجيل  
 12/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  35: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

35الفئ22222222ة     خ22222دمات مح22222ال البي22222ع بالتجزئ22222ة ال22222تى تش22222تمل عل22222ى ب22222رامج الكمبيوت22222ر المقدم22222ة ع22222ن ط22222ريق ش22222بكة - 
 االنترن222222ت وغيره222222ا م222222ن ش222222بكات الكمبيوت222222ر واالتص222222ال االلكتروني222222ة ، خ222222دمات مح222222ال البي222222ع بالتجزئ222222ة ال222222تى تش222222تمل

 ت22222ر الس22222تخدامها ف22222ى االجه22222زة الرقمي22222ة وااللكتروني22222ة النقال22222ة والمحمول22222ة بالي22222د وغيره22222ا م22222نعل22222ى ب22222رامج الكمبي22222و
 35االلكتروني2222222222ات للمس2222222222تهلكين بالفئ2222222222ة رق2222222222م 

  
  

 شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير - GOOGLE INC -جوجل انك  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
الواليات , , , , الواليات المتحدة االمريكية  -  94043كاليفورنيا  -ماونتين فيو  - تير باركواى امفي 1600:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  المتحدة االمريكية



23 23 

  
  .شركة محدودة المسئولية مؤسسة طبقا لقانون والية ديالوير .جوجل ال ال سى : اسم المنقول اليه المــــلكية   

الواليات , , , , الواليات  المتحدةاالمريكية  94043كاليفورنيا  -- باركواى ماونتن فيو  -- امفيثيتر 1600:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
 المتحدة االمريكية

 
  0286147: رقم العالمـة  

 03/12/2019: تاريخ التسـجيل  
 26/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  25: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

2الفئ22222222ة     25المالب22222س والبس22222ة ال22222راس والبس22222ة الق22222دم ونع22222ال لب22222اس الق22222دم والنع22222ال   وه22222ذه المنتج22222ات واردة بالفئ22222ة  - 5
  
  

 شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين جزر العذراء البريطانية  - أكيرمان انفزتمنتس ال تى دى  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
الجزر , , , , جزر العذراء البريطانية -تورتوال , رود تاون , ويكمس كاى اى , ان دى فلور  2, بالزا  فانتربول:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  العذراء البريطانية
  

  شركة ذات مسؤوليه محدودة  -كونج فوتكير ليمتد . دي ار : اسم المنقول اليه المــــلكية   
،هونج .تي.تا شوين بينج ستريت ، كواي شونج ، ان 53-1،49ينج، فاس سي فيجور اندستريال بيلد 14:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 هونج كونج, كونج

 
  0291808: رقم العالمـة  

 11/07/2018: تاريخ التسـجيل  
 21/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  18: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

18الفئ22222222ة     الجل2222ود المدبوغ2222ة والمنتج2222ات المص2222نوعة م2222ن ه2222ذة الم2222واد غ2222ير ال2222واردة ف2222ى فئ2222ات الجل222222ود المدبوغ222222ة وتقلي222222د - 
 اخ222222رى وجل222222ود الحيوان222222ات الخ222222ام او المدبوغ222222ة والص222222ناديق والحقائ222222ب الس222222فرية والمظ222222الت والشماس222222ى والعص222222ى والس222222ياط

 18واطق22222م الحيوان22222ات والس22222روج وجمي22222ع المنتج22222ات ال22222واردة بالفئ22222ة 
  
  

 شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا -نيك انترناشيونال ال تى دى  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
الواليات المتحدة , , , , الواليات المتحدة االمريكية  -  6453- 97005او ار  -بيفيرتون .وان بورمان درايف :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  االمريكية
  

  وفاتيف سي في نايك ان: اسم المنقول اليه المــــلكية   
الواليات المتحدة , الواليات المتحدة األمريكية - 6453-97005ا بورمان درايف، بيفرتون اوريجون :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 االمريكية

 
  0291809: رقم العالمـة  

 25/11/2018: تاريخ التسـجيل  
 21/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  41: الفئة 
 :بضائع والمنتــــــــجات   ال

41الفئ22222222ة     التعلي2222222م والته2222222ذيب والت2222222دريب والترفي2222222ة واالنش2222222طة الرياض2222222ية والثقافي2222222ة وجمي2222222ع الخ2222222دمات ال2222222واردة - 
  دون غيره22ا41بالفئ22222222222ة 

  
  

الواليات المتحدة  -دا شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين برمو-نيك انترناشيونال ال تى دى  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
 االمريكية

الواليات المتحدة , , , , الواليات المتحدة المريكية -  6453- 97005بيفيرتون او ار .وان بورمان درايف :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 
  االمريكية
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  نايك انوفاتيف سي في: اسم المنقول اليه المــــلكية   
الواليات المتحدة , الواليات المتحدة االمريكية -  6453-97005، بيفرتون اوريجون بورمان درايف 1:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 االمريكية

 
  0291818: رقم العالمـة  

 03/12/2019: تاريخ التسـجيل  
 21/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  18: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

18الفئ22222222ة     ة، وتقلي2222د الجل2222ود المدبوغ2222ة والمنتج2222ات المص2222نوعة م2222ن ه2222ذة الم2222واد غ2222ير ال2222واردة ف2222ىالجل2222ود الم22222دبوغ  - 
 فئ222222ات اخ222222رى .جل222222ود الحيوان222222ات الخ222222ام او المدبوغ222222ة الص222222ناديق والحقائ222222ب الس222222فرية والمظ222222الت والشماس222222ى والعص222222ى

 18والس222222ياط واطق222222م الحيوان222222ات والس222222روج وجمي222222ع المنتج222222ات ال222222واردة بالفئ222222ة 
  
  

 شركة محدودة المسئولية تأسست  وقائمة طبقا لقوانين برمودا-نيك انترناشيونال ال تى دى  :ـلكية  اسم ناقل المــــــــ
الواليات المتحدة , , , , الواليات المتحدة المريكية -  6453- 97005بيفيرتون ، او ار .وان بورمان درايف :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  االمريكية
  

  نايك انوفاتيف سي في: اسم المنقول اليه المــــلكية   
الواليات المتحدة , الواليات المتحدة االمريكية -  6453-97005بورمان درايف، بيفرتون اوريجون  1:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 االمريكية

 
  0294568: رقم العالمـة  

 13/05/2019: تاريخ التسـجيل  
 13/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  29 :الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

29الفئ22222222ة     29ال22222زيوت وال22222دهون الص22222الحة لالك22222ل ، ال22222زيتون المحف22222وظ وه22222ذه المنتج22222ات واردة بالفئ22222ة  - 
  
  

 شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين تونس -شركة طيبة لالغذية  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  تونس, , , , ، تونس ) انفيس دى مارشيه دو جروس (  2013لى ، بن عروس المنطقة اندوستريل:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  سوفينا انترناشيونال ،اس ايه : اسم المنقول اليه المــــلكية   

, ،ميرافلوريس الجيس البرتغال2اديفيكيو اركويباركيو " 2،3"انطونيو لوريور بورجيس ان .روادر :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
 البرتغال

 
  0310870: رقم العالمـة  

 17/04/2016: تاريخ التسـجيل  
 06/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  5: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

5الفئ22222222ة     ) دون غيره22ا5المستحض2222222رات والم2222222واد الص2222222يدلية وال2222222واردة بالفئ2222222ه ( - 
  
  

 يكتيفز ايه بى انف -فايزر انتى  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  السويد, سوللينتونا ، السويد  19190 -، اس اى  10فيتينكابسفاجين :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة تألفت فى ايرلندا -فايزر ايرالند فارماسوتيكالز : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 ايرالند, ايرلندا -مقاطعة كورك  -ينجاسكيدى ر -اوبيريشيز سبورت جروب :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0315900: رقم العالمـة  
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 10/07/2018: تاريخ التسـجيل  
 20/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  34: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

34الفئ22222222ة     34جمي222222ع منتج222222ات الفئ222222ة  - 
  
  

 1981لسنة  159شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون  -ة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع الشرك  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
 والئحته التنفيذية 

  مصر, , , , القاهرة -العباسية   -المنطقة الصناعية  47شارع  8:   ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 
  

  ر شركه مساهمه مصريهسالح التلميذ للطباعه و النش: اسم المنقول اليه المــــلكية   
 مصر, القليوبيه -مدينه العبور  1+2+9+ 10قطعه  13034المنطقة الصناعيه أ بلوك :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0335012: رقم العالمـة  

 26/11/2017: تاريخ التسـجيل  
 14/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  1: الفئة 
 :جات   البضائع والمنتــــــــ

1الفئ22222222ة      خ222222دمات التص222222نيع المض222222افة  ف222222ى مج222222ال التطبيق222222ات -  عملي22222ة معالج22222ة االلمني22222وم  للمعالج22222ة  االولي22222ة - 
 - الفض2222222222222ائية

   دون غيره22ا1معالج22222ة الم22222واد   بالفئ22222ة  
  
  

 الواليات المتحدة االمريكية    -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية بنسلفانيا  -اركونيك انك  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية  -    15212بيتسبرج بنسلفانيا   - ايزابيل ستريت   201:   ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة  - اركونيك تكنولوجيز ال ال سي: اسم المنقول اليه المــــلكية   

الواليات المتحدة , ، الواليات المتحدة االمريكية15212إيزابيال اس تي، بيتسبرج بنسلفانيا  201:  ول الي2222ه الملك2222ةالمن2222قعنوان 
 االمريكية

 
  0342874: رقم العالمـة  

 02/07/2018: تاريخ التسـجيل  
 25/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  38: الفئة 
 : البضائع والمنتــــــــجات  

38الفئ22222222ة     38االتص22222االت ع22222ن بع22222د وجمي22222ع الخ22222دمات ال22222واردة بالفئ22222ة  - 
  
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات  --منطقة حرة ذ م م  -- تخيل انترتينمنت  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
 العربية المتحدة

  االمارات العربية المتحدة, , , , تحدة االمارات العربية الم -دبى :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 
  

  تلفزيون تخيل منطقة حرة شركة ذات مسئولية محدودة: اسم المنقول اليه المــــلكية   
، دبي اإلمارات  502502ب .، الطابق الخامس ، دى أس سى تاور، دبي ستوديو سيتي، ص501:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 بية المتحدةاالمارات العر, العربية المتحدة

 
  0342875: رقم العالمـة  

 02/07/2018: تاريخ التسـجيل  
 25/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  41: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

41الفئ22222222ة       دون غيره22ا41التعلي2222222م والت2222222دريب والترفي2222222ه واالنش2222222طة الرياض2222222ية وجمي2222222ع الخ2222222دمات ال2222222واردة بالفئ2222222ة  - 
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شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات  --منطقة حرة ذ م م  -- تخيل انترتينمنت  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
 العربية المتحدة

  االمارات العربية المتحدة, , , , االمارات العربية المتحدة  -دبى :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 
  

  تلفزيون تخيل منطقة حرة شركة ذات مسئولية محدودة:    اسم المنقول اليه المــــلكية
، دبي اإلمارات  502502ب .، الطابق الخامس ، دى أس سى تاور، دبي ستوديو سيتي، ص501:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 االمارات العربية المتحدة, العربية المتحدة

 
  0355100: رقم العالمـة  

 10/12/2018: تاريخ التسـجيل  
 12/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  25: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

25الفئ22222222ة      دون غيره22ا25المالب22222س و لب22222اس الق22222دم و اغطي22222ة ال22222رأس و ال22222واردة بالفئ22222ة  - 
  
  

 طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة -فار فيتشد تروبيكالز ال ال سى  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
الواليات , , , , الواليات المتحدة االمريكية 19803، ويلمينجتون ، ديالوير  202طريق فوولك ، سويت  103:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  المتحدة االمريكية
  

  امازون تكنولوجيز انك: اسم المنقول اليه المــــلكية   
 الواليات المتحدة االمريكية,  98109- 5210تبري افنيو ان سياتل واشنطن  410:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0356773: رقم العالمـة  

 09/12/2020: تاريخ التسـجيل  
 13/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  9: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

9الفئ22222222ة     9 جمي22222ع المنتج22222ات ال22222واردة بالفئ22222ه رق22222م - 
  
  

 شركه توصيه بسيطه -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , الجيزه - العجوزه  -المهندسين  - 15شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة مساهمة مصرية  - تصنيع الكابالت كافو ل: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, القاهرة -مصر الجديدة  -ش عثمان بن عفان  42:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0358485: رقم العالمـة  

 13/12/2020: تاريخ التسـجيل  
 14/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  29: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

29الفئ22222222ة      دون غيره22ا29جمي222222ع المنتج222222ات ال222222واردة بالفئ222222ه  - 
  
  

 شركه توصيه بسيطه -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , الجيزه - العجوزه  -المهندسين  - 15شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  افراد -الصفوة فاميلى لتعبئة المواد الغذائية / هانى ممدوح مصطفى احمد: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, , , , القليوبيخ  -هاني ممدوح مصطفى / ملك  - ابو الغيط ش الجسر القناطر الخيريه :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0366879: رقم العالمـة  

 09/12/2020: التسـجيل   تاريخ
 13/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  9: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

9الفئ22222222ة     9جمي22222ع المنتج22222ات  ال22222واردة بالفئ22222ة رق22222م   - 
  
  

 توصيه بسيطه شركه -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , الجيزه - العجوزه  -المهندسين  - 15شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة مساهمه مصريه  - كافو لتصنيع الكابالت : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, , , , اهره الق -مصر الجديده  -ش عثمان بن عفان  42:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0367717: رقم العالمـة  

 14/10/2020: تاريخ التسـجيل  
 25/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  29: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

29الفئ22222222ة     29جمي22222ع المنتج22222ات ال22222واردة بالفئ22222ة رق22222م  - 
  
  

 شركه توصيه بسيطه -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , الجيزه - العجوزه  -المهندسين  - 15شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  وندر فودز للتصنيع الغذائي و االستثمار الزراعي : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, بجوار قاعه عالء الدين اول الزقازيق الشرقيه - تقسيم المهندسين  10عمارة  2شقه :  ق2222ول الي2222ه الملك2222ةالم22نعنوان 

 
  0369233: رقم العالمـة  

 11/06/2019: تاريخ التسـجيل  
 20/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  43: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

43الفئ22222222ة    خد -   43م222222ات المط222222اعم و الكافتيري222222ات ال222222واردة بالفئ222222ة 
  
  

 سورى  الجنسية   - فرد  -زياد أحمد سعد  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , االسكندرية -ميامي  - طريق الجيش  657:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  م.م.ذ.مطعم عروس دمشق ش: اسم المنقول اليه المــــلكية   

, االمارات العربيه المتحده - امارة دبي  13044الديره صزب  -بنايه خليفه دمحم التاجر -شارع المرقبات :  الملك2222ة المنق22222ول الي22222هعنوان 
 مصر

 
  0369234: رقم العالمـة  

 09/07/2019: تاريخ التسـجيل  
 20/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  43: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

ال   43فئ222222ة    دون غيره22ا43خ222222دمات المط222222اعم و الكافتيري222222ات ال222222واردة بالفئ222222ة  - 
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 فرد سورى الجنسية -زياد أحمد سعد  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , االسكندرية -ميامي  - طريق الجيش  657:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  م.م.ذ.مطعم عروس دمشق ش: اسم المنقول اليه المــــلكية   

, االمارات العربيه المتحده - امارة دبي  13044الديره صزب  -بنايه خليفه دمحم التاجر -شارع المرقبات :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةوان عن
 مصر

 
  0370307: رقم العالمـة  

 10/11/2020: تاريخ التسـجيل  
 14/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  29: الفئة 
 :ــــجات   البضائع والمنتــــ

29الفئ22222222ة     29جمي22222ع المنتج22222ات ال22222واردة بالفئ22222ة رق22222م  - 
  
  

 شركه توصيه بسيطه -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , الجيزه - العجوزه   -المهندسين  - 15شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  فرد-الصفوة فاميلى لالستيراد والتصدير والتعبئة -هانى ممدوح مصطفى احمد : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, القليوبية  -هاني ممدوح مصطفى / ملك  - ابو الغيط ش الجسر القناطر الخيرية :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0372208: رقم العالمـة  

 23/12/2019: تاريخ التسـجيل  
 26/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  9: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

9الفئ22222222ة    9جمي222222ع منتج222222ات الفئ222222ة  -    
  
  

 مصري الجنسية -  مؤسسة فردية -االشراق للتصنيع و التجارة لصاحبها سعيد احمد عباس  توفيق احمد عباس  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , القليوبية - مدينة العبور  -بلوك الصناعات الصغيرة  103المصنع المقام على القطعة :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  توصية بسيطة -أمان للصناعات الكهربائية -حسين السيد السيد حسين وشركاه: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, قويسنا المنوفية -تقسيم المنطقة الصناعية - المرحلة الثانية -105القطعة :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0372210: رقم العالمـة  

 13/12/2020: تاريخ التسـجيل  
 26/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  11 -  9: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

9الفئ22222222ة     غيره22ا  دون9جمي222222ع منتج222222ات الفئ222222ة  - 
11الفئ22222222ة    دون غيره22ا11جمي222222ع منتج222222ات الفئ222222ة  - 

  
  

 فرد مصري الجنسية -االشراق للتصنيع و التجارة لصاحبها سعيد احمد عباس  توفيق احمد عباس  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , وبيةمدينة العبور القلي -بلوك الصناعات الصغيرة  103المصنع المقام على القطعة :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  توصية بسيطة -أمان للصناعات الكهربائية -حسين السيد السيد حسين وشركاه: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, قويسنا المنوفية -تقسيم المنطقة الصناعية - المرحلة الثانية -105القطعة :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  0372431: رقم العالمـة  
 13/10/2020: تسـجيل  تاريخ ال

 21/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  
  29: الفئة 

 :البضائع والمنتــــــــجات   
29الفئ22222222ة     29جمي222222ع المنتج222222ات ال222222واردة بالفئ222222ة  - 

  
  

 بسيطهشركه توصيه -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , الجيزه - العجوزه  -المهندسين  - 15شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  فردى -عمرو ممدوح حسنى سليمان : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, , , , فظة الجيزةمحا - مركز العياط  -عزبة قرنى التابعة لقرية الرقة الغربية :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0376833: رقم العالمـة  

 10/11/2020: تاريخ التسـجيل  
 21/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  30: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

30الفئ22222222ة     30جمي22222ع المنتج22222ات ال22222واردة بالفئ22222ة رق22222م  - 
  
  

 شركة توصية بسيطة  -شهره للتجارة والتوكيالت واالستيراد والتصدير   -ركاه تامر رجب و ش :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - 15شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  304:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  حليم جاد هللا حليم فانوس : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, شارع البحر بملك دمحم عبد الفتاح علي شيته مركز و مدينه ميت غمر الدقهليه :  لملك2222ةالمنق22222ول الي22222ه اعنوان 

 
  0382367: رقم العالمـة  

 20/12/2020: تاريخ التسـجيل  
 14/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  3: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

3الفئ22222222ة     (3) ردة بالفئ2222222ة رق2222222مجمي2222ع المنتج2222ات ال2222وا - 
  
  

 شركه توصيه بسيطه  -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 15شقه   -الدور الثالث   -شارع السودان  304:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  ذات مسئولية محدودة -باور لوكس: المــــلكية   اسم المنقول اليه 

, الجيزة -أكتوبر  6 -المنطقة الصناعية الرابعة- 11ورشة رقم - ب مجمع االردنية الصناعي 26قطعة :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 
 مصر

 
  0389371: رقم العالمـة  

 10/11/2020: تاريخ التسـجيل  
 14/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  29: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

29الفئ22222222ة     (29) جمي22222ع المنتج22222ات ال22222واردة بالفئ22222ة رق22222م - 
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 شركه توصيه بسيطه - شهره للتجاره والتوكيالت والتجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه  :اسم ناقل المـــــــــلكية  

  مصر, , , , الجيزه - العجوزه  -المهندسين  - 15شقه  -ر الثالث الدو -ش السودان  304:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 
  

  حليم جاد هللا حليم فانوس : اسم المنقول اليه المــــلكية   
 مصر, شارع البحر بملك دمحم عبد الفتاح علي شيته مركز و مدينه ميت غمر الدقهليه :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0389862: رقم العالمـة  

 20/12/2020: يخ التسـجيل  تار
 14/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  29: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

29الفئ22222222ة     29جمي22222ع المنتج22222ات ال22222واردة بالفئ22222ة رق22222م  - 
  
  

   كه توصيه بسيطهشر - شهره للتجاره والتوكيالت التجارية  والتصدير  -تامر رجب وشركاه  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , الجيزه -العجوزه  - المهندسين  - 15شقه  -الدور الثالث   -ش السودان  304:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  احمد ثروت فتح الباب ابو الفتوح دمحم العجمي: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, حي غرب الدقهليه-و الفتوح دمحم اول المنصورة ثروت فتح الباب اب/ش حسين بك بملك :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0394406: رقم العالمـة  

 11/10/2020: تاريخ التسـجيل  
 27/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  3: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

3الفئ22222222ة     3مستحض222222222رات التجمي222222222ل بالفئ222222222ه  - 
  
  

 شركه مساهمة مصريه  -م .م.المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية  ش : اسم ناقل المـــــــــلكية 
  مصر, , , , الدقهلية - بملك الشركة  - سندوب  -المنصورة :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  كرياتور سليوشنز: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, بنك العربي االفريقي الدقي الجيزهععماره ال 18الدور  -ش نادي الصيد 8:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0395624: رقم العالمـة  

 25/10/2020: تاريخ التسـجيل  
 25/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  32: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

32الفئ22222222ة     32جمي222222ع المنتج222222ات ال222222واردة بالفئ222222ه  - 
  
  

 شركه توصية بسيطة -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير -تامر رجب وشركاة :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , المهندسين العجوزة الجيزة 15ش السودان الدور الثالث شقه  304:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  ماهر عبد لمعين شريباتي : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, اكتوبر الجيزه 6مدينه  -  107-106الوحدتين  146منطقه الصناعيه الثالثه قطعه ال:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0397407: رقم العالمـة  

 29/11/2020: تاريخ التسـجيل  
 25/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  
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  9: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

9الفئ22222222ة     معالج2222ة بيان2222ات]، لب2222ادات الف2222أرة، أق22222راص عاكس22222ة تلب22222س للوقاي22222ة م22222ن ح22222وادث س22ماعات ال22رأس، ف22أرة [مع22دات - 
 الم22222رور، أق22222راص مدمج22222ة [ل22222ذاكرة الق22222راءة فق22222ط]، س22222ماعات الواق22222ع االفتراض22222ي، ميكروفون22222ات، ك22222اميرات في22222ديو، اجه22222زة
 ،تض2222بط الص2222وت [جه2222از الص2222وت]، ملحق2222ات اجه2222زة الص2222وت، بطاري2222ات قابل2222ة للش2222حن، ع2222دادات الخط2222ى، مك2222برات الص2222و

 ،عدس222222ات مض222222خمة، مس222222تقبالت س222222معية وبص222222رية، اغطي222222ة مخصص222222ة للوح222222ات المف222222اتيح (اكسس222222وارات كمبيوت222222ر)
 . وال ت2222رد ض2222من فئ2222ات اخ2222رى9كب222222ائن لمك222222برات الص222222وت، س222222ماعات الس222222لكية وجمي222222ع ه222222ذة المنتج222222ات واردة بالفئ222222ة 

  
  

 ذات مسئوليه محدوده  شركة - ، ال تى دى .دنغجوان كوشن الكترونيكس كو :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  الصين, , , , ، سانجيانغ اندستريال زوون ، هينغلى تاون ، دنغجوان ، قوانغدونغ ، الصين  35نمبر :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  شركة محدودة -جوانجدونج كوشن اليكترواكوستيك تيكنولوجى كو ، ال تى دى : اسم المنقول اليه المــــلكية   

ان دى روود سانجيانج اندستريال زوون، هينغلى تاون، دونجوان  2، 18. ، نمبر1،بلوك 101رووم :  لملك2222ةالمنق22222ول الي22222ه اعنوان 
 الصين, سيتى، جوانجدونج بروفينس ، الصين

 
  0398172: رقم العالمـة  

 26/11/2020: تاريخ التسـجيل  
 19/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  30: الفئة 
 :منتــــــــجات   البضائع وال

30الفئ22222222ة      دون غيره22ا30جمي222222ع منتج222222ات الفئ222222ة  - 
  
  

 شركة توصية بسيطة  -شهره للتجارة والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب و شركاه  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , الجيزة -جوة الع -المهندسين  - 15شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  304:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  exeer) اكسير(الشركه االماراتيه للبن : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, المنطقه االولي  مدينه بدر  القاهرة -المجاوره  9الدور االول عمارة رقم :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0398552: رقم العالمـة  

 10/12/2020: تاريخ التسـجيل  
 21/01/2021  :اريخ التأشــــــير بالسجالت  ت

  20: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

20الفئ22222222ة     20جمي222222ع المنتج222222ات ال222222واردة بالفئ222222ه  - 
  
  

 شركه توصيه بسيطه - شهره للتجاره والتوكيالت والتصدير  -تامر رجب وشركاه  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مصر, , , , الجيزه - العجوزه  -المهندسين  - 15شقه  -الدور الثالث  -السودان  ش 304:  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 

  
  دميانه ابرهيم فهمي اسكندر: اسم المنقول اليه المــــلكية   

 مصر, طريق سقارة السياحي الحرانيه الجيزه:  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 
  0399122: رقم العالمـة  

 08/12/2020: تاريخ التسـجيل  
 05/01/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  12: الفئة 
 :البضائع والمنتــــــــجات   

12الفئ22222222ة      دون غيره22ا12جمي222222ع المنتج222222ات ال222222واردة بالفئ222222ه  - 
  
  

 ترافكو جروب انترناشيونال القابضة  ش مساهمة :اسم ناقل المـــــــــلكية  
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  مصر, , , , اكتوبر 6 - الشيخ زايد  -يوليو  26مبنى ترافكو محور :  ناق222222ل الملكي222222ةعنوان 
  

  م.م.مجموعه فنادق جاز ش: اسم المنقول اليه المــــلكية   
سوليمار مكادي صن سابقا (فندق سينسمار مكادي جاردنز - جنوب مدينه الغردقه - خليج ابو المخادج :  المنق22222ول الي22222ه الملك22222ةعنوان 

 مصر, البحر االحمر)
 


