
 ���ز ����� ا���رة ا��ا����

 
 العالمات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيص

 

 ����ة ا�����ت ا����ر�� وا����ذج ا�������

�ز ا������ �� �� �  �ا������ أو ا���0 أو إ��دة ا�-, ��+ *���(� أو ا��)' أو ءه$ا ا��#" أو أي ��

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  ٠٠٤٧٣٣٤رقم العالمة  : 

  ٧الفــــئة : 
 ١٨/٠٩/١٩٧٢تاريخ التسـجيل  : 

  اسم مالك العالمـة  : كابوشيكى كايشا توشيبا  وتتاجر باسم / توشيبا كوربوريشن 
  ستايل برودكتس اند سيرفيسز كوربوريشنتوشيبا اليف اسم المصرح له   : 

  
  ٠٥/٠٨/٢٠٢٠طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  ٠٩/٠٣/٢٠٢١تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  ٠٠٤٧٣٣٥رقم العالمة  : 

  ٩الفــــئة : 
 ١٨/١١/١٩٧٣ تاريخ التسـجيل  :

  اسم مالك العالمـة  : كابوشيكى كايشا توشيبا وتتاجر ايضا باسم توشيبا كوربوريشن
  توشيبا اليف ستايل برودكتس اند سيرفيسز كوربوريشناسم المصرح له   : 

  
  ٠٧/٠٢/٢٠٢١طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  ٠٩/٠٣/٢٠٢١تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  ٠٠٤٧٣٣٦رقم العالمة  : 

  ١١الفــــئة : 
 ١٥/٠٥/١٩٧٢تاريخ التسـجيل  : 

  اسم مالك العالمـة  : كابوشيكى كاشيا توشيبا  و تتاجر باسم / توشيبا كوربوريشن 
  سيرفيسز كوربوريشن توشيبا اليف ستايل برودكتس انداسم المصرح له   : 

  
  ٠٧/٠٢/٢٠٢١طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  ٠٩/٠٣/٢٠٢١تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  ٠٠٤٧٥٦٩رقم العالمة  : 

  ٨الفــــئة : 
 ٠٧/٠٩/١٩٧٢تاريخ التسـجيل  : 

  الك العالمـة  : كابوشيكى كايشا توشيبا وتتاجر ايضا باسم توشيبا كوربوريشناسم م
  توشيبا اليف ستايل برودكتس اند سيرفيسز كوربوريشناسم المصرح له   : 

  
  ٠٧/٠٢/٢٠٢١طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  ٠٩/٠٣/٢٠٢١تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
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  ٠٠٧١٦١٠رقم العالمة  : 
  ٧الفــــئة : 

 ١٥/٠٦/١٩٨٩تاريخ التسـجيل  : 
  اسم مالك العالمـة  : كابوشيكي كايشا توشيبا وتتاجر أيضا باسم توشيبا كوربوريشن / ش.مساهمة يابانية

  د سيرفيسز كوربوريشنتوشيبا اليف ستايل برودكتس اناسم المصرح له   : 
  

  ٠٧/٠٢/٢٠٢١طلب التصريح مقدم بتاريخ : 
  ٠٩/٠٣/٢٠٢١تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  ٠٠٧١٦١٢رقم العالمة  : 

  ٩الفــــئة : 
 ٠٩/٠٧/١٩٨٩تاريخ التسـجيل  : 

  مالك العالمـة  : كابوشيكي كايشا توشيبا وتتاجر أيضا باسم توشيبا كوربوريشن / ش.مساهمة يابانيةاسم 
  توشيبا اليف ستايل برودكتس اند سيرفيسز كوربوريشناسم المصرح له   : 

  
  ٠٧/٠٢/٢٠٢١طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  ٠٩/٠٣/٢٠٢١تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  ٠٠٧١٦١٤رقم العالمة  : 

  ١١الفــــئة : 
 ١٤/٠٦/١٩٨٩تاريخ التسـجيل  : 

  اسم مالك العالمـة  : كابوشيكي كايشا توشيبا وتتاجر أيضا باسم توشيبا كوربوريشن / ش.مساهمة يابانية
  اليف ستايل برودكتس اند سيرفيسز كوربوريشنتوشيبا اسم المصرح له   : 

  
  ٠٧/٠٢/٢٠٢١طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  ٠٩/٠٣/٢٠٢١تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  ٠٠٧١٦١٩رقم العالمة  : 

  ٢١الفــــئة : 
 ٠٧/١٠/١٩٨٩جيل  : تاريخ التسـ

  اسم مالك العالمـة  : كابوشيكي كايشا توشيبا وتتاجر أيضا باسم توشيبا كوربوريشن / ش.مساهمة يابانية
  توشيبا اليف ستايل برودكتس اند سيرفيسز كوربوريشناسم المصرح له   : 

  
  ٠٧/٠٢/٢٠٢١طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  ٠٩/٠٣/٢٠٢١تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  ٠٣٥٦٧٢٢رقم العالمة  : 

  ٣٥الفــــئة : 
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 ١٩/٠١/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 
  شركة تألفت فى واليه ايوا -اسم مالك العالمـة  : فيرمير مانيوفاكتشورينج كومبانى 

  اتكو ( المكتب االستشارى الهندسى للمشروعات ) شركة توصية بسيطة -دس الحسيني و شركاها سناسم المصرح له   : 
  

  ٢٤/٠٢/٢٠٢١طلب التصريح مقدم بتاريخ : 
  ١٠/٠٣/٢٠٢١تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  ٠٣٥٦٧٢٣المة  : رقم الع

  ٣٧الفــــئة : 
 ١٩/٠١/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 

  شركة تألفت فى واليه  ايوا -اسم مالك العالمـة  : فيرمير مانيوفاكتشورينج كومبانى 
  اتكو ( المكتب االستشارى الهندسى للمشروعات ) شركة توصية بسيطة -سندس الحسيني و شركاها اسم المصرح له   : 

  
  ٢٤/٠٢/٢٠٢١مقدم بتاريخ : طلب التصريح 

  ١٠/٠٣/٢٠٢١تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  ٠٣٥٦٧٢٤رقم العالمة  : 

  ٤١الفــــئة : 
 ١٩/٠١/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 

  شركة تألفت فى واليه  ايواا -تشورينج كومبانى اسم مالك العالمـة  : فيرمير مانيوفاك
  اتكو ( المكتب االستشارى الهندسى للمشروعات ) شركة توصية بسيطة -سندس الحسيني و شركاها اسم المصرح له   : 

  
  ٢٤/٠٢/٢٠٢١طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  ١٠/٠٣/٢٠٢١تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  ٠٣٧٤٣٢٠رقم العالمة  : 

  ٢٠الفــــئة : 
 ١٦/٠٣/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 

  فرد مصرى الجنسية -اسم مالك العالمـة  : مصطفى ثروت سيد صالح 
  يانسين جروب تريد ذات مسئوليه محدودةاسم المصرح له   : 

  
  ٢٩/١٢/٢٠٢٠بتاريخ :  طلب التصريح مقدم

  ٠٨/٠٣/٢٠٢١تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  ٠٣٧٦٤٨٩رقم العالمة  : 

  ٧الفــــئة : 
 ٣٠/٠١/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 

  شركة تألفت فى واليه ايوا -ج كومبانى اسم مالك العالمـة  : فيرمير مانيفاكتشيرين
  اتكو ( المكتب االستشارى الهندسى للمشروعات ) شركة توصية بسيطة -سندس الحسيني و شركاها اسم المصرح له   : 
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  ٢٤/٠٢/٢٠٢١طلب التصريح مقدم بتاريخ : 
  ١٠/٠٣/٢٠٢١تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

 


