
 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

 
  ٠٠٠٣١٩٠رقم العالمـة  : 

 ٢٥/١٠/١٩٤٣تاريخ التسـجيل  : 
 05/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ88888888ة     مستحض888888رات طبي888888ة الزال888888ه الش888888عر - 
  
  

 ريكيت اند كولمان(اوفر سيز) هيلث ليمتد andيه محدودة ريكيت اند كولمان أافرسيز ) ليمتد شركة ذات مسئول اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  دى اش انجلترا , بريطانيا ٧ ٨:  دانسوم لين هول اتش هول اتش يو  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  ريكيت اند كولمان(اوفر سيز) هيلث ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 يو اتش المملكة المتحدة, , , , المملكة المتحدة٣ ١ركشير اس ال باث رود سالو بي ١٠٥-١٠٣:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٠٥٥٢٢٨رقم العالمـة  : 

 ٢٩/٠٣/١٩٨٢تاريخ التسـجيل  : 
 13/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٧الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

7الفئ88888888ة     االت الكب88888888س - 
  
  

 شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي - راند كمبانى  - انجرسول  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٢٨٠٣٦اى بيتى ستريت ,دايفيدسون , نورث كاروالينا  - ٨٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  االمريكية
  

  ند اندستريال يو.اس .انكرا-انجيرسول اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
، الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة ٢٨٠٣٦اي بيتي ستريت ،دافيدسون ان سي - ٨٠٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 االمريكية

 
  ٠٠٧٤٢٠٤رقم العالمـة  : 

 ٣٠/٠٣/١٩٩٢تاريخ التسـجيل  : 
 28/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٧: الفئة 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

7الفئ88888888ة      والت8888رد ض8888من فئ8888ات اخ8888ري7مروح88888ة الغس88888اله ال88888وارده بالفئ88888ه  - 
  
  

 االمل لتشغيل المعادن - مصطفى سعد وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ش جالل الدين الحمصانى, , , , مصر ٩:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  توصية بسيطة -رانكو هوم - احمد فوزي وشركاه :  اسم المنقول اليه المــــلكية  

 شارع مكه من شارع ترعة الحفرية المنيرة الغربية قسم امبابة, مصر ٢:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٠٨١٦٣٤رقم العالمـة  : 

 ٢٩/٠٦/١٩٩٦تاريخ التسـجيل  : 
 08/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٥الفئة : 
 والمنتــــــــجات   :البضائع 
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5الفئ88888888ة                                                                                                      المستحض8888888رات والم8888888واد الص88888888يدلية - 
                                                                                           

                                               
  
  

 شركة بريطانية - زينيكا ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , بريطانيا- :  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  استرا زينيكا يو كية ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ايه ايه ، المملكة  ٠٢فرنسيسس كريك افينيو ، كامبريدج بيوميديكال كامبوس ، كامبريدج سي بي  ١:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 
 المتحده, المملكة المتحدة

 
  ٠٠٨٨٩٧٩رقم العالمـة  : 

 ٣٠/٠٥/١٩٩٧تاريخ التسـجيل  : 
 06/07/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  ٣الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ88888888ة     كريم888888ات لتلمي888888ع البش888888رة _ م888888واد ال888888تزين _ كريم888888ات لمن888888ع الت888888أثر باش888888عة الش888888مس - 
  
  

   فاين فراجرانسز اند كوزمتيكس ليمتد شركة محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :
اكس بي ،  ٠١٤انتري افينو ، وايت هورس بيزنس بارك ،تروبريدج ، ويلتشاير بي ايه  : نيوبيري هاوس، ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  المملكة المتحده, المملكة المتحدة
  

  فيفاليس ليميتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
اكس بي  ٠١٤ر بي ايه : نيوبيري هاوس، انتري افينو ، وايت هورس بيزنس بارك ،تروبريدج ، ويلتشاي المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 , المملكة المتحدة  ، المملكة المتحده

 
  ٠٠٨٨٩٧٩رقم العالمـة  : 

 ٣٠/٠٥/١٩٩٧تاريخ التسـجيل  : 
 08/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ88888888ة     ع الت888888أثر باش888888عة الش888888مسكريم88888ات لتلمي88888ع البش88888رة _ م88888واد ال88888تزين _ كريم88888ات لم88888ن - 
  
  

 فات اوت ليمتد  andفيفاليس ليميتد   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
اكس بي ،  ٠١٤: نيوبيري هاوس، انتري افينو ، وايت هورس بيزنس بارك ،تروبريدج ، ويلتشاير بي ايه  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  , المملكة المتحدة  المملكة المتحده
  

  فاد اوت ليمتد ـلكية   : اسم المنقول اليه المـــ
اكس بي  ٠١٤: نيوبيري هاوس، انتري افينو ، وايت هورس بيزنس بارك ،تروبريدج ، ويلتشاير بي ايه  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 , المملكة المتحدة  ، المملكة المتحده

 
  ٠١٣١٧٣٤رقم العالمـة  : 

 ٠٤/٠٥/٢٠٠٤تاريخ التسـجيل  : 
 13/07/2021  لسجالت  :تاريخ التأشــــــير با

  ٤الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

4الفئ88888888ة     . دون غيره88ا4زي8888888وت التش8888888حيم ال8888888واردة بالفئ8888888ة  - 
  
  

 شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي - راند كمبانى  - انجرسول  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٢٨٠٣٦تى ستريت ,دايفيدسون , نورث كاروالينا اى بي - ٨٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 
  االمريكية

  
  راند اندستريال يو.اس .انك-انجيرسول اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

االمريكيه, الواليات المتحدة  ، الواليات المتحده٢٨٠٣٦اي بيتي ستريت ،دافيدسون ان سي - ٨٠٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 
 االمريكية

 
  ٠١٣١٧٣٧رقم العالمـة  : 

 ٠٤/٠٥/٢٠٠٤تاريخ التسـجيل  : 
 13/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٨الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

8الفئ88888888ة     8الع8888888د اليدوي8888888ة بالفئ8888888ة  - 
  
  

 شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي - اند كمبانى ر - انجرسول  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٢٨٠٣٦اى بيتى ستريت ,دايفيدسون , نورث كاروالينا  - ٨٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  االمريكية
  

  ل يو.اس .انكراند اندستريا-انجيرسول اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
، الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة ٢٨٠٣٦اي بيتي ستريت ،دافيدسون ان سي - ٨٠٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 االمريكية

 
  ٠١٣١٧٤٥رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٦/٢٠٠٤تاريخ التسـجيل  : 
 14/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥الفئة : 
 ع والمنتــــــــجات   :البضائ

25الفئ88888888ة    )دون غيره88ا25المالب8888888س والس8888888يما القمص8888888ان و القبع8888888ات و البنطلون8888888ات و الجاكيت88888888ات ال88888888واردة بالفئ88888888ة ( -  . 
  
  

 شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي - راند كمبانى  - انجرسول  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٢٨٠٣٦اى بيتى ستريت ,ديفيدسون , نورث كاروالينا  ٨٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  االمريكية
  

  راند اندستريال يو.اس .انك-انجيرسول اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  ، الواليات٢٨٠٣٦اي بيتي ستريت ،دافيدسون ان سي - ٨٠٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 االمريكية

 
  ٠١٣١٧٤٧رقم العالمـة  : 

 ٠٨/٠٥/٢٠٠٤تاريخ التسـجيل  : 
 13/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤١الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

41الفئ88888888ة     تش88888888غيل وتص88888888ليح االالت ال88888888واردة خ88888دمات التعلي88888م والس88888يما تنظي88888م ال88888دورات وورش العم88888ل ف88888ى مج88888ال - 
 41بالفئ88888888888ة 

  
  

 شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي - راند كمبانى  - انجرسول  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
اليات المتحدة , الواليات المتحدة االمريكية, الو ٢٨٠٣٦اى بيتى ستريت ,دايفيدسون , نورث كاروالينا  - ٨٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  االمريكية
  

  راند اندستريال يو.اس .انك-انجيرسول اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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، الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة ٢٨٠٣٦اي بيتي ستريت ،دافيدسون ان سي - ٨٠٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 
 االمريكية

 
  ٠١٣١٧٤٨رقم العالمـة  : 

 ٢٤/٠٤/٢٠٠٤سـجيل  : تاريخ الت
 13/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

42الفئ88888888ة     الخ8888888دمات التقني8888888ة ال8888888تي ت8888888رتبط بتص8888888ميم اال االت وع8888888دد اال االت _استش8888888ارات االم8888888ن _الع8888888دد اليدوي8888888ة - 
 تش88888غيلى لض88888واغط اله88888واء _خ88888دمات نظ88888م التحك88888م ف88888يخ888888دمات نظ888888م التحك888888م ف888888ي الميكروبروس888888ور لرقاب888888ة االداء ال

 الميكروبروسس888888ور لمراقب888888ة االداء الوظيف888888ي لوح888888دات التحك888888م ف888888ي درج888888ة الح888888رارة _خ888888دمات تش888888غيل الض888888واغط النقال888888ة
 والثابت88888ة وحف88888ارات الص88888خور واالت تمهي88888د ورص88888ف الط88888رق واالت القط88888ع الهيدروليكي88888ة ومص88888دات نق88888ل الم88888واد

وتص8888888888نيفها اوتوماتكي8888888888ا لص8888888888الح ا 42الخ8888رين وك8888ل ه8888ذة الخ8888دمات بالفئ8888ة   .  
  
  

 شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي - راند كمبانى  - انجرسول  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
ات المتحدة , الواليات المتحدة االمريكية, الوالي ٢٨٠٣٦اى بيتى ستريت ,دايفيدسون , نورث كاروالينا  - ٨٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  االمريكية
  

  راند اندستريال يو.اس .انك-انجيرسول اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
، الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة ٢٨٠٣٦اي بيتي ستريت ،دافيدسون ان سي - ٨٠٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 االمريكية

 
  ٠١٣١٧٤٩رقم العالمـة  : 

 ٠٤/٠٥/٢٠٠٤يل  : تاريخ التسـج
 13/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

1الفئ88888888ة     المنتج888888ات الكيماوي888888ة والس888888يما الموان888888ع الهيدروليكي888888ة ال888888تى تس888888تخدم غوال888888ق و ك888888والين االب888888واب ال888888واردة - 
 (1) بالفئ88888888888ة

  
  

 شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي - راند كمبانى  - انجرسول  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٢٨٠٣٦اى بيتى ستريت ,دايفيدسون , نورث كاروالينا  - ٨٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  االمريكية
  

  ال يو.اس .انكراند اندستري-انجيرسول اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
، الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة ٢٨٠٣٦اي بيتي ستريت ،دافيدسون ان سي - ٨٠٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 االمريكية

 
  ٠١٣١٧٥٠رقم العالمـة  : 

 ٠٤/٠٥/٢٠٠٤تاريخ التسـجيل  : 
 13/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤الفئة : 
 ع والمنتــــــــجات   :البضائ

4الفئ88888888ة     4زي8888888وات التش8888888حيم ال8888888واردة بالفئ8888888ة  - 
  
  

 شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي - راند كمبانى  - انجرسول  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
اليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة , الو ٢٨٠٣٦اى بيتى ستريت ,دايفيدسون , نورث كاروالينا  - ٨٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  االمريكية
  

  راند اندستريال يو.اس .انك-انجيرسول اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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، الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة ٢٨٠٣٦اي بيتي ستريت ،دافيدسون ان سي - ٨٠٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 
 االمريكية

 
  ٠١٣١٧٥٢لعالمـة  : رقم ا

 ٠١/٠٨/٢٠٠٤تاريخ التسـجيل  : 
 13/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٧الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

7الفئ88888888ة     االت مض8888888اده لالحتك8888888اك االالت - االت لالس8888تخدام ف8888ى معالج8888ه س8888طح االدوات واجزاؤه8888ا - االالت وع888888دد االالت - 
7ال888888وارده بالفئ888888ه    مث8888888ل االت تش8888888حيم ص8888888ناعيه وتش8888888حيم للس8888888يارات ومث8888888ل االت7االت تجمع88888888ات وارده بالفئ88888888ه  - 
7التش888888حيم م888888ن ن888888وع الكابين888888ه ال888888وارده بالفئ888888ه   مض888888خات الي888888ه للتش888888حيم واالت تعم888888ل - االت تش888888888حيم ثابت888888888ه - 

االت - ت الس8888888888نفرهومناش888888ير الي888888ه وحف888888ارات وبريم888888ات الي888888ه لولبي888888ه واال - بالكهرب888اء والض888غط اله888واء وه888ى مط888ارق الي888ه  
 حص888ادات -  االت تس88888888888ويه االرض7المك888888انس ال888888وارده بالفئ888888ه  - االت حف88888ر الص88888خور - االت ال8888888ربط واالت الكب8888888س - الص8888888قل
 الحف888888ارات االلي888888ه المتحرك888888ه والثابت888888ه وال888888دواره والنقال888888ه واالت الحف888888ر لالس888888تخدام ف888888وق س888888طح االرض - العش888888ب االلي888888ه

 االت تمهي888888د - ال8888888روافع اليدوي8888888ه - االون888888اش وال888888تروللى االل888888ى - الكهربي88888888ه ال888888888روافع الهيدروليكي888888888ه - وتح8888ت الس8888طح
 الط8888رق وتس8888ويه التري8888ه وه8888ى االت لوض8888ع م8888اده الرص8888ف مث8888ل االس8888فلت ف8888وق الس8888طوح ال8888تى تتحم8888ل الم8888رور مث8888ل الط8888رق

7ال888888وارده بالفئ888888ه  - ان88هاالت الطح888888ن الزال888888ه طبق888888ات اس888888فلت البيتومي888888نى المس888888تخدمه عل888888ى الس888888اخن والزال888888ه الخ888888رس - 
 - االت الكب888س بع888د الرص888ف وه888ى ال888واح ه888زازه - االت الض888888اغط اله888888زازه والثابت888888ه ل888888الرض والترب888888ه والحص888888ى واالس888888فلت
 االت ترك888888يز س888888ائل تعم888888ل بض888888غط ع888888الى واالت - م8888دكات الي8888ه قائم8888ه وض8888واغط آل8888ه مزدوج8888ه الق8888رص االت رب8888ط وتثبي8888ت

7المول88888دات ال88888وارده بالفئ88888ه  - قط88888ع هيدروليكي88888ه وفوه88888ات له88888ا  محرك88888ات الي88888ه لب88888دء تش88888غيل تعم88888ل ب88888الهواء خاص88888ه - 
 االت نق888888888ل وتص888888888نيع - االت اس88888ترجاع ابخ88888ره الغ88888از - منف888اخ آل888ى وه888ى منف888اخ ه888واء ومنف888اخ غ888از - بالط888888ائرات والق888888وارب

7الم888888واد اوتوماتي888888ك المب888888دالت الحراري888888ه بالفئ888888ه   حف88888ارات الي88888ه لخن88888ادق وحف88888ارات الي88888ه للترب88888ه - الحف888888ارات االلي888888ه - 
وكلها م88رت  7بط888888ه ب888888االت واالج888888زاء التركيبي888888ه الخاص888888ه بك888888ل المنتج888888ات الم888888ذكوره بالفئ888888ه 

  
  

 شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي - راند كمبانى  - انجرسول  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
اليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة , الو ٢٨٠٣٦اى بيتى ستريت ,دايفيدسون , نورث كاروالينا  - ٨٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  االمريكية
  

  راند اندستريال يو.اس .انك-انجيرسول اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
، الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة ٢٨٠٣٦اي بيتي ستريت ،دافيدسون ان سي - ٨٠٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 االمريكية

 
  ٠١٣١٧٥٥لعالمـة  : رقم ا

 ٢٤/٠٤/٢٠٠٤تاريخ التسـجيل  : 
 13/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١١الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

11الفئ88888888ة     أجه88888زة و مع88888دات تكيي88888ف اله88888واء لراح88888ة المس88888افرين أو الس88888ائقين ف88888ى األتوبيس88888ات و الس88888يارات وم88888ا إل88888ى - 
 يئ8888ة وه8888ى مجف8888ف اله8888واء المض8888غوط الم8888برد م8888ن أج8888ل األغ8888راض الص8888ناعية و التجاري8888ة وأجه888زة التحك888م ال888ب - ذل88ك

 البترولي888888ة و الخاص888888ة بالس888888يارات و األغ888888راض الص888888يدلية و الخاص888888ة بمعالج888888ة الطع888888ام و األغ888888راض الكيميائي8888888ة معالج8888888ة
 ت النق888888ل ووح8888دات تحك8888م الذاتي8888ة ف8888ى درج8888ة الح8888رارة المعدل8888ة لالتص8888ال بمج8888االت ص8888ناعية مث8888ل عرب8888ا - األخش8888اب

 مع8888888دات التبري8888888د و / أو تنقي8888888ة الح8888888يز ال8888888تى يحيطه8888888ا للحفت8888888ظ - الكب888ائس الخاص888ة به888ا وم888ا إل888ى ذل888ك و الوح888دات الم888ذكورة
 لوزامه8ا و ل88وازم - مع88دات و ل88وازم للحمام88ات وه88ى ال88دش الح88وض - عل8888ى س8888المة المنتج8888ات م8888ن الفس8888اد و أدوات س8888باكة

 11م888888راحيض المي888888اه بالفئ888888ة  - أج88888زاء البنيوه88888ات - امس888888لطانية الح888888م - ي88888888د تش88888888غيل الس88888888يفون - البيدي8888888888ة
  
  

 شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي - راند كمبانى  - انجرسول  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
كية, الواليات المتحدة , الواليات المتحدة االمري ٢٨٠٣٦اى بيتى ستريت ,دايفيدسون , نورث كاروالينا  - ٨٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  االمريكية
  

  راند اندستريال يو.اس .انك-انجيرسول اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
، الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة ٢٨٠٣٦اي بيتي ستريت ،دافيدسون ان سي - ٨٠٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 االمريكية



 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

 
  ٠١٣١٧٦١رقم العالمـة  : 

 ٠٤/٠٥/٢٠٠٤اريخ التسـجيل  : ت
 14/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

25الفئ88888888ة       دون غيره88ا25المالب8888888س و الس8888888يما القمص8888888ان والقبع8888888ات والبنطلون8888888ات والجاكيت88888888ات ال88888888وارده بالفئ88888888ه  - 
  
  

 شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي - د كمبانى ران - انجرسول  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٢٨٠٣٦اى بيتى ستريت ,دايفيدسون , نورث كاروالينا  - ٨٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  االمريكية
  

  يو.اس .انكراند اندستريال -انجيرسول اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
، الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة ٢٨٠٣٦اي بيتي ستريت ،دافيدسون ان سي - ٨٠٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 االمريكية

 
  ٠١٣١٧٦٣رقم العالمـة  : 

 ٠٤/٠٥/٢٠٠٤تاريخ التسـجيل  : 
 13/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤١الفئة : 
 والمنتــــــــجات   :البضائع 

41الفئ88888888ة      خ888888دمات التعلي888888م و الس888888يما تنظي888888م ال888888دورات و ورش العم888888ل ف888888ى مج888888ال تش888888غيل و تص888888ليح االالت - 
  
  

 شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي - راند كمبانى  - انجرسول  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٢٨٠٣٦ى ستريت ,دايفيدسون , نورث كاروالينا اى بيت - ٨٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  االمريكية
  

  راند اندستريال يو.اس .انك-انجيرسول اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
االمريكيه, الواليات المتحدة ، الواليات المتحده ٢٨٠٣٦اي بيتي ستريت ،دافيدسون ان سي - ٨٠٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 االمريكية

 
  ٠١٣١٧٦٤رقم العالمـة  : 

 ٢٦/٠٧/٢٠٠٤تاريخ التسـجيل  : 
 13/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

42الفئ88888888ة     نظ888م - خ88دمات علمي88ة - ليدوي8888888ةالخ8888888دمات التقني8888888ة ال8888888تى ت8888888رتبط بتص8888888ميم اآلالت و ع8888888دد اآلالت و الع8888888دد ا - 
 التحك888888م ف888888ى الميكروبروسس888888ور لمراقب888888ة اآلداء التش888888غيلى لض888888واغط اله888888واء خ888888دمات علمي888888ة نظ888888م التحك888888م ف888888ى
42الميكروبروسس88888ور لمراقب88888ة اآلداء الوظيف88888ى لوح88888دات التحك88888م ف88888ى درج88888ة الح88888رارة وك88888ل ه88888ذه الخ88888دمات بالفئ88888ة   . 

  
  

 شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي - د كمبانى ران - انجرسول  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٢٨٠٣٦اى بيتى ستريت ,دايفيدسون , نورث كاروالينا  - ٨٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  االمريكية
  

  يو.اس .انكراند اندستريال -انجيرسول اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
، الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة ٢٨٠٣٦اي بيتي ستريت ،دافيدسون ان سي - ٨٠٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 االمريكية



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  

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

 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 
  ٠١٣٣٣٥٧رقم العالمـة  : 

 ٢٢/٠٨/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 11/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٠الفئة : 
 والمنتــــــــجات   :البضائع 

30الفئ88888888ة     مش8888روبات مؤسس8888ة عل8888ى الش8888اى ،مش8888روبات مؤسس8888ة عل8888ى - ش8888اى ( س8888واء ك8888ان عش8888بيا او غ8888ير عش8888بى ) - 
 اي8888س ك8888ريم وحلوي88888ات مثلج88888ة - ( س8888واء ك8888ان عش8888بيا اوغ88888ير عش88888بى ) - م888ركزات اساس888ها الش888اى -الش88888اى بنكه88888ة الفواك88888ة

  دون غيره88ا30وحلوي88888ات مجم88888دة بالفئ88888ة 
  
  

 شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن  ل المـــــــــلكية  :اسم ناق
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٨١٣٤يوتا افينيو ساوث سياتل واشنطن  ٢٤٠١:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  شركة عامة محدودة المسؤلية -يونيليفر بى ال سى  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة, بريطانيا -زد دى  ٤ ٦٢سى اتش  - انجلترا  - : بورت ساناليت ويرال مرسيسيد  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةن عنوا

 
  ٠١٣٣٣٥٨رقم العالمـة  : 

 ٢٧/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
 25/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٠الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

ال88ف   30ئ888ة   اى (س8888واء ك8888ان عش8888بيا أوغ8888ير عش8888بى ) مش8888روبات مؤسس8888ة عل8888ى الش8888اى مش8888روبات مش8888روبات مؤسس8888ة - 
 عل8888ى الش8888اى بنكه8888ة فواك8888ه م8888واد منكه8888ة تض8888اف للمش8888روبات م8888ركزات أساس8888ها الش8888اى (س8888واء ك8888ان عش8888بيا أو غ8888ير عش8888بى

 . آي8888س ك8888ريم وحلوي8888ات مثلج8888ة وحلوي8888ات مجم8888دة (
  
  

 شركة مساهمة -اربكس كوربوريشن ست اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٨١٣٤يوتا افينيو ساوث سياتل واشنطن  ٢٤٠١:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  شركة عامة محدودة المسؤلية -يونيليفر بى ال سى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة, بريطانيا -زد دى  ٤ ٢٦سى اتش  - انجلترا  - ورت ساناليت ويرال مرسيسيد : ب المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠١٣٣٣٥٩رقم العالمـة  : 

 ٢٤/٠١/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
 11/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

32الفئ88888888ة     ش88888ربات لعم88888ل مش88888روبات الفواك88888ه مرطب88888ات بنكه88888ه الفواك88888ه- ش8888ربات لعم8888ل المرطب8888ات - مرطب888ات غ888ير غازي888ه - 
 32عص88888يرات فواك88888ه ومش88888روبات مؤسس88888ه عل88888ى الفواك88888ه بنكه88888ه الش88888اى بالفئ88888ه 

  
  

 شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٨١٣٤يوتا افينيو ساوث سياتل واشنطن  ٢٤٠١:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  شركة عامة محدودة المسؤلية -يونيليفر بى ال سى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة, بريطانيا -زد دى  ٤ ٢٦سى اتش  - انجلترا  - : بورت ساناليت ويرال مرسيسيد  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠١٣٣٣٦٠م العالمـة  : رق

 ٢٤/٠١/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
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 25/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  ٣٢الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :
32الفئ88888888ة    -مرطب88888ات بنكه88888ة الفاكه88888ه- ش88888ربات لعم88888ل مش88888روبات الفواك88888ه-ش8888ربات لعم8888ل المرطب8888ات- مرطب888ات غ888ير غازي888ة - 

عص88888يرات الفواك88888ه ومش88888رو  32ب88888ات مؤسس88888ة عل88888ي الفواك88888ه منكه88888ة بالش88888اي بالفئ88888ه 
  
  

 شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٨١٣٤يوتا افينيو ساوث سياتل واشنطن  ٢٤٠١:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  شركة عامة محدودة المسؤلية -يونيليفر بى ال سى :  اسم المنقول اليه المــــلكية  

 المملكة المتحدة, بريطانيا -زد دى  ٤ ٢٦سى اتش  - انجلترا  - : بورت ساناليت ويرال مرسيسيد  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠١٤٤٤٩٣رقم العالمـة  : 

 ١٦/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
 06/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٦الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

16الفئ88888888ة     المطبوع88888ات و ال88888دوريات و الكت88888ب االدوات الكتابي88888ة واالص88888ناف المص88888نوعة م88888ن ال88888ورق الص88888ور - 
 االدوات الخاص8888888ة بالفن8888888انيين و جمي8888888ع ه8888888ذه المنتج8888888ات تق8888888ع - م8888واد الكتاب8888ة - الكت888888888ب االالت الكاتب888888888ة - الفوتوغرافي88888888888888ة

 ات888رد ض888من فئ888ات أخ888رى و ل16بالفئ88888888888ة 
  
  

 فرمونت هوتيلز اند ريسورتس انترناشيونال بى ال تى دى اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  المجر , المجر -يوجلنجييل  ٢٧٢٤ ١٥:  ادى اندرى يو  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  محدودة ذات مسئولية -اف ار اس هوتل جروب (لوكس) اس ايه ار ال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لوكسمبرج, لوكسمبورج ٢٣١٠-افينيو باستير، ال  ١٦:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠١٤٤٤٩٤رقم العالمـة  : 

 ١٦/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
 06/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

25الفئ88888888ة    المالب8888س االحدي8888ة ق8888ب -    و الت8888رد ض8888من فئ8888ات أخ8888رى25ع8888ة لل8888رأس ال8888واردة بالفئ8888ة 
  
  

 فرمونت هوتيلز اند ريسورتس انترناشيونال بى ال تى دى اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  المجر , المجر -يوجلنجييل  ٢٧٢٤ ١٥: ادى اندرى يو  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  ذات مسئولية محدودة -س) اس ايه ار ال اف ار اس هوتل جروب (لوكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لوكسمبرج, لوكسمبورج ٢٣١٠-افينيو باستير، ال  ١٦:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠١٤٤٤٩٥رقم العالمـة  : 

 ٢١/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
 06/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٨الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

28الفئ88888888ة      و الت88888رد28االدوات الرياض88888888ية ال88888888واردة بالفئ88888888ة  - اجه88زة مج88دد الق88وى - ادوات اللع88888ب - اللع88888ب - االلع88888اب - 
 ض888من فئ888ات اخ888رى

  
  

 فرمونت هوتيلز اند ريسورتس انترناشيونال بى ال تى دى اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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  المجر , المجر -يوجلنجييل  ٢٧٢٤ ١٥:  ادى اندرى يو  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 
  

  ذات مسئولية محدودة -اف ار اس هوتل جروب (لوكس) اس ايه ار ال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 لوكسمبرج, لوكسمبورج ٢٣١٠-افينيو باستير، ال  ١٦:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠١٤٤٤٩٦رقم العالمـة  : 

 ٢١/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
 06/07/2021  ـير بالسجالت  :تاريخ التأشـــــ

  ٤٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

42الفئ88888888ة     خ8888دمات تجه8888يز الفن8888ادق خ8888دمات الفن8888ادق خ8888دمات المط8888اعم خ8888دمات الت8888أجير خ8888دمات التجه8888يز للتجدي8888د - 
  والت8888رد ض8888من فئ8888ات أخ8888ري42واللياق888888ه وجمي888888ع ه888888ذه المنتج888888ات تق888888ع بالفئ888888ه 

  
  

 فرمونت هوتيلز اند ريسورتس انترناشيونال بى ال تى دى :  اسم ناقل المـــــــــلكية
  المجر , المجر -يوجلنجييل  ٢٧٢٤ ١٥:  ادى اندرى يو  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  ذات مسئولية محدودة -اف ار اس هوتل جروب (لوكس) اس ايه ار ال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لوكسمبرج, لوكسمبورج ٢٣١٠-باستير، ال افينيو  ١٦:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠١٥٥٥٦٢رقم العالمـة  : 

 ٣٠/٠٥/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 11/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٩الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

9الفئ88888888ة     باالقم88888ار الص88888ناعية اجه88888زة اقم8888ار ص8888ناعية اجه8888زة ومع8888دات اتص8888االت باالقم8888ار الص8888ناعية اط8888راف اتص8888االت - 
 وع8888دد لالتص8888االت  اجه8888زة وع8888دد تليف8888ون وتليك8888س وف8888اكس اجه8888زة وع8888دد

- معالج88888ة ونق88888ل البيان88888ات اجه88888زة كمبيوت88888ر اط88888راف ولوح88888ات مف88888اتيح للكمبيوت88888ر وح88888دات ع88888رض بص88888رية طابع88888ات
 وم88888ا يتعل88888ق ب888888الطقس وال888888برامج واوس888888اط لتوف8888888ير وتق8888888ديم االخب8888888ار   -نظ888م واجه888زة وع888دد لالتص888ال واالذاع888ة  - هوائي88888ات

 واالح88888داث الرياضيةواالس88888تخدامات االخ88888رى للمعلوم88888ات بم88888ا ف88888ى ذل88888ك االنترن88888ت      االج88888زاء المادي88888ة وال88888برامج الخاص88888ة
 ب888888888888888الكمبيوتر

 واالجه888888زة والع888888دد ال888888تى توف888888ر االتص888888ال الفعل888888ى بي888888ن المس888888تخدمين وم888888ن يتع888888املون م888888ع االنترن888888ت والش888888بكة العام888888ة
  ي8888ل وتش8888غيل ونظ8888م االعم8888ال بم8888ا فيه8888ا نظ8888مالدولي8888888ة ب8888888رامج الكمبيوت8888888ر لتس8888888ه

 االعم88888ال ع88888ن ط88888ريق االنترن88888ت والش88888بكة العام88888ة الدولي88888ة ب88888رامج الكمبيوت88888ر لمحاك88888اه وتحلي88888ل نظ88888م االتص88888ال باالقم88888ار
 الص88888888ناعية ب88888888رامج الكمبيوت88888888ر لتش88888888غيل وادارة نظ88888888م االتص88888888االت باالقم88888888ار الص88888888ناعيةاجهزة وع88888888دد التليف88888888زيون

  لبص88888رية واجه88888زة  الفي88888ديو واجه88888زةواالجه8888زة والع8888دد  الس8888معية وا
 وع88888دد تس88888جيل الص88888وت والع88888رض الص88888وتى اجه88888زة وع88888دد التخ88888زين وتس88888جيل وع88888رض اس88888ترجاع وق88888راءاه ونق88888ل البيان88888ات

  والص888ور المرئي888ة والص888وت ومعلوم888ات اخ888رى اجه888زة
 قم88اروع88888دد لالس88888تخدام ف88888ى اذاع88888ة ونق88888ل واس88888تقبال ومعالج88888ة وع88888رض وتش88888فير وف88888ك ش88888فرات اش88888ارات رقمي88888ة واش88888ارات ا

  ص8888ناعية اج8888زاء ل8888وازم المنتج8888ات الم8888ذكورة
 9وكله888888ا تق888888ع بالفئ888888ة 

  
  

 انمارسات (آى بى ) كمبانى ليمتد شركة ذات مسئولية محدوده مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين انجلترا وويلز اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , بريطانياايه اكس/ انجلترا ١واى  ١سيتى ردو لندن ئى سى  ٩٩:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  شركة محدودة المسئولية -انمارست جلوبال ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 انجلترا, بريطانيا -ايه اكس  ١واى  ١سيتى رود ، لندن اى سى  ٩٩:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠١٥٥٥٦٣رقم العالمـة  : 

 ٢٧/٠٥/٢٠١٩تاريخ التسـجيل  : 
 26/07/2021  بالسجالت  :تاريخ التأشــــــير 

  ٣٥الفئة : 
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 البضائع والمنتــــــــجات   :
35الفئ88888888ة    - -توف88888ير المنتج88888ات و الخ88888دمات  بالنياب88888ه ع88888ن رج88888ال االعم88888ال عل88888ي االن88888تر ن88888ت والش88888بكه العام88888ه الدولي88888ه - 

  خ888دمات الدعاي888ه واالع888الن وخ888دمات المعلوم888ات الخاص888ه- -خدمات معلوم88ات االعم88ال
 المعلوم8888ات ع8888ن الطق8888س واالح8888داث الرياض8888يه واس8888تخدامات اخ8888ري للمعلوم8888ات خ8888دمات الدعاي8888ه واالع8888النبتوف888888888ير االخب888888888ار و

 تجمي888888888ع وتص888888888نيف- - لتوف88888ير اس88888تخدامات ب88888االنتر ن88888ت وعل88888ي الخ88888ط ف88888ي قاع88888ده بيان88888ات  كومبيوت88888ر او م88888ن االن88888تر ن88888ت
 ت تجمي88888ع المعلوم88888ات ف88888ي قواع88888دخدما- ت888888اجير ح888888يز لالعالن888888ات عل888888ى االنترن888888ت - االعالن88888ات لالس88888تخدام عل88888ي االن88888تر ن88888ت

 خ88دمات االعم88ال ومعلوم88ات االعم88ال عل888ي االن888تر ن888ت -خدمات االعم88ال ومعلوم88ات االعم88ال- بيان888888888ات  كومبيوت888888888ر
 خ88888دمات المعلوم88888ات وتق88888ديم النص88888ح فيم88888ا يخ88888ص - والش888بكه العام888ه الدولي888ه خ888دمات اداره االعم888ال واداره مش888روعات االعم888ال

ك888ل م888ا س888بق وكله888ا خ888دمات تق888ع ب888ا   دون غيره88ا35لفئ88888888ه 
  
  

 شركه ذات مسؤليه محدوده مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين انجلترا -انمار سات (اي بي ) كمباني ليمتد اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  انجلترا, بريطانيا - ايه اكس ١واي  ١سيتي رود لندن ئي سي  ٩٩:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  شركة محدودة المسئولية -رست جلوبال ليمتد انمااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 انجلترا, بريطانيا -ايه اكس  ١واى  ١سيتى رود ، لندن اى سى  ٩٩:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠١٥٥٥٦٤رقم العالمـة  : 

 ٣٠/٠٥/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 11/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٨الفئة : 
 ــــــــجات   :البضائع والمنت

38الفئ88888888ة     خ88888دمات االتص88888االت , خ88888دمات االتص88888االت باالقم88888ار الص88888ناعيه , خ88888دمات البري88888د االلك88888ترونى , خ88888دمات - 
 , االتص88888االت ع88888ن بع88888د , خ88888دمات نق88888ل الص88888ور و البيان88888ات

 و , خ888888دمات التليك888888س و الفاكس888888يميلى , خ888888دمات ت888888أجير اجه888888زة االتص888888االت , و توف888888ير معلوم888888ات تخ888888ص االتص888888االت 
  تجه888888يز التق888888ارير , خ888888دمات تق888888ديم النص888888ح فيم888888ا

 يخ8888ص م8888ا س8888بق , خ8888دمات تجمي8888ع و نق8888ل الرس8888ائل , خ8888دمات نق8888ل االتص8888االت ع8888ن بع8888د م8888ن س8888فينه ال8888ى الش8888اطئ ع8888ن ط8888ريق
  االقم88888ار الص88888ناعيه ,خ88888دمات توص88888يل المعلوم88888ات

 خدمات - عل888ى الخ888ط ( بم88888ا ف88888ى ذل88888ك ص88888فحات الش88888بكه)  خ88888دمات توف88888ير دخ88888ول المس88888تفيد ال88888ى االنترن88888ت ونظ88888م أخ88888رى
 االتص888888االت واالذاع888888ة ال888888تى تتعل888888ق باالنترن888888ت خ888888دمات االتص888888ال لتوف888888ير ارتب888888اط فعل888888ى عل888888ى الخ888888ط بي888888ن مس888888تخدمى

 االنترن888888ت ومص888888ادر البيان888888ات  خ888888دمات اذاع888888ة و نق888888ل البيان888888ات والص888888ور المرئي888888ة والص888888وت والرس888888ومات البياني888888ة
 مبيوت888888ر خ888888دمات البري888888د االلك888888ترونى خ888888دمات النق888888لومعلوم888ات آخ888رى خ888دمات نق888ل الرس888ائل والص888ور بمس888اعدة ال888ك

 الرقمي88888ة وباالقم88888ار الص88888ناعية خ88888دمات اع88888ادة المس88888ار لتوف88888ير االخب88888ار وم88888ا يخ88888ص الطق88888س واالح88888داث الرياض88888ية ومعلوم88888ات
   أخ8888رى  واس8888تخدامات اخ8888رى لالنترن8888ت واالذاع8888ات خ8888دمات ت8888أجير ع8888رض النط8888اق ال8888ترددى وخط8888وط االتص8888ال

خ8888دمات االستش8888ارات و ال8888م   38علوم888888ات و النص888888ح المتعلق888888ة بك888888ل ماس888888بق  و كله888888ا تق888888ع بالفئ888888ه 
  
  

 انمارست اى بى كمبانى ليمتد شركة ذات مسئولية محدوده مولفة وقائمة وفقا لقوانين انجلترا وويلز اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  انجلترا, بريطانيا -واى اكس  ١سيتى رود , لندن ئى سى  ٩٩:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  شركة محدودة المسئولية -انمارست جلوبال ليمتد سم المنقول اليه المــــلكية   : ا

 انجلترا, بريطانيا -ايه اكس  ١واى  ١سيتى رود ، لندن اى سى  ٩٩:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠١٥٥٥٦٦رقم العالمـة  : 

 ٢٧/٠٢/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 26/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

42الفئ88888888ة     خ88888دمات تص88888ميم و تطوي88888ر نظ88888م و اجه88888زة و مع88888دات لتوف88888ير اتص88888االت بالقم88888ار الص88888ناعية و اتص88888االت ع88888ن - 
 بع8888888د خ8888888دمات تص8888888ميم و تطوي8888888ر ب8888888رامج الكومبيوت8888888ر و نظ8888888م الكومبيوت8888888ر و البني8888888ة التحتي8888888ة الكومبيوت8888888ر م8888888ن

 تص888888االت باقم888888ار الص888888ناعية و اتص888888االت ع888888ن بع888888دو خ888888دمات ادارة االتص888888االت باالقم888888ار الص888888ناعية واج8888ل تش8888غيل مع8888دات ا
 اتص8888888االت ع8888888ن بع8888888د خ8888888دمات تص8888888ميم و تطوي8888888ر ب8888888رامج الكومبيوت8888888ر ونظ8888888م الكومبيوت8888888ر و البني8888888ة التحتي8888888ة لكومبيوت8888888ر

  و االجه8ز ة
 التحتي88888888ة لكومبيوت88888888ر و كله88888888ا فيم88888888ا و المع8888888دات و النظ8888888م و البني8888888ة التحتي8888888ة الخاص8888888ة بنظ8888888م الكومبيوت8888888ر و البني8888888ة
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 يتعل88888ق بالخب88888ار و الطق88888س و االح88888داث الرياض88888ية خ88888دمات االعم88888ال و اس88888تخدامات اخ88888رى للمعلوم88888ات و اس88888تخدامات
  االنترن888888ت خ888888دمات تص888888ميم و تطوي888888ر قواع888888د بيان888888ات

 ت االنترن888888888تخاص888888ة ب888888االدارة المتفاع888888ل و الوج888888وة البيني888888ة للمس888888تفيد خ888888دمات ادارة المش888888روعات فيم888888ا يخ888888ص اس888888تخداما
 خ88888دمات توف88888ير المعلوم88888ات التكنولوجي88888ة و خ88888دمات نظ88888م االتص88888االت بااقم88888ار الص88888ناعية و نظ88888م المع88888دات االتص88888االت ع88888ن

  بع8888د ونظ8888م معلوم8888ات و اس8888تخدامات
 باالنترن8888888ت خ8888888دمات توف8888888ير البيان8888888ات التكنولوجي8888888ة ل8888888برامج الكومبيوت8888888ر فيم8888888ا يخ8888888ص المعلوم8888888ات و اس8888888تخدامات

 ت88888ر خ88888دمات برمج88888ة الكومبيوترخ88888دمات ت88888اجير االج88888زاء المادي88888ة للكومبيوت88888ر و ب88888رامجاالنترن888888ت خ888888دمات الكومبي888888و
  الكومبيقوت888888ر و االج888888زاء المحيط888888ة للكومبيوت888888ر خ888888دمات تح888888ديث و ص888888يانة ب888888رامج الكومبيوت888888ر خ888888دمات بن888888اء و ص888888يانة
 ت و المعلوم8888ات ومواق8888ع الش8888بكة خ8888دمات توف8888ير ال8888دخول و ت8888اجير م8888ن ال8888دخول ال8888ى اجه8888زة الكومبيوت8888ر خ8888دمات االستش8888ارا

 42النص88888ح فيم88888ا يتعل88888ق بك88888ل م88888ا س88888بق و كله88888ا خ88888دمات تق88888ع بالفئ88888ة 
  
  

 انمارسات اى بي كمبانى ليمتد ذات مسؤلية محدودة مؤلفة وفقا لقوانين انجلترا وويلز اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  اية اكس انجلترا, بريطانيا١سيتى رود لندن ئى سى اواى ٩٩:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  شركة محدودة المسئولية -انمارست جلوبال ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 انجلترا, بريطانيا -ايه اكس  ١واى  ١سيتى رود ، لندن اى سى  ٩٩:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠١٦١٦٥٢رقم العالمـة  : 

 ١١/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 15/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٠الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

30الفئ88888888ة     كع888ك محل888ى - الحل8888وى - الكع888888ك المحل888888ى بالس888888كر - البس888888888888كويت - الخ88888بز _ لف88888اف الخ88888بز _ الكع88888ك المحل88888ى - 
  مقل88888ى بال88888دهن _ لمعجين88888ات (فط88888ائر حل88888وق) الفط88888ائر (حل88888وة ومالح88888ة)

 الوف888888ل - ح888888ة) رق888888ائق الحل888888وى أو الش888888يكوالتة أو البس888888كويت اله888888شالتورت888ات (حل888وة و م8888ال - السندوتش888888888888ات - البي88888888888تزا
  كع8888ك مع8888د م8888ن دقي8888ق و حلي8888ب و بي8888ض و يحم8888ص ف8888ى أداة)

 المش88888روبات عل88888ى أس88888اس الكاك88888او المش88888روبات - المش888888888روبات علىأس888888888اس الش888888888يكوالتة - ب888888دائل الب888888ن - تحمي8888ص خاص8888ة
  المش888888روبات علىأس888888اس النكه888888ات - عبل8888ى أس8888اس الب88888ن

 المش888888روبات ش888888يكوالتة م888888ع - ب888888دائل الب888888ن - المش88888روبات عل88888ى أس88888اس الش88888ادى الهن88888د بالبري88888ة - س88888يةغ8888ير ال8888زيوت األس8888ا
  - الب88888ن - مش8888روبات الكاك8888او م8888ع الحلي8888ب - الكاك88888او - الحلي8888888ب

 متكه888888ات القه888888وة بادائ888888ل الب888888ن (مستحض8888888رات نباتي8888888ة لالس8888888تخدام - لمش8888روبات القه8888وة م8888ع اللب8888ن - الب888ن غ888ير المحم888ص
  المثل88888ج الش88888اى وجميعه88888ا وارد الش8888اى - كب8888888دائل للب8888888ن

  دون غيره88ا30بالفئ88888888888ة 
  
  

   برد توك بى تى إى ليمتد (شركة محدودة المسئولية) مؤلفة طبقا لقوانين سنغافورة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , سنغافورة٥٣٤٠١٣برد توك اي اتش كيو سنغافورة  ٠١-٠٩تاي سينج ستريت # ٣٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  بي تي جي فولت بي تي اي .ال تي دي ل اليه المــــلكية   : اسم المنقو

 , سنغافورة  ٥٣٤٠١٣برد توك اي اتش كيو سنغافورة  ٠١- ٠٩تاي سينج ستريت # ٣٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠١٦١٦٥٣رقم العالمـة  : 

 ٣٠/٠٩/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 15/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٣الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

43الفئ88888888ة     الكافيه888888ات و الكافيتري888888ات و الك888888انتين و خ888888دمات تق888888ديم الطع888888ام والش888888راب و المط888888اعم و المط888888اعم ذات - 
  دون غيره88ا43الخدم88888ة الذاتي88888ة اي اخ88888دم نفس88888ك بنفس88888ك و مط88888اعم الوجب88888ات الخفيف88888ة  وجمي88888ع ه88888ذه الخ88888دمات واردة بالفئ88888ة 

  
  

   برد توك بى تى إى ليمتد (شركة محدودة المسئولية) مؤلفة طبقا لقوانين سنغافورة المـــــــــلكية  : اسم ناقل
  , سنغافورة٥٣٤٠١٣برد توك اي اتش كيو سنغافورة  ٠١-٠٩تاي سينج ستريت # ٣٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 
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  بي تي جي فولت بي تي اي .ال تي دي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 , سنغافورة  ٥٣٤٠١٣برد توك اي اتش كيو سنغافورة  ٠١- ٠٩تاي سينج ستريت # ٣٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠١٦١٦٥٥رقم العالمـة  : 

 ٢٠/٠١/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 
 15/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٣الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

43الفئ88888888ة     المط88اعم ذات الخدم88ة- المط88اعم - خ8888دمات تق8888ديم الطع8888ام والش8888راب - الك88888888888انتين - الكافيتري8888888888888888ات - كافيه8888888اتال - 
  مط88888اعم الوجب88888ات الخفيف88888ة وجمي88888ع - الذاتي8888888ة اى اخ8888888دم نفس8888888ك بنفس8888888ك

  دون غيره88ا43الخ888888دمات وارده بالفئ888888ة
  
  

   لية) مؤلفة طبقا لقوانين سنغافورةبرد توك بى تى إى ليمتد (شركة محدودة المسئو اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , سنغافورة٥٣٤٠١٣برد توك اي اتش كيو سنغافورة  ٠١-٠٩تاي سينج ستريت # ٣٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  بي تي جي فولت بي تي اي .ال تي دي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , سنغافورة  ٥٣٤٠١٣اتش كيو سنغافورة  برد توك اي ٠١- ٠٩تاي سينج ستريت # ٣٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠١٨٦١٠٣رقم العالمـة  : 

 ٠٦/١٢/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 06/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٦الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

6الفئ88888888ة      دون غيره88ا6اض8888888888افات تحس8888888888ينية لس8888888888بائك الفان8888888888اديوم بالفئ8888888888ة  - 
  
  

 ايفراز ستراتكور ، انك ــــــــلكية  :اسم ناقل المـ
، الوليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة ٧١٩٠١مالفيرن رود ، هوت سبرينجز ، اركانساس  ٤٢٨٥:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  االمريكية
  

  يو.اس.فاناديوم ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات ٧١٩٠١لفيرن رود ، هوت سبرينجز ، اركانساس ما ٤٢٨٥:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 المتحدة االمريكية

 
  ٠١٩٠٣٩٩رقم العالمـة  : 

 ١٣/٠١/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 
 25/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٠الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

30الفئ88888888ة     الش888888اي والس888888كر والكاك888888او واألرز والتابيوك888888او الس888888اغو والب8888888ن االص8888888طناعى ال8888888دقيقالب88888ن و - 
 والمستحض888888رات المص888888نوعة م888888ن الحب888888وب والخ888888بز والفط888888ائر والحلوي888888ات والحلوي888888ات المثلج888888ة عس888888ل النح888888ل والعس888888ل

 30االس88888ود الخم88888يرة ومس88888حوق الخب88888يز المل88888ح والخ88888ردل والخ88888ل البه88888ارات والتواب88888ل والثل88888ج بالفئ88888ة 
  
  

ستار بكس كوربوريشن ( وتعمل ايضا باسم ستاربكس كوفى كمبنى) شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  ل المـــــــــلكية  :اسم ناق
 والية واشنطن

, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات ٩٨١٣٤سياتل ، واشنطن  --  ٨٠٠يوتاه أفينيو ساوث ,سويت  ٢٤٠١:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 
  مريكيةالمتحدة اال

  
  شركة عامة محدودة المسؤلية -يونيليفر بى ال سى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة, بريطانيا -زد دى  ٤ ٢٦سى اتش  - انجلترا  - : بورت ساناليت ويرال مرسيسيد  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 



 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

 
  ٠١٩٠٤٠٠رقم العالمـة  : 

 ١٣/٠١/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 
 25/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

32الفئ88888888ة      - الب88888يرة ( ش88888راب الش88888عير ) والمي88888اة المعدني88888ة والغازي88888ة وغيره88888ا م88888ن المش88888روبات غ88888ير الكحولي88888ة - 
32المش888888888روبات  بالفئ888888888ة  ش8888راب ومستحض8888رات اخ8888رى لعم8888ل - ومش88888روبات مستخلص88888ة م88888ن الفواك88888ه  وعص88888ائر الفواك88888ه  

 دون غيره88ا
  
  

ستار بكس كوربوريشن (وتعمل ايضا باسم ستاربكس كوفى كمبنى ) شركة مساهمة امريكية مؤسسة وقائمة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 طبقا لقوانين والية واشنطن

اليات المتحدة االمريكية, الواليات , الو٩٨١٣٤سياتل واشنطن  ٨٠٠يوتاه أفينيو ساوث , سويت  ٢٤٠١:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 
  المتحدة االمريكية

  
  شركة عامة محدودة المسؤلية -شركة يونيليفر بى ال سىاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة المتحدة, , , , بريطانيا -زد دى  ٤ ٢٦سى اتش  - انجلترا  - : بورت ساناليت ويرال مرسيسيد  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢١٥٠٠٦رقم العالمـة  : 

 ١٠/٠١/٢٠١٠تاريخ التسـجيل  : 
 29/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤١الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

41الفئ88888888ة     الخ888888دمات التعليمي888888ة وخاص888888ة توف888888ير االعم888888ال والتعلي888888م االل888888زامى والخ888888اص والمتعلق888888ة بال888888دول النامي888888ة - 
وال88888واردة ب888888الفئ    دون غيره88ا41ة رق888م 

  
  

 شركة تضامنية محدودة امريكية تقوم بالخدمات المالية تألفت بموجب والية نيويورك -ساتشز آند كو -جولدمان  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  تحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكيه , , , , الواليات الم ١٠٢٨٢ويست ستريت نيويورك نيويورك  ٢٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  جولدمان ساتشز آند كو . ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ١٠٢٨٢ويست ستريت، نيويورك، نيويورك  ٢٠٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 
 االمريكية

 
  ٠٢١٧٣٦٠رقم العالمـة  : 

 ٠٨/١٢/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 
 29/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٦الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

36الفئ88888888ة     خ8888دمات مالي8888ه وخاص8888ة خ8888دمات اس8888داء النص8888يحة واالستش8888ارات ف8888ى مج8888ال االس8888تثمار واالص8888ول خ8888دمات - 
 ج888888االت االس888888تثمارات المالي888888ة واالدارةتحلي88888الت مالي88888ه خ88888دمات ابح88888اث مالي88888ة خ88888دمات تق88888ديم اون الي88888ن ع88888بر االنترن88888ت ف88888ى م
 المالي888888ة والتخطي888888ط الم888888الى واالبح888888اث المالي888888ة واالستش888888ارات ف888888ى مج888888ال االس888888تثمار وتحص888888يل االص888888ول وال888888واردة بالفئ888888ة

   دون غيره88ا36رق888م 
  
  

 الواليات المتحدة االمريكية -شركة تضامنية تألفت بموجب قوانين والية نيويورك  -ساتشز آند كو -جولدمان  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحدة االمريكيه , , , , الواليات المتحدة االمريكية ١٠٢٨٢ويست ستريت نيويورك نيويورك  ٢٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  جولدمان ساتشز آند كو . ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ١٠٢٨٢ت، نيويورك، نيويورك ويست ستري ٢٠٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 



14 14 

 االمريكية

 
  ٠٢١٧٩٨٥رقم العالمـة  : 

 ٢٨/٠٦/٢٠١٠تاريخ التسـجيل  : 
 06/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٣الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

43الفئ88888888ة     ، عم88888ة والمش88888روبات وخ88888دمات اإلقام88888ة المؤقت88888ة ، خ88888دمات الفن88888ادق والمنتجع88888ات الس88888ياحيةخ88دمات اإلم88داد ب88األط - 
 خ8888دمات تجه8888يز الفن8888ادق ، خ8888دمات إدارة الممتلك8888ات ، خ8888دمات حج8888ز وتجه8888يز الفن8888ادق وت8888أجير الغ8888رف ، خ8888دمات عم8888ل

 أو قص888888يرة ف888888ى التجه88888يزات و الحج88888ز الخاص88888ة باإلقام88888ة المؤقت88888ة ، خ88888دمات عم88888ل التجه88888يزات لإلقام88888ة لف88888ترة طويل88888ة
 ، الوح88888دات الس88888كنية والممتلك88888ات ، خ88888دمات التس88888كين واإلقام88888ة للن88888وادى االجتماعي88888ة وتش88888مل خ88888دمات رعاي88888ة األطف88888ال
 خ88888دمات حج88888ز المط88888اعم والوجب88888ات وال88888والئم  والوظ88888ائف االجتماعي88888ة للمناس88888بات الخاص88888ة ، خ88888دمات اإلم88888داد بتس88888هيالت
المقهى وخدمات المطاعم وصاالت الكوكتيل وخدمات محالت المقاهى ، االجتماع88888ات ، خ88888دمات تجه88888يز ال88888والئم وتش88888مل الب88888ار و

ات خدمات إعداد األطعمة ، خدمات تزويد وتقديم األطعمة ، خدمات اإلمداد بالتسهيالت الخاصة بالمؤتمرات والمعارض وتشمل جميع الخدم
 لكمبيوت8888888ر أو م8888888ع األنترن8888888ت كالمعلوم8888888اتالسابق ذكرها والتى يمكن الحصول عليها إليكترونياً أو مباشرة من خالل شبكة ا

  ) وال43 وجمي88888ع الخ88888دمات ت88888رد بالفئ88888ة ( 0والنص88888يحة وخ88888دمات االستش88888ارة المرتبط88888ة بجمي88888ع الخ88888دمات الس88888ابق ذكره88888ا 
    ت888رد ض888من فئ888ات أخ888رى

  
  

 فرمونت هوتيلز اند ريسورتس انترناشيونال بى ال تى دى اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  المجر , المجر -يوجلنجييل  ٢٧٢٤   ١٥:  ادى اندرى يو  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  ذات مسئولية محدودة -اف ار اس هوتل جروب (لوكس) اس ايه ار ال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لوكسمبرج, لوكسمبورج ٢٣١٠-افينيو باستير، ال  ١٦:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢١٧٩٨٧رقم العالمـة  : 

 ٢٨/٠٦/٢٠١٠التسـجيل  : تاريخ 
 06/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٣الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

43الفئ88888888ة     ، خ8888دمات اإلم8888داد باألطعم8888ة والمش8888روبات وخ8888دمات اإلقام8888ة المؤقت88888ة ، خ88888دمات الفن88888ادق والمنتجع88888ات الس88888ياحية - 
 ك888ات ، خ888دمات حج888ز وتجه888يز الفن888ادق وت888أجير الغ888رف ، خ888دمات عم888لخ8888دمات تجه8888يز الفن8888ادق ، خ8888دمات إدارة الممت8888ل

 التجه88888يزات و الحج88888ز الخاص88888ة باإلقام88888ة المؤقت88888ة ، خ88888دمات عم88888ل التجه88888يزات لإلقام88888ة لف88888ترة طويل88888ة أو قص88888يرة ف88888ى
 ، الوح88888دات الس88888كنية والممتلك88888ات ، خ88888دمات التس88888كين واإلقام88888ة للن88888وادى االجتماعي88888ة وتش88888مل خ88888دمات رعاي88888ة األطف88888ال
 حج88888ز المط88888اعم والوجب88888ات وال88888والئم  والوظ88888ائف االجتماعي88888ة للمناس88888بات الخاص88888ة ، خ88888دمات اإلم88888داد بتس88888هيالت خدمات

 االجتماع8888ات ، خ8888دمات تجه8888يز ال8888والئم وتش8888مل الب8888ار والمقه8888ى وخ8888دمات المط8888اعم وص8888االت الكوكتي8888ل وخ8888دمات مح8888الت المق8888اهى
ت اإلمداد بالتسهيالت الخاصة بالمؤتمرات والمعارض وتشمل جميع خ888دمات إع888داد األطعم888ة ، خ888دمات تزوي888د وتق888ديم األطعم888ة ، خ888دما ،

 الخدمات السابق ذكرها والتى يمكن الحصول عليها إليكترونياً أو مباشرة من خالل شبكة الكمبيوتر أو مع األنترنت كالمعلومات
  ) وال43بالفئ88888888888ة (   وجمي888ع الخ888دمات ت888رد0والنص88888يحة وخ88888دمات االستش88888ارة المرتبط88888ة بجمي88888ع الخ88888دمات الس88888ابق ذكره88888ا 

    ت888رد ض888من فئ888ات أخ888رى
  
  

 شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين المجر -فارمونت هوتيلز آند ريسورتس انترناشيونال بى ليمتد اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  المجر , المجر -يوجلنجييل  ٢٧٢٤ ١٥:  ادى اندرى يو  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  ذات مسئولية محدودة -اف ار اس هوتل جروب (لوكس) اس ايه ار ال لمــــلكية   : اسم المنقول اليه ا

 لوكسمبرج, لوكسمبورج ٢٣١٠-افينيو باستير، ال  ١٦:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٢٥٢٤٠رقم العالمـة  : 

 ١٩/٠٤/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 
 28/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٧:  الفئة
 البضائع والمنتــــــــجات   :
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7الفئ88888888ة     االت الحص8888اد االت زراعي8888ة م8888داخل للط8888رق حف8888ارات / اوادر جراف8888ات ( بول8888دوزرات )خالط8888ات خرس8888انة (االت) - 
 رافع888888ات االت نف888888خ لض888888غط وش888888فط ونق888888ل الحب888888وب االت ازدراع االرز محرك888888ات لي888888س للعرب888888ات

  
  

 شركة مؤلفة  وقائمة طبقا لقوانين الصين - شينرى اندسترى كوربوريشن ال تى دى ماتيرماك ما اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الصين, الصين -بيشين  ساينس اند تكنولوجى بارك تيانجين  - جاوزين رود  ٧٧: رقم  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  حدودةشركة خاصة م - ويتشيتا لوفول هيفي اندستري كو ، ال تي دي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بيهاي ساوث رود، ويفانج، شاندونج بروفينس، جمهورية الصين الشعبية, الصين ١٩٢:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٢٥٢٤٣رقم العالمـة  : 

 ١٩/٠٤/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 
 28/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

الف888888ئ   12ة   ، الس88888يارات ، س88888يارات لنق88888ل االس88888تخدامات الزراعي88888ة ، دراج88888ات بخاري88888ة ، عرب88888ات ذو ب88888رج رف88888ع ، عج88888الت - 
 ، عرب88888ات كهربائي88888ة ، محرك88888ات لس88888يارات االرض88888ية ، ش88888احنات ذات رافع88888ات ش88888وكيه ، ش88888احنات ذات خالط88888ات خرس88888انية

 ج888رارات ، ش888احنات
  
  

 شركة مؤلفة  وقائمة طبقا لقوانين الصين - اندسترى كوربوريشن ال تى دى ماتيرماك ماشينرى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الصين, الصين -بيشين  ساينس اند تكنولوجى بارك تيانجين  - جاوزين رود  ٧٧: رقم  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  شركة خاصة محدودة - ويتشيتا لوفول هيفي اندستري كو ، ال تي دي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بيهاي ساوث رود، ويفانج، شاندونج بروفينس، جمهورية الصين الشعبية, الصين ١٩٢:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٣١٦٠٤رقم العالمـة  : 

 ٢٧/١١/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 
 27/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٦الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

36الفئ88888888ة     خ888888دمات الت888888أمين واع888888ادة الت888888أمين الش888888ؤون المالي888888ة الش888888ئون النقدي888888ة الش888888ؤون العقاري888888ة وال888888واردة بالفئ888888ة - 
  دون غيره88ا 36

  
  

 شركة مساهمة لبنانية -ش م ل ( هولدنغ )  - شديد كابيتال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  لبنان, لبنان -- بيروت  -- بق السادس الطا --بناية أشاديه  -- التباريس  --: األشرفية  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  شركة محدودة المسئولية  -شديد كابيتال ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، شارع شيدن، رمو ٣: مكاتب شركة سوالريس كوربيت سيرفيسز ش.م.م رويال بانك هاوس، الطابق  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 
 ، جزر كايمان, جزر كايمان KY١-١١١٠ن، ، جورج تاون، غراند كايم١٥٨٦البلد 

 
  ٠٢٤٩٢٥٢رقم العالمـة  : 

 ٢٥/٠٨/٢٠١٦تاريخ التسـجيل  : 
 13/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

12الفئ88888888ة     12تص888888نيع ال888888دراجات البخاري888888ة بجمي888888ع انواعه888888ا وال888888واردة بالفئ888888ة  - 
  
  

 شركة تضامن - امينوموتوسيكل  - امين ابراهيم محمد ابو كرات وشريكة اقل المـــــــــلكية  :اسم ن
  , , , , مصر٨ا٧قطعة رقم ٢٦المنطقة الصناعية  - : بورسعيد  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 
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  لونسين موتور ايجيبت شركة مساهمه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ورسعيد منطقة بورسعيد الصناعية جنوب الرسوة , مصر: ب المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٥٠٨٤٣رقم العالمـة  : 

 ٢٨/٠٢/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 
 06/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٩الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

9الفئ88888888ة     مس8888تويات تل8888وث اله8888واء وب8888رامجب88888888رامج الكمبيوت88888888ر الخاص88888888ة بتقيي88888888م و تحلي88888888ل مس88888888تويات الضوض88888888اء و - 
 09الكمبيوت88888888888ر بالفئ88888888888ة 

  
  

 شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين ألمانيا -براونستين + بيرندت جى إم بي إتش  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ألمانيا, المانيا -باكنانج  ٧١٥٢٢ - دي  ١٥: إيتزويسينبيرج  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة - ساوند بالن جي ام بي إتش اليه المــــلكية   :  اسم المنقول

 ألمانيا, المانيا -باكنانج  ٧١٥٢٢، دي  ١٥: إيتزويسينبيرج  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٥٥٠٩١رقم العالمـة  : 

 ٠٥/٠٧/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 
 14/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

25الفئ88888888ة     المالب8888س مالب8888س لالرت8888داء ول8888وازم له8888ا وخاص8888ة توب8888ات قمص8888ان س8888ويت ش8888يرت ت8888ى ش8888يرت (قمص8888ان - 
 نص88888ف ك88888م) ف88888انيالت (جيرس88888يه) س88888ويترات س88888ترات م88888ن ص88888دف محب88888وك توب88888ات واس88888عة (قمص88888ان ب88888ال اكم88888ام ) توب88888ات
 اخلي88888ة) س88888راويل للراح88888ة ش88888ورتات قمص88888ان قص88888يرة مالب88888س داخلي88888ةت88888ربط بش88888ريط ح88888ول العن88888ق س88888راويل (مالب88888س د
 (النج88888يرى) للنس88888اء والرج88888ال مالب88888س داخلي88888ة للنس88888اء والرج88888ال وخاص88888ة س88888راويل داخلي88888ة بوكس88888ر ش88888ورتات ل88888الوالد

 ث888888ونج (مالب888888س تحتي888888ه نس888888ائية ) مالب888888س داخلي888888ة بش888888رايط رفيع888888ة وش888888ريط ح888888ول الوس888888ط ص888888دريات (ب888888را) قمص888888ان
 االرام88888ل ) مالب88888س داخلي88888ة م88888ن الكتفي88888ن ح88888تى الق88888دم للنس88888اء - س8888اء مالب8888س داخلي8888ة للنس8888اء (م8888رحداخلي888ة ب888دون اكم888ام لل888ن
 كورس888888ية س888888لبيات س888888يور اربط888888ة لالس888888تخدام ح888888ول الق888888دم لتثبي888888ت الج888888وارب أو االذرع لتثبي888888ت االكم888888ام عباي888888ات ح888888زام

 اب888888888س تقليدي888888888ة ياباني888888888ةج8888وك مالب8888س للن8888وم وخاص8888ة ارواب للحم8888ام قمص8888ان للن8888وم بيجام8888ات مالب8888س للن8888وم كيمون8888و (م8888ل
 مع88888اطف جواك88888ت جواك88888ت مقاوم88888ة لله88888واء (الري88888اح) س88888ترات فس88888اتين تن88888ورات بل88888وزات اث88888واب فضفاض88888ة لالطف88888ال (

 البس8888ة الس8888باحة البس8888ة المط8888ر وخاص8888ة مع8888اطف المط8888ر بونيه8888ات المط8888ر احذي8888ة طويل8888ة للمط8888ر (ب8888وت) وكاب8888ات أو قبع8888ات
 دم ج888وارب البس888ة ض888يقة وج888وارب رباط888ات ال888رأس وخاص888ةللمط8888ر رباط8888ات رباط8888ات العن8888ق س8888يور وش8888احات البس8888ة ال8888ق

 قبع8888ات وكاب8888ات واغطي8888ة اخ8888رى ومتنوع8888ة لل8888رأس رباط8888ات للوس8888ط م8888آزر ازي8888اء تنكري8888ة وجمي8888ع المنتج8888ات وال8888واردة
  دون غيره88ا25بالفئ8888888ة رق8888888م 

  
  

 شركة مساهمة - سيرك دو سوالي كندا انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ، كندا, كندا٦ام  ٤زد  ١اي أفنيو مونتريال، كيبيك، اتش  ٢،  ٨٤٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  اس سي اس بي  ١سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دوشي دو لوكسمبورج, لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -، الي شيفير ال  ٩:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٥٩٤٦١رقم العالمـة  : 

 ٠٦/٠٧/٢٠١٤لتسـجيل  : تاريخ ا
 14/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٩الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

29الفئ88888888ة     29منتج888888ات االلب888888ان بالفئ888888ة رق888888م  - 
  
  

 ية بسيطةشركة توص -شركة ديرى الند لأللبان والصناعات الغذائية  -مدحت مصطفى كامل الزهار اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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  مدينة الصالحية الجديدة, مصر -مرحلة اولى  -ج المنطقة الصناعية االولى ٣١: قطعة رقم  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 
  

  شركة مساهمة -ديري الند لأللبان والصناعات الغذائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقية , مصر -قة الصناعية األولى مدينة الصالحية الجديدة المنط -قطاع ج  ٣٢،  ٣١: القطعة رقم  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٦٢٤٨٣رقم العالمـة  : 

 ٠١/٠٩/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
 11/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٩الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

39الفئ88888888ة     ال88888رحالت و الس88888فر ، مرافق88888ة لمس88888افرين ، خ88888دمات نق8888888ل المس8888888افرين و الحقائ8888888ب ، تنظي8888888م اإلج8888888ازات و - 
   " الحج8888ز لإلج8888ازات  و الس8888فر ، خ8888دمات حج8888ز و حف8888ظ  المقاع8888د للس8888فر ،  خ8888دمات وك8888االت  الس8888فر

  
  

 شركة مساهمة - توماس كوك نورزرن يروب إ ب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ويد, السويدالس -ستوكهولم  ١٠٥، ٢٠،  ١٧: رالمبسفاجن  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  محدودة المسئولية -نورديك ليشر ترافل جروب اية بي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، ستوكهولم ، السويد, السويد ٢٠،  ١٠٥،  ١٧: رالمبسفاجن  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٦٢٤٨٤رقم العالمـة  : 

 ٠١/٠٩/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
 11/07/2021  سجالت  :تاريخ التأشــــــير بال

  ٤٣الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

43الفئ88888888ة     خ8888دمات حج8888ز و توف8888ير الفن8888ادق و أم8888اكن اإلقام8888ة  المؤقت8888ة األخ8888رى  ، خ8888دمات حج8888ز وتوف8888ير  المط8888اعم و الطع8888ام - 
 43ال888888وارد بالفئ888888ه  

  
  

 مةشركة مساه - توماس كوك نورزرن يروب إب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  السويد, السويد -ستوكهولم  ١٠٥، ٢٠،  ١٧: رالمبسفاجن  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  محدودة المسئولية -نورديك ليشر ترافل جروب اية بي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، ستوكهولم ، السويد, السويد ٢٠،  ١٠٥،  ١٧: رالمبسفاجن  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٦٣١٢٠: رقم العالمـة  

 ٢٢/٠٤/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 
 15/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٩الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

9الفئ88888888ة     اجه8888زة كمبيوت8888ر تمك8888ن المس8888تخدم م8888ن مش8888اهدة ع8888روض مح8888ددة عل8888ى شاش8888ات التليفون8888ات المحمول8888ة ال8888تى - 
 رف تحت88888888وى عل88888888ى ادوات كهربائي88888888ة ميكانيكي88888888ة والكتروني88888888ة وتس88888888محتعم888888ل ب888888اللمس واجه888888زة تش888888غيل الفي888888ديو ف888888ى غ

 بأس88888تخدام ص88888ور الجه88888از ف88888ى الع88888روض بمثاب88888ة ايقون88888ات للتحك88888م ف88888ى االجه88888زة ع88888ن بع88888د
  
  

 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ماساتشوستس --سافانت سيستم ال ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة  ---  ٠٢٦٥٥ماين ستريت ، اوسترفيل ، ماساتسوستس  ٨٨٦:  الملكي8888888ة ناق88888لعنوان 

  االمريكية
  

  شركة مساهمة -سافانت سيسمتز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 واليات المتحدة االمريكية, ال٠٢٦٠١بيرسيفيرانسي واي، هواننيس ، ام ايه  ٤٥:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 



 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

  ٠٢٦٥٥٧٨رقم العالمـة  : 
 ٢٠/٠٥/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 

 06/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  ٣٥الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :
35الفئ88888888ة      دون غيره88ا35مح88888الت الس88888وبر مارك88888ت بالفئ88888ة  - 

  
  

 شركة توصية بسيطة -شريف مختار وشركاه  -العربية لالستيراد والتصدير  الشركة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  القاهرة, مصر -مصر الجديدة  -ش الفيوم برج االطباء  ٢:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  الشركة العربية لالستيراد والتصدير ( مصر ) شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة ج م ع , مصر -مصر الجديدة  - ش الفيوم برج االطباء  ٢:  لك888ةالمنق8888ول الي8888ه ال8888معنوان 

 
  ٠٢٦٦٦٤٣رقم العالمـة  : 

 ١٢/٠٦/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 
 14/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٨الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

18الفئ88888888ة     حقائ888888ب رياض888888يه ,حقائ888888ب س888888فر ,االمتع888888ه ,حقائ888888ب, الحقائ888888ب والمح888888افظ وخاص888888ه,حقائب الحم888888ل - 
 س8888888فر,حقائب للثي8888888اب خاص8888888ه بالس8888888فر ,ص8888888ناديق ,حقائ8888888ب ص8888888غيره ,حقائ8888888ب تمس8888888ك بقبض8888888ة الي8888888د حقائ8888888ب يدوي8888888ه
 حقائ888888ب التس888888وق او الش888888راء ,حقائ888888ب الس888888عاه او المن888888دوبين ,مح888888افظ ,اكي888888اس النقود,حقائ888888ب الظه888888ر ,حقائ888888ب للحم888888ل,

 نازيوم,عل888888ب مف888888اتيح ,اكي888888اس للنق888888ود المعدني888888ه ,مح888888افظ مركب888888ه لحم888888لعل8888ي الظه8888ر ,حقائ8888ب البط8888ن ,حقائ8888ب الج8888م
 المف888888اتيح والنق888888ود المعدني888888ه مع888888ا ,مح888888افظ او مماس888888ك الهوي888888ات ,حقائ888888ب للكوزماتي888888ك تب888888اع فارغ888888ه .الشماس888888ي ,ووزين888888ات

  دون غيره88ا18جلدي888888ه لل888888ديكور او الزين888888ه وال888888وارده بالفئ8888888ه 
  
  

 شركة مساهمة - ي كندا انك سيرك دو سوال اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ، كندا, كندا٦ام  ٤زد  ١اي أفنيو مونتريال، كيبيك، اتش  ٢،  ٨٤٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  اس سي اس بي  ١سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 رج, لوكسمبورجدوشي دو لوكسمبو-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -، الي شيفير ال  ٩:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٦٦٦٤٤رقم العالمـة  : 

 ١٢/٠٦/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 
 14/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤١الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

41الفئ88888888ة     خ88888دمات الترفي88888ه وخاص88888ة افك88888ار وابتك88888ار وانت88888اج وع88888رض وتق88888ديم الع88888روض المس88888رحية خ88888دمات تص88888ور - 
 خ8888دمات انت8888اج الع8888روض المس8888رحية - المرئي8888888ة - وابتك888888ار وانت888888اج وتوزي888888ع وع888888رض أو تق888888ديم االعم888888ال الص888888وتية واب888داع

  دون غيره88ا41المتع88888ددة الوس88888ائط (م88888التى مي88888ديا) خ88888دمات الكازينوه88888ات ال88888واردة بالفئ88888ة رق88888م 
  
  

 شركة مساهمة - سيرك دو سوالي كندا انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ، كندا, كندا٦ام  ٤زد  ١اي أفنيو مونتريال، كيبيك، اتش  ٢،  ٨٤٠٠:  كي8888ةناق888ل الم888لعنوان 

  
  اس سي اس بي  ١سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دوشي دو لوكسمبورج, لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -، الي شيفير ال  ٩:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٦٧٥٥٨رقم العالمـة  : 
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 ٠٣/١٠/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 
 15/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

42الفئ88888888ة     خ88888دمات تص88888ميم وتطوي88888ر انظم88888ة التحك88888م والض88888بط االتوماتيكي88888ة للمن88888ازل واالعم88888ال وخاص88888ة انظم88888ة الص88888وت - 
 الم88888ن والس88888المة والطق88888س او انظم88888ة التحك88888م والض88888بط البيئي88888ة وال88888واردةالص8888888ورة (الفي8888888ديو) واالتص8888888االت واالض8888888اءة وا/

  دون غيره88ا42بالفئ8888888ة رق8888888م 
  
  

 شركة أمريكية ذات مسئولية محدودة -- سافانت سيستمز ال ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  األمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة  ---  ٠٢٦٥٥مين ستريت ، اوسترفيل ، ام ايه  ٨٨٦:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  شركة مساهمة -سافانت سيسمتز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , الواليات المتحدة االمريكية٠٢٦٠١بيرسيفيرانسي واي، هواننيس ، ام ايه  ٤٥:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٦٨٤٥٦رقم العالمـة  : 

 ٢٦/٠٦/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 
 04/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٩الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

9الفئ88888888ة    - ش888888888بكات التوص888888888يل للبطاري888888888ات - البطاري88888888ات -   9ش8888888واحن البطاري8888888ات بالفئ8888888ة 
  
  

الواليات  - قا لقوانين والية ميتشجان شركة متحدة تأسست وقائمة طب - جونسون كونترولز تيكنولوجى كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 المتحدة االمريكية

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات  -٤٩٤٢٣والية ميتشجان  -مدينة هوالند  ٣٢ايست الشارع رقم  ٩١٥:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 
  المتحدة االمريكية

  
  سي سي بي اس تكنولوجي هولدينجز ال الاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الوليات المتحده االمريكية  , الواليات المتحدة االمريكية ١٠٢٨١،نيويورك  ١٥شارع ، الدور  ٢٥٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٦٨٦٣١رقم العالمـة  : 

 ٢٦/٠٦/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 
 04/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٩الفئة : 
 جات   :البضائع والمنتــــــــ

9الفئ88888888ة    - ش888888888بكات التوص888888888يل للبطاري888888888ات - البطاري88888888ات -    دون غيره88ا9ش8888888واحن البطاري8888888ات بالفئ8888888ة 
  
  

 شركة متحدةمؤلفة طبقا لقوانين والية ميتشيجان -جونسون كنترولز تكنولوجى كمبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الواليات المتحدة االمريكية,  - ٤٩٤٢٣والية ميتشيجان  -مدينة هوالند  -الشارع الثانى والثالثون  -ايست  ٩١٥:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  الواليات المتحدة االمريكية
  

  سي بي اس تكنولوجي هولدينجز ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الواليات المتحدة االمريكية الوليات المتحده االمريكية  , ١٠٢٨١،نيويورك  ١٥شارع ، الدور  ٢٥٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٧٦٦٥١رقم العالمـة  : 

 ٢٤/٠٦/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 08/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٥ - ١٦الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

16الفئ88888888ة      دون غيره88ا16المطبوع888888ات ال888888واردة بالفئ888888ة  - 
35الفئ88888888ة  الفت88888ة باس88888م المح88888ل ب88888و -     لبي8888ع المجوه8888رات و اله88888دايا و الس88888اعات35ص88888فه عم88888ل تج88888ارى بالفئ88888ة 
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 شركة مساهمة -داماس للمجوهرات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  القاهرة , , , , مصر -الجمالية  -ش المعز لدين هللا  ٦٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  فردي -حازم انس علي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر - مدينة نصر أول  - ش طه الديناري  ٤٨:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٧٦٦٥١رقم العالمـة  : 

 ٢٤/٠٦/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 27/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٥ - ١٦الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

16الفئ88888888ة    1المطبوع888888ات ال888888واردة بالفئ888888ة  -   دون غيره88ا 6
35الفئ88888888ة     لبي8888ع المجوه8888رات و اله88888دايا و الس88888اعات35الفت88888ة باس88888م المح88888ل بوص88888فه عم88888ل تج88888ارى بالفئ88888ة  - 

  
  

 فردي - حازم انس علي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  القاهرة, مصر -مدينة نصر أول  -ش ذاكر حسين  ٤٨:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة  -كة مجوهرات داماس شراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اإلمارات العربية المتحدة, االمارات العربية المتحدة - دبي  ١٥٢٢: ص.ب  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٩٠٨٩٠رقم العالمـة  : 

 ١٨/٠٨/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 
 26/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٢الفئة : 
 ع والمنتــــــــجات   :البضائ

12الفئ88888888ة     ، مض888خات ه888واء ( ل888وازم المركب888ات ) ، مح888اور دوالي888ب المركب888ات ، م888رتكزات مح888اور ، قط888ع مك888ابح المركب888ات - 
 ، قابض888888ات ( كلتش888888ات ) للمركب888888ات البري888888ة ، اذرع توص888888يل للمركب888888ات البري888888ة بخ888888الف اج888888زاء المحرك888888ات والمك888888ائن
 ي8888ه المركب8888ات ، اعم8888دة نق8888ل حرك8888ة بخ8888الف المس8888تخدمة ف8888ى المركب8888ات البري8888ةص888رات عج888الت المركب888ات ، عج888الت ت888وج

12وال888888وارد بالفئ888888ه    
  
  

 ش تايالندية محدودة -فايف ستار اوتو بارت كو ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
ديستركت ، بانج سوتنج  - رود ، بانج سوتنج سب ٢٤صوى بانجبليباتانا ، تيباروك كى ام  ١٧مو  ١٠/  ٥٩٩:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  تايالند, تايالند -  ١٠٥٤٠ديستركت ، سامو تبراكان 
  

  ذات مسئولية محدودة -سي جيه مانيفكتورينج كو ال تي دي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 تايالند, تايالند ١٠٥٦٠روود، كهلوني نيوم ياترا،بانجبة، ساموتبراكان  ٧، موتورواي نو.٢موو  ٣٣٣:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٢٩١٥٦٩رقم العالمـة  : 

 ١٢/١١/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
 28/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

35الفئ88888888ة     ة، تجمي8888888عخ8888دمات االس8888تعانة بمص8888ادر خارجي8888ة لألعم8888ال التجاري8888ة، خ8888دمات استش8888ارات األعم8888ال التج8888اري - 
 اإلحص8888888اءات، توف8888888ير ال8888888برامج والمواق8888888ع اإللكتروني8888888ة عل8888888ى الخ8888888ط مباش8888888رة (اإلنترن8888888ت) إلنش8888888اء/ابتكار وص8888888يانة
 وتش888888غيل واستض888888افة م888888راكز و واجه888888ات التخ888888زين، خ888888دمات الفوات888888ير وإع888888داد الفوات888888ير، تص888888ميم وتطوي888888ر الم888888واد
 ن، خ8888دمات التس8888ويق، خ8888دمات الدعاي8888ةالتس88888888ويقية واإلعالني88888888ة والدعائي88888888ة لآلخ88888888رين، ت88888888رويج المبيع88888888ات لآلخ88888888ري

 واإلع88888الن، خ88888دمات دع88888م األعم88888ال التجاري88888ة، تش88888غيل وإدارة م88888راكز االتص88888ال الهاتفي88888ة لآلخ88888رين، إدارة ال88888تراخيص للس88888لع
 ،والخ888888دمات لآلخ888888رين، خ888888دمات إدارة تجدي888888د العق888888ود الخاص888888ة بالتكنولوجي888888ا للعم888888الء والم888888وردين والم888888وزعين و الب888888ائعين
 ف88888ي خ88888دمات االتص88888االت الس88888لكية والالس88888لكية لآلخ88888رين، إدارة خ88888دمات عالق88888ات العم88888الء، إدارة خ88888دمات تنظي88888888م االش88888888تراكات
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 ،العم888888الء لآلخ888888رين، تتب888888ع وتجدي888888د وإدارة عق888888ود االش888888تراك وال888888تراخيص لألجه888888زة التش888888غيلية وب888888رامج الحاس888888وب
 إدارة األعم88ال، خ88دمات البح88وث تتب888888ع وت888888أمين وتجدي888888د وإدارة عق8888888ود الت8888888أمين والمطالب8888888ات واالس8888888تحقاقات، المس8888888اعدة ف8888888ي
 التجاري88888ة، خ88888دمات االس88888تعانة بمص88888ادر خارجي88888ة (المس88888اعدة ف88888ي األعم88888ال التجاري88888ة)، خ88888دمات المش88888تريات لآلخ88888رين (ش88888راء

 .الس88888لع والخ88888دمات للش88888ركات األخ88888رى)، خ88888دمات االس88888تعانة بمص88888ادر خارجي88888ة للت88888أمين
  
  

 مساهمة امريكية شركة -سينيكس كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحدة االمريكية, مصر ٩٤٥٣٨نوبل درايف فريمونت كاليفورنيا  ٤٤٢٠١:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة - شركة كونسينتركس سي في جي كاستومر مانيجمنت ديالوير ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة  ٩٤٥٣٨نوبل درايف، فريمونت، كاليفورنيا  ٤٤١١١:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 
 االمريكية

 
  ٠٢٩١٥٧٠رقم العالمـة  : 

 ١٢/١١/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
 28/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٢الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

42الفئ88888888ة     ،وبالتحدي88888888د استض88888888افة تطبيق88888888ات ب88888888رامج الحاس88888888وب لآلخ88888888رين (ASP) خ888دمات تطبيق888ات م888زود الخدم888ة - 
 توف888888ير ال888888برامج غ888888ير القابل888888ة للتنزي888888ل عل888888ى الخ888888ط مباش888888رة (اإلنترن888888ت)، ب888888رامج إدارة عالق888888ات العم888888الء (إدارة عالق888888ات
 ي88888ن وتجدي88888د وإدارة عق88888ود الت88888أمينالعم8888888الء) غ8888888ير القابل8888888ة للتنزي8888888ل ، ال8888888برامج غ8888888ير القابل8888888ة للتنزي8888888ل لتتب8888888ع وت8888888أم

 والمطالب88888ات واالس88888تحقاقات، خ88888دمات الحاس88888وب وال88888دعم التكنولوج88888ي، خ88888دمات مكت88888ب/مركز تق88888ديم المس88888اعدة وال88888دعم
 التقني88888ة الحاس88888وبية، خ88888دمات ال88888دعم التق88888ني، تق88888ديم المش88888ورة التقني88888ة ع88888ن ط88888ريق  خ88888ط ال88888دعم الس88888اخن، خ88888دمات

 لحاس888888وب، تكام888888ل وتوحي888888د أجه888888زة الحاس888888وب التش888888غيلية وب888888رامجتص888888ميم وتطوي888888ر وتخص888888يص حس888888ب الطل888888ب ب888888رامج ا
 الحاس88888وب وش88888بكات الحاس88888وب، خ888888دمات تص888888ميم الرس888888ومات والوس888888ائط المتع888888ددة والمواق888888ع اإللكتروني888888ة والخ888888دمات

 االستش888888ارية لآلخ888888رين، تطوي888888ر تطبيق888888ات الوس888888ائط المتع888888ددة المع888888دة حس888888ب الطل888888ب لالس888888تخدام عل888888ى الخ888888ط مباش888888رة
 ،قواع888888د البيان888888ات وخ888888دمات التخص888888يص عل888888ى حس888888ب الطل888888ب، خ888888دمات الكتاب888888ة الفني888888ة و التقني888888ة (اإلنترن88888888ت)، تطوي88888888ر

 تص888888ميم وتطوي888888ر البواب888888ات عل888888ى الخ888888ط مباش888888رة (اإلنترن888888ت) والمحتوي888888ات الرقمي888888ة للبواب888888ات عل888888ى الخ888888ط مباش888888رة
 امج(اإلنترن88888ت)، خ88888دمات فح88888ص ب88888رامج الحاس88888وب وأجه88888زة الحاس88888وب التش88888غيلية وش88888بكات الحاس88888وب، تق88888ديم ب88888ر

 الحاس888888وب المستض888888افة عل888888ى ش888888بكات البيان888888ات، خ888888دمات ال888888دعم التق888888ني للبح888888ث ع888888ن العي888888وب لمش888888اكل ال888888برامج
 الحاس88888وبية وإص88888الحها المقدم88888ة ع88888ن ط88888ريق قاع88888دة بيان88888ات حاس88888وبية عل88888ى الخ88888ط مباش88888رة (اإلنترن88888ت)، توف88888ير قواع88888د

 م8888ج الحاس8888وب، توف8888ير قواع8888دبيان88888ات حاس88888وبية عل88888ى الخ88888ط مباش88888رة (اإلنترن88888ت) متض88888منة معلوم88888ات ف88888ي مج88888ال ب88888را
 بيان88888ات حاس88888وبية عل88888ى الخ88888ط مباش88888رة (اإلنترن88888ت) متض88888منة معلوم88888ات للبح88888ث ع88888ن العي88888وب لمش88888اكل ال88888برامج

 الحاس888888وبية وإص888888الحها وتش888888خيص المش888888اكل م888888ع الحواس8888888يب وش8888888بكات االتص8888888االت الس8888888لكية والالس8888888لكية، خ8888888دمات
 ش888888ارية للحاس888888وب، الخ888888دمات االستش888888ارية ل888888برامجبرمج8888ة الحاس8888وب، خ8888دمات تح8888ديث ب8888رامج الحاس8888وب، الخ8888دمات االس8888ت

 .الحاس8888888وب، االس8888888ترجاع والنس8888888خ االحتي8888888اطي لبيان8888888ات الحاس8888888وب
  
  

 شركة مساهمة امريكية -سينيكس كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ريكية, مصرالواليات المتحدة االم ٩٤٥٣٨كاليفورنيا ،  -- فريمونت  -- نوبل درايف  ٤٤٢٠١:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة - شركة كونسينتركس سي في جي كاستومر مانيجمنت ديالوير ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة  ٩٤٥٣٨نوبل درايف، فريمونت، كاليفورنيا  ٤٤١١١:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 
 كيةاالمري

 
  ٠٣١٣٨٢٢رقم العالمـة  : 

 ٠٨/٠٦/٢٠١٦تاريخ التسـجيل  : 
 11/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٣الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

43الفئ88888888ة     خ88888دمات الفن88888ادق خ88888دمات توف88888ير الطع88888ام والش88888راب االي88888واء المؤق88888ت إدارة الم888888وتيالت المط888888اعم الكافيتري888888ات - 
 الخدم88888ة الذاتي88888ة مط88888اعم تق88888ديم الوجب88888ات الخفيف88888ة ص88888الونات  الش88888اي الحان88888ات (ع88888دا الن88888وادى) تش88888غيل أم88888اكن إي88888واء مطاعم

 الس88888ائحين حج888888ز غ888888رف الفن888888ادق خ888888دمات للمس888888افرين خ888888دمات تق888888ديم النص888888ائح  االستش888888ارات ف888888ي مج888888ال الفن888888ادق
 يره88ا دون غ43والمط888888اعم( غ888888ير المتعلق888888ة بأعم888888ال الب888888يزنس) وجميعه888888ا واردة بالفئ888888ة 
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 حسام فوزي محمد و شركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ثكنات المعادى القاهرة ٩ش  ١٤:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  , مصر  القاهرة ٨١٢ب  - ص 
  

  ذات مسئولية محدودة-كازوزه ايجيبت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 القاهرة , مصر -سرايا المعادي ١٥أ شارع  ١٨:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٣٢٤٢٧٠رقم العالمـة  : 

 ٠٤/٠٦/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 06/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ88888888ة     مستحض888888رات التجمي888888ل غ888888ير الطبي888888ه ومستحض888888رات الكوزماتي888888ك ومستحض888888رات الجم888888ال وكريم888888ات مرطب888888ه - 
 رط88888ب والموس88888يه واله88888الم المرط88888ب والجي88888ل للترطي888888ب والمقش888888رات ومستحض888888رات تنظي888888ف الجل888888د ومستحض888888راتولوش8888ن م
 التبي888888ض لالس888888تخدام الشخص888888ى مستحض888888رات ازال888888ه الش888888عر وش888888مع مزي888888ل الش888888عر مثبط888888ات نم888888و الش888888عر والمستحض888888رات

 او ازال8888ه الش8888عر ومنادي8888ل الخاص88888ه بالكريم88888ات والم88888واد الهالمي88888ه والم88888وس والجي88888ل لالس88888تخدام قب88888ل واثن88888اء وبع88888د الحالق88888ه
  دون غيره88ا3مزيل888888ه للش888888عر ومنادي888888ل وض888888مادات مش888888ربه ومش888888بعه للعناي888888ه بالبش888888ره والجل888888د بالفئ888888ه 

  
  

 شركة عامة محدودة المسئولية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين إنجلترا  -شركة ريكيت اند كولمان ( اوفرسيز ) ليمتد   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  انجلترا , , , , بريطانيا  -دى اس   ٧ ٨هول اتش يو  -: دانسوم لين  ملكي88888ةناق88888ل العنوان 

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

 المتحدة يو إتش، المملكة المتحدة, المملكة ٣ ١باث رود سلو ، بيركشير، إس إل ١٠٥١٠٣:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٣٢٨٢١٥رقم العالمـة  : 

 ١٨/٠٨/٢٠١٧تاريخ التسـجيل  : 
 14/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٠الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

20الفئ88888888ة     األث8888اث اث8888اث مكت8888بى ش8888ماعات المع8888اطف رف8888وف المج8888الت االرائ8888ك ط8888اوالت خل8888ع المالب8888س (المنض8888دة) قط8888ع - 
 األث88888اث (تركيب88888ات األث88888اث) ليس88888ت م88888ن المع88888دن مراي88888ات س88888تائر النواف88888ذ الداخلي88888ة (ظ88888الل) (اث88888اث ) اب88888واب تثبي888888888888ت

 لالث88888اث رف88888وف التجفي88888ف للغس88888يل ارائ88888ك (مقع88888د طوي88888ل )اريك88888ة (كنب88888ة ) كرس88888ى طاول88888ة المكت88888ب خ88888زائن لحف88888ظ الملف88888ات
  دون غيره88ا20بالفئ88888888888ة 

  
  

 زهجيان صنون فيرنتشير كو .،ال تي دي .  andد  صنون جروب كو ليمتي اسم ناقل المـــــــــلكية  :
جونجشو ’ جيانجونج روود  ٨٨نمبر ’ /اف ٤بيلدنج ’ ذا البوراتورى كومبريهنسيف اوفيس ’  ٤٣٤: رووم  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  الصين, , , , الصين -زهجيانج ’ ’ هانجزهوو ’ ديستريكت 
  

  يرنتشير مانيفاكتر كو .،ال تي دي . زهجيان صنون فاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
نينجدونج روود ، شياوشان ايكنومك اند تكنولوجي ديفيلوبمنت زون ، شياوشان ديسريكت ،  ٣٥: ان او .  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 هانجزهو الصين, الصين

 
  ٠٣٣١٦٢٥رقم العالمـة  : 

 ٢٨/٠٩/٢٠١٧تاريخ التسـجيل  : 
 11/07/2021  جالت  :تاريخ التأشــــــير بالس

  ٣٠الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

30الفئ88888888ة     الب888888ن والش888888اي والكاك888888او والس888888كر واالرز ونش888888ا التابيوك888888ا ونش888888ا الس888888اجو والقه888888وة االص888888طناعية ، ال888888دقيق - 
 ، دوالمستحض88888رات المص88888نوعة م88888ن الحب88888وب والخ88888بز والمعجن88888ات والحلوي88888ات والمثلج88888ات ، عس88888ل النح88888ل والعس88888ل االس88888و
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 الخم88888يرة ومس88888حوق الخب88888يز ، المل88888ح والخ88888ردل ، الخ88888ل والصلص88888ات (التواب88888ل) البه88888ارات والثل88888ج الم88888واد غذائي88888ة
 والمش8888روبات ال8888وارده ف8888ى ه8888ذه الفئ8888ة ، الحب8888وب ، ال8888واح م8888ن الحب8888وب موس8888لي (حب8888وب إفط8888ار م8888ن ش8888وفان ملف8888وف غ8888ير

 م888ن الحب888وب ، مش888روبات مص888نوعه م888ن مطب888وخ م888ع فواك888ه)الواح م888ن الموس888لي ، ال888واح طاق888ة ، مش888روبات مص888نوعه
 الش8888وكوالته ، مش8888روبات مص8888نوعه م8888ن الكاك8888او ، مش8888روبات مص8888نوعة م8888ن القه8888وة ، قه8888وة مثلج8888ة ، اي8888س ك8888ريم ، الزب8888ادى

  دون غيره88ا30المجم8888د، منتج8888ات مثلج8888ة منكه8888ة وه8888ذه المنتج8888ات وارده بالفئ8888ة 
  
  

 شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين استراليا  -ليمتد  -كو  أوبيراتيف -مواري جولبيرن كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  استراليا, , , , استراليا ٣٠٠٦ساوثبانك بوليفارد ، ساوثبانك فيكتوريا  ٢، ١٥: ليفيل  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  سابوتو دايري استراليا بي تي واي ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، استراليا, استراليا ٣٢٧٧جريت اوشن رود ، االنسفورد ، فيكتوريا  ٥٣٣١:  نق8888ول الي8888ه الملك8888ةال88معنوان 

 
  ٠٣٣١٦٢٦رقم العالمـة  : 

 ١٣/٠٧/٢٠١٧تاريخ التسـجيل  : 
 11/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٩الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

29الفئ88888888ة     واج888ن ولح888وم الص8888يد ، خالص8888ات لح8888وم ، فواك8888ه وخض8888روات محفوظ8888ة ومجم8888دة ومجفف8888ةلح88وم واس88ماك ود - 
 ، ومطبوخ8888ة ، ه8888الم ومربي8888ات وفواك8888ه مطبوخ8888ة بالس8888كر ، بي8888ض وحلي8888ب ومنتج8888ات الب8888ان ، زي8888وت وده8888ون ص8888الحة لالك8888ل

 منك8888ه ، حلي8888ب الم88888واد الغذائي88888ة والمش88888روبات ال88888واردة به88888ذه الفئ88888ة ، منتج88888ات الب88888ان ، حلي88888ب ، منتج88888ات الحلي88888ب ، حلي88888ب
 مجه8888ز تح8888ت درج8888ة ح8888رارة عالي8888ة ، حلي8888ب طوي8888ل االج8888ل ، جب8888ن ، زب8888دة ، منتج8888ات الب8888ان قابل8888ة لل8888دهن ، قش8888دة ، الكريم8888ة

 الحامض8888ة ، كريم8888ة ، قش8888دة الزب8888د ، لب8888ن رائ8888ب ، الحلوي8888ات المص8888نوعة م8888ن منتج8888ات االلب8888ان (م8888ا ع8888دا االي8888س ك8888ريم واللب8888ن
 ن الالكت88888وز (س88888كر اللب88888ن)، منتج88888ات غذائي88888ة رياض88888ية مص88888نوعة م88888نالمثلج)لب888888ن زب888888ادى ، منتج888888ات الب888888ان خالي888888ة م

 منتج88888ات االلب88888ان ، مس88888حوق الحلي88888ب (لغ88888ير الرض88888ع)، مس88888احيق اساس88888ها م88888ن منتج88888ات االلب88888ان ، مس88888احيق اساس88888ها مص88888ل
 اللب88888888ن (ش88888888رش)، بروتين88888888ات الحلي88888888ب ، ب88888888روتين الحلي88888888ب لالس88888888تهالك البش88888888ري ، مس88888888احيق ال88888888بروتين لالس88888888تهالك

البش88888ري ، مص88888ل ال  29لب88888ن (ش88888رش) ب88888روتين مص88888ل اللب88888ن (ش88888رش) وه88888ذه المنتج88888ات وارده بالفئ88888ة 
  
  

 شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين استراليا -ليمتد  -أوبيراتيف كو  -موراي جولبيرن كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  استراليا, , , , استراليا ٣٠٠٦فيكتوريا  ساوثبانك بوليفارد ، ساوثبانك ٢، ١٥: ليفيل  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  سابوتو دايري استراليا بي تي واي ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، استراليا, استراليا ٣٢٧٧جريت اوشن رود ، االنسفورد ، فيكتوريا  ٥٣٣١:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٣٣٣٤٧٨رقم العالمـة  : 

 ١٥/٠٣/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 07/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٠الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

10الفئ88888888ة     10مس88888888تلزمات طبي88888888ة بالفئ88888888ة  - 
  
  

 شركة تضامن -شركة كايرو ميديكال لألجهزة والمستلزمات الطبيه  -رفعت التونى رفله وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  القاهرة ., مصر -ش القصر العينى قسم السيده زينب  ٥٩بالدور االرضى بالعقار رقم  ١: المحل رقم  ل الملكي8888888ةن88اقعنوان 

  
  رفعت التوني رفله و شريكه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

,   القاهرة . - زينب ش القصر العينى قسم السيده  ٥٩بالدور االرضى بالعقار رقم  ١: المحل رقم  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 
 مصر

 
  ٠٣٣٦٤٥٧رقم العالمـة  : 

 ١٥/٠٦/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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  ٣٢ - ٣٠ -٢٩الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

29الفئ88888888ة     29جمي888888ع المنتج888888ات ال888888وارده بالفئ888888ه  - 
30الفئ88888888ة  جمي8888ع المنتج88888ات ال88888وارده ب88888الف -   30ئ888ه 
32الفئ88888888ة   32جمي888888ع المنتج888888ات ال888888وارده بالفئ888888ه  - 

  
  

وايت  -يوسف على لتجارة وتعبئة المواد الغذائية    andمصرى الجنسية  - فرد  -طارق يوسف على حسين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 مصرى الجنسية -فردى  - فودز  
  الجيزة , مصر-البدرشين-: ميت رهينة  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  منشأة فردية -الست الغالية  -اسامة محمد صالح الدين اسماعيل سم المنقول اليه المــــلكية   : ا

: البحيرة مدينة دمنهور شارع قطب فيصل/ أمام ثالجة مرعى بملك / نغم محمد حامد يوسف الصياد  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 
 ووسام محمد حامد الصياد , مصر

 
  ٠٣٣٧٠٨٦رقم العالمـة  : 

 ١٤/١١/٢٠١٧تاريخ التسـجيل  : 
 14/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٩الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

9الفئ88888888ة     ال8888888تي تق8888888دم الموس8888888يقى و/او - الوس8888888ائط المس8888888جلة مس8888888بقا لتخ8888888زين ونس8888888خ الص8888888وت و/او الفي8888888ديو - 
 أق8888راص رقمي8888ة - األق8888راص المض8888غوطة - أق8888888راص الفي8888888ديو - وتتحدي8888دا :  أق8888راص ال8888ص - الع88888روض المس88888رحية والدرامي88888ة

 أف88888الم الرس88888وم المتحرك88888ة ال88888تي تق88888دم - أق8888راص الحاس8888وب - األق8888888راص المض8888888غوطة التفاعلي8888888ة - متع888888ددة االس888888تخدامات
 الوس8888888ائط االلكتروني8888888ة والرقمي8888888ة المس8888888جلة مس8888888بقا ال8888888تي تق8888888دم - الع88888روض المس88888رحية والدرامي88888ة - الموس8888888888يقى

 -  عل8888ب حم8888ل األق8888راص المض8888غوطة واالق8888راص الرقمي8888ة المتنوع8888ة - الع88888روض المس88888رحية او الدرامي88888ة  الموس8888888888يقى و/او
 البرمجي88888888ات - مغناطيس888888888888يات لل888888888888تزيين - نظ888ارات وعل8888ب للنظ8888ارات - النظ88888ارات الشمس88888ية وعل88888ب النظ88888ارات الشمس88888ية

 برمجي8888888ات الوس8888888ائط - لي8888ةتحدي888888دا :  برمجي888888ات الع888888اب حاس888888وب الوس888888ائط المتع888888ددة التف888888اع - الترفيهي8888888888888ة والتعليمي8888888888888ة
 المتع88888ددة المس88888جلة عل88888ى أق88888راص ال88888ذاكرة المدمج88888ة واش88888كال أخ88888رى للق88888راءة فق88888ط ال88888تي تق88888دم الترفي88888ه و/ او التعلي88888م ف88888ي
 بطاق888888ات االئتم888888ان الم888888رمزة مغناطيس888888يا لالس888888تخدام ف888888ي الهوات888888ف العام888888ة - ال888دراما واالعم888ال المتنوع888ة - مج88888ال الموس88888يقى

 وس888888ائط تس888888جيل الص888888وت - الموس888888888يقى القابل888888888ة للتحمي888888888ل - لص88888888وت والفي88888888ديووس8888888ائط تس8888888جيل ا - الموس8888888888يقى -
 - هوات88ف - حقائ88888ب الحم88888ل واالغطي88888ة الواقي88888ة ألجه88888زة االس88888تدعاء - ف888888أرة الحواس888888يب ولب888888ادات الف888888أرات - والفي88888888888ديو

 -   ؛  اكسس88888وارات زين88888ة الهوات88888ف الخلوي88888ة3الحواس888888يب اللوحي888888ة ومش888888غالت ام بي888888ه  - المس888888اعدات الرقمي888888ة الشخص8888888ية
 - س88ماعات ال88رأس - أجه88888888زة ن88888888اقالت البيان88888888ات التسلس88888888لية العالمي88888888ة - تطبيق8888888ات الهوات8888888ف النقال8888888ة والهوات8888888ف اللوحي8888888ة

 الص88888ور الرقمي88888ة - البرمجي888888ات واأللع888888اب - الع888888اب الحاس888888وب واأللع888888اب االلكتروني888888ة - والمق888888اطع المرئي888888ة - س888ماعات االذن
   دون غيره88ا9وال888888واردة بالفئ888888ة  

  
  

 شركة متحدة كندية  -سيرك دو  سوليي كندا انك   ـــــــلكية  :اسم ناقل المــ
  ،كندا, , , , كندا  ٦ام  ٤زد  ١الشارع الثانى ، مونتريال ، كيبيك ، اتش  ٨٤٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  اس سي اس بي  ١سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دوشي دو لوكسمبورج, لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -يفير ال ، الي ش ٩:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٣٣٧٠٨٧رقم العالمـة  : 

 ٣٠/٠٧/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 14/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٦الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

16الفئ88888888ة     ،يب88888888ات التعريفي88888888ة، بروش88888888ورات تذكاري88888888ة لألنش88888888طةالبض888888ائع الورقي888888ة، تحدي888888دا: ، المج888888الت، الك888888ت - 
 الكت8888888ب والكت8888888ب التذكاري8888888ة المتعلق8888888ة بالس8888888يرك، الترفي8888888ه والف8888888ن، الملص8888888قات، مطبوع8888888ات حجري8888888ة، التق8888888اويم، م8888888ذكرات

 ،يومي88888ة، الص88888حف، وس88888ائد الم88888ذكرات، ورق الص88888ور المنقول88888ة، وش88888م الزين88888ة، األع88888الم الورقي88888ة، الالفت88888ات والش88888عارات
 موع888888ات الرس888888م والتل888888وين لألطف888888ال، كت888888ب للرس888888وم الهزلي888888ة، س888888جالت القصاص888888ات، دف888888اتردف888888اتر للتل888888وين، م888888ج

 العن888888اوين، مؤش888888ر الكت888888ب، فتاح888888ات الرس888888ائل، البوم888888ات للص888888ور الفوتوغرافي888888ة، دف888888اتر مواعي888888د، مجل888888دات تغلي888888ف
ِض ال888888دفاتر، ورق تغلي888888ف ه888888دايا؛ أكي888888اس ال888888ورق والبالس888888تيك للتس888888وق، للتغلي888888ف، لحم888888ل الطع888888ام؛ حقائ888888ب لالغ888888را
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 س88888تخدام، أكي88888اسعاّمِة، أكياس البضائع، أكياس التسوق البالستيكية القابل إلعادة االستخدام، أكياس الهدايا البالستيكية القابلة إلعادة اال
 قماش88888ية لله88888دايا؛ القرطاس88888ية؛ الص88888ور ذات اإلط88888ار؛ اق88888الم الح88888بر، اق88888الم الرص88888اص، أطق88888م مكتبي88888ة، مجموع88888ات األق88888الم

 الخص88888م غ88888ير الم88888رمزة مغناطيس88888يا لالس88888تخدام ف88888ي الهوات88888ف العام88888ة؛ المنش88888ورات المطبوع88888ة وأق88888الم الرص88888اص؛ بطاق88888ات
 ،المتعلق888888ة بالموس888888يقى؛ دف888888ات الكت888888ب؛ حقائ888888ب حم888888ل األق888888الم؛ ثق888888االت ال888888ورق؛ بطاق888888ات التهنئ888888ة، بطاق888888ات البري888888د

 المالحظ8888ات، مس8888اند بطاق888888ات المالحظ888888ات؛ الص888888ور؛ الص888888ور الفوتوغرافي888888ة؛ الص888888ور الرقمي888888ة؛ مفك888888رات؛ ال888888دفاتر، اوراق
 ،الكتاب88888ة؛ كت88888ب الملص88888قات؛ الملف88888ات، حافظ88888ات للملف88888ات، ملف88888ات ال88888ورق؛ لوح888888ات رس888888م؛ القط888888ع الواقي888888ة الورقي888888ة

 منادي88888ل ورق للمائ88888دة؛ أوعي88888ة تغلي888888ف الطع888888ام والمش888888روبات؛ الزين888888ة م888888ن ال888888ورق المعج888888ن، التماثي888888ل الص888888غيرة، األقنع888888ة
  دون غيره88ا16والتماثي88888888888ل.والواردة بالفئ88888888888ة 

 
  
  
 شركة متحدة كندية  -سيرك دو  سوليي كندا انك  سم ناقل المـــــــــلكية  :ا

  ، كندا, , , , كندا ٦ام  ٤زد  ١الشارع الثانى ، مونتريال ، كيبيك ، اتش  ٨٤٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 
  

  اس سي اس بي  ١سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 دوشي دو لوكسمبورج, لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -، الي شيفير ال  ٩:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٣٤٦٨٤٨رقم العالمـة  : 

 ٠٧/١٠/٢٠١٩تاريخ التسـجيل  : 
 11/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٨الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

28الفئ88888888ة    28لع88888ب اطف88888ال ال88888واردة بالفئ88888ة  -   دون غيره88ا 
  
  

 شركة تضامن -ايه ام للصناعات  -احمد عبد هللا و محمد طلعت حرب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  القاهرة , , , , مصر -النزهة  -ش الشيخ على عبد الرازق  ١٠ -: الدور السابع بعد االرضى  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  د ناصراحمد عبدهللا احماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش الشيخ علي عبد الرازق, مصر ١٠الدورالسابع بعد االرضي  ١٤: القاهرة النزهه بالشقه  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٣٥٣٥٧٣رقم العالمـة  : 

 ١٤/٠١/٢٠١٩تاريخ التسـجيل  : 
 07/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٠الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

30الفئ88888888ة     جمي88888ع ان88888واع الحل88888وى والحلوي88888ات ومحلي88888ات طبيعي88888ة والكع88888ك والبس88888كويت وحل88888وى للطع88888ام وحل88888وى - 
  دون غيره88ا30الكرامي8888888ل (حل8888888وى ) والش8888888يكوالتة ال8888888واردة بالفئ8888888ة 

  
  

 شركة مساهمة مصرية  -موريللو لتصنيع وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  القاهرة, , , , مصر -مدينة بدر  - ١المنطقة الحرفية  - أ  ١٢٧: قطعة  الملكي8888888ة ناق88888لعنوان 

  
  شركة مساهمة - بلوبير للصناعات الغذائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر - مدينة بدر  -المنطقة الصناعية األولى  -أ  ١٢٧: قطعة  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٣٦٣٠٥٠:   رقم العالمـة

 ٠٩/٠٥/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 27/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

5الفئ88888888ة      دون غيره88ا5جمي888888ع المنتج888888ات ال888888واردة بالفئ888888ة  - 
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 شركه توصيه بسيطه -تيراد والتصدير شهره للتجاره والتوكيالت واالس -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه, , , , مصر -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 
  

  فرد  -عادل عزيز زكي اسكندر اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 شارع مسجد سيد بشر قبلي , مصر ٣٢تالوي رقم : االسكندرية المنتزة برج مارك الت المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٣٧٢٧٣٢رقم العالمـة  : 

 ١٩/٠٥/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 
 04/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٠الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

30الفئ88888888ة      دون غيره88ا30االرز ال8888888وارد بالفئ8888888ة  - 
  
  

 فرد مصرى الجنسية -العاصم لتعبئة المواد الغذائية  -عاصم ابراهيم عبد الحميد عطية  ة  :اسم ناقل المـــــــــلكي
  : قبريط بملك / ابراهيم عبد الحميد عطية مركز فوة كفر الشيخ, , , , مصر ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  ابرهيم عبدالحميد عطية و شركاه (العاصم لضرب االرز)اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 : قبريط بملك/ حنان دسوقي احمد حفناوي  مركز فوه كفر الشيخ, مصر المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٣٧٥٢١٢رقم العالمـة  : 

 ٢٢/٠١/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 
 13/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٨الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

8الفئ88888888ة     ي88888ة ت88888دار بالي88888د ادوات قط88888ع (الش88888وك والس88888كاكين والمالع88888ق) اس88888لحة بيض88888اء بخ88888الفع88دد وادوات ي88دو - 
 االس888لحة الناري888ة ادوات حالق888ة ع888دد يدوي888ة ول888وازم وه888ى مج888ارف (مع888اول) وكاش888طات ومك888انس وامش888اط وحف888ارات اعم888دة

 ولق8888م (وش8888888فرات للمناش8888888ير ومثاق8888888ب لولبي8888888ة (بريم8888888ة) ولق8888888م (مثاق8888888ب للتج8888888ارة) ومثاق8888888ب ذو دالئ8888888ل لتثبي8888888ت (تش8888888غيل
 مثاق88888ب وقوال88888ب معدني88888ة وع88888دد تض88888م قض88888بان ودعام88888ات لتجمي88888ع االقف88888ال وع88888دد نق88888ر او حف88888ر لتش88888كيل تج88888اويف اطق88888م

 ع8888دد تت8888ألف م8888ن مقاش8888ر وملحقاته8888ا اطق8888م ع8888دد تت8888ألف م8888ن مف8888اتيح رب8888ط ومط8888ارق وس8888ندانات اطق8888م ع8888دد للحف8888اظ عل8888ى
 راس88ات (مط88احن) ومج88ارف (مع88اول) وكاش88طاتواص88888الح وص88888يانة الع88888دد ال88888تى تعم88888ل ب88888الهواء المض88888غوط ومف88888اتيح ال88888ربط وه
 ومك88888انس وامش88888اط وحف88888ارات اعم88888دة وش88888فرات للمناش88888ير ومثاق88888ب لولبي88888ة (بريم88888ة) ولق88888م (مثاق88888ب للنج88888ارة) واطق88888م الع88888دد

 ومثاق88888ب ذو دالئ88888ل تش88888غيل ولق88888م مثاق88888ب اطق88888م ع88888دد لالس88888تخدام م88888ع الع88888دد ال88888تى تعم88888ل ب88888الهواء المض88888غوط تت88888ألف م88888ن
 ل88888تى تعم88888ل بنف88888خ (ض88888غط) اله88888واء وقارن88888ات ووص88888الت وق88888وابس توص88888يل وش88888ريط من88888عخ8888راطيم اله8888واء واالس8888لحة ا

 التس8888ريب للمس8888ننات الملولب8888ة وظ8888روف (خ8888راطيش) االط8888ارات المزدوج8888ة ال8888رأس ومق8888اييس (ع8888دادات) ض8888غط االط8888ارات
 وفوه8888ات واب8888ر نف8888خ اطق8888م ع8888دد لالس8888لحة ال8888تى تعم8888ل بنف8888خ (ض8888غط) اله8888واء تت8888ألف م8888ن فوه8888ات ام8888ان وفوه8888ات تمدي8888د

 ط8888راف مطاطي8888ة وفوه8888ات نف8888خ مس8888تدقة الط8888رف (مس8888لوبة) واب8888رنفخ اطق8888م ع8888دد تت8888ألف م8888ن ع8888دد ال8888ربط (ال8888تى تعم8888لوا
 بض88888غط اله88888واء) مف88888اتيح رب88888ط بس88888قاطة انعكاس88888ية (تعم88888ل ف88888ى اتج88888اة واح88888د) ومجموع88888ة ق88888وابس (لمف88888اتيح ال88888ربط) اطق88888م
 ل888ف م888ن نت888وءات واس888نان وس888ناداتع8888دد تت8888ألف م8888ن مجموع8888ة ق8888وابس (لمف8888اتيح ال8888ربط) اطق8888م ع8888دد لتجه8888يز االس8888طح تت8888أ

  دون غيره88ا8واق88888راص ص88888نفرة واق88888راص تنعي88888م (جل888888ى) االس888888طح ال888888واردة بالفئ888888ة 
  
  

 شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي - راند كمبانى  - انجرسول  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
, الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٢٨٠٣٦نورث كاروالينا  اى بيتى ستريت ,دايفيدسون , - ٨٠٠:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  االمريكية
  

  راند اندستريال يو.اس .انك-انجيرسول اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
المتحدة ، الواليات المتحده االمريكيه, الواليات ٢٨٠٣٦اي بيتي ستريت ،دافيدسون ان سي - ٨٠٠:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 االمريكية

 
  ٠٣٧٧٣٠٩رقم العالمـة  : 

 ١٦/٠٧/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 
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 08/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  ٣٥الفئة : 

 البضائع والمنتــــــــجات   :
35الفئ88888888ة     اتاإلع88888الن؛ إدارة األعم88888ال؛ تس88888يير األعم88888ال؛ وظ88888ائف مكتبي88888ة؛ تنظي88888م وتش88888غيل واإلش88888راف عل88888ى مخط88888ط - 

 ال88888والء والحواف88888ز؛ خ88888دمات إعالني88888ة يت88888م توفيره88888ا ع888888بر اإلنترن888888ت؛ إنت888888اج إعالن888888ات التلف888888زيون وال888888راديو؛ إقام888888ة
 الم88888زادات؛ معارض88888ة تجاري88888ة؛ اس88888تطالع ال88888رأي؛ معالج88888ة البيان88888ات؛ توف88888ير معلوم88888ات تجاري88888ة؛ خ88888دمات تس88888ويقية؛ خ88888دمات

 ال88888تي يت88888م توفيره88888ا ع88888بر اإلنترن88888ت م88888ن قاع88888دة ترويجي88888ة؛ خ88888دمات معالج88888ة البيان88888ات؛ خ88888دمات المعلوم88888ات التجاري88888ة
 بيان8888888ات حاس8888888وبية أو اإلنترن8888888ت؛ ت8888888أليف اإلعالن8888888ات لالس8888888تخدام كص8888888فحات وي8888888ب؛ دراس8888888ة الس8888888وق؛ تحلي8888888ل االس8888888تجابة
 لإلعالن8888ات وبح8888ث الس8888وق؛ خ8888دمات تجاري8888ة ف8888ي مج8888ال ت8888أجير المركب8888ات؛ خ8888دمات إدارة مرائ8888ب إدارة وس8888ائل النق8888ل؛ تحلي8888ل

 ذات الص888888لة بالمركب888888ات؛ اس888888تعالمات األعم888888ال التجاري888888ة؛ االستقص888888اءات التجاري888888ة؛ ع888888رض التكلف8888888888ة واإلحص88888888888ائيات
 المنتج888888ات الحاس888888وبية؛ إدارة الملف888888ات المحوس888888بة؛ تجمي888888ع وتنظي888888م البيان888888ات ف888888ي مل888888ف رئيس888888ي ف888888ي مج888888ال الدعاي888888ة

 لترويجي88888888888ة و/أوللس8888يارات وإيج8888ار المركب8888ات؛ خ8888دمات والء العم8888الء وخ8888دمات ن8888وادي العم8888الء لألغ8888راض التجاري8888ة وا
 الدعائي888888ة؛ تنظي888888م مع888888ارض لألغ888888راض الدعائي888888ة المتعلق888888ة بمج888888االت إيج888888ار الس888888يارات والمركب888888ات؛ خ888888دمات البي888888ع

 بالتجزئ888888ة ذات الص888888لة ببي888888ع المركب888888ات واألجه888888زة الخاص888888ة بالس888888فر ال888888بري أو الج888888وي أو ع888888بر الس888888كك الحديدي888888ة أو
البح888888ري؛ معلوم888888ات واستش888888ارات تتعل888888ق بجمي888888ع الخ888888دمات الس888888ابق   دون غيره88ا35ة، بالفئ8888888ة رق8888888م 

  
  

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -اوروبكار انترناشونال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  باريس ، فرنسا , فرنسا ٧٥٠١٧تير بوليفرد بيرثير ،  ١٣:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  يوبيكو انترناشونال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بولون بيالنكور فرنسا , فرنسا ٩٢١٠٠رو يافيز كيرمان الرش رو بارك  ٦٩٦:  ي888ه الملك888ةالمنق888888ول العنوان 

 
  ٠٣٧٧٣١٠رقم العالمـة  : 

 ١٦/٠٦/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 
 08/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٦الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

36الفئ88888888ة     ي888888ة؛ الش888888ؤون النقدي888888ة؛ الخ888888دمات االئتماني888888ة المتعلق888888ة بالمركب888888ات الم888888زودةالت8888أمين؛ الش8888ؤون الم8888ال - 
 بمح88888رك؛ خ88888دمات مالي88888ة تتعل88888ق بالمركب88888ات الم88888زودة بمح88888رك؛ توف88888ير النق88888ود لش88888راء المركب88888ات؛ خ88888دمات مالي88888ة تتعل88888ق

 تبإيج888888ار المركب888888ات؛ توف888888ير التموي888888ل لش888888راء المركب888888ات؛ الخ888888دمات المالي888888ة المتعلق888888ة بت888888أجير المركب888888ات؛ خ888888دما
 الت888888أمين المتعلق888888ة بالمركب888888ات؛ الخ888888دمات المالي888888ة المتعلق888888ة بالت888888أمين عل888888ى المركب888888ات الم888888زودة بمح888888رك؛ ت888888أجير وش888888راء

 وتموي888888ل المركب888888ات؛ استش888888ارات تموي888888ل اإليج888888ار؛ استش888888ارات تك888888اليف المركب888888ات واالس888888تثمار ف888888ي المركب888888ات؛ معلوم888888ات
 ا دون غ888يره36ونص888888ائح تتعل888888ق بجمي888888ع ه888888ذه الخ888888دمات، بالفئ888888ة رق888888م 

  
  

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -اوروبكار انترناشونال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  باريس ، فرنسا , فرنسا ٧٥٠١٧تير بوليفرد بيرثير ،  ١٣:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  يوبيكو انترناشونال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بولون بيالنكور فرنسا , فرنسا ٩٢١٠٠كيرمان الرش رو بارك رو يافيز  ٦٩٦:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٣٧٧٣١١رقم العالمـة  : 

 ١٦/٠٧/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 
 08/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٩الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

39الفئ88888888ة    ل األشخاص أو السلع (جًوا أو بًرا أو بحًرا)؛ تنظيم النق8888888ل؛ تعبئ8888888ة وتخ8888888زين البض8888888ائع؛ تنظي8888888م ال8888888رحالت؛ ن8888888ق - 
 ال888دراجاتنقل األشخاص أو البضائع (جًوا أو بًرا أو عبر البحر)؛ تأجير المركبات الخاصة بالتنقل جًوا أو بًرا أو بحًرا؛ تأجير السيارات و

والشاحنات المقفلة والحافالت  الهوائي88888ة وال88888دراجات الناري88888ة ودراج88888ات الرج88888ل وس88888يارات التخيي88888م والش88888احنات واللوري88888ات
 حق888اتالسياحية والحافالت والكرافانات؛ خدمات إيجار المركبات؛ تنظيم تأجير المركبات للتنقل جًوا أو بًرا أو بحًرا؛ تأجير معدات ومل
 المركب88888ات؛ خ88888دمات حج88888ز المركب88888ات والنق88888ل؛ خ88888دمات س88888ائقي الس88888يارات؛ ت88888أجير المركب88888ات ال88888تي يقوده88888ا الس88888ائقون؛

 الس8888يارات؛ مش8888اركة الش8888احنات المقفل8888ة؛ مش8888اركة ال8888دراجات الهوائي8888ة؛ تجمي8888ع دراج8888ات الرج8888ل؛ خ8888دمات إدارة مرائ8888ب مش888اركة
 وس888888ائل النق888888ل؛ خ888888دمات النق888888ل بالش888888احنات؛ خ888888دمات البري888888د الس888888ريع خ888888دمات البري888888د الس888888ريع (الرس888888ائل أو البض888888ائع)؛



28 28 

 39تتعل88888ق بجمي88888ع ه88888ذه الخ88888دمات، بالفئ88888ة رق88888م  خ88888دمات س88888حب المركب88888ات؛ ت88888أجير مركب88888ات النق88888ل؛ معلوم88888ات واستش88888ارات
  
  

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -اوروبكار انترناشونال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  باريس ، فرنسا , فرنسا ٧٥٠١٧تير بوليفرد بيرثير ،  ١٣:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  يوبيكو انترناشونال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بولون بيالنكور فرنسا , فرنسا ٩٢١٠٠رو يافيز كيرمان الرش رو بارك  ٦٩٦:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةن عنوا

 
  ٠٣٨٥٨١١رقم العالمـة  : 

 ١٤/٠٧/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 
 11/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٩الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

29الفئ88888888ة    جمي8888ع منت88888ج -   29ات الفئ88888888ة 
  
  

 شركه تضامن -العابد للمنتجات الغذائيه  -منير صالح الطن ونزيه زياد الحبوباتي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الشرقيه , , , , مصر -امتداد االردنيه مدينه العاشر من رمضان  -الفتوح سنتر  -٤٠٢: الوحدة  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  فردي  -العابد للمنتجات الغذائية لصاحبها (منير صالح الطن) :   اسم المنقول اليه المــــلكية 

 الجيزة, مصر -أكتوبر  ٦ -المجاورة الخامسة  -الحي األول  - ٩٢٩عمارة  ١: محل  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٣٨٥٨١٢رقم العالمـة  : 

 ١١/٠٨/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 
 11/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٠الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

30الفئ88888888ة      دون غيره88ا30جمي888888ع منتج888888ات الفئ888888ة  - 
  
  

 شركة تضامن -العابد للمنتجات الغذائية  -منير صالح الطن ونزيه زياد والحبوباتى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  مدينه العاشر من رمضان الشرقيه, , , , مصر سنتر امتداد االردنيه  ٢و  ٤: الوحده  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  فردي  -العابد للمنتجات الغذائية لصاحبها (منير صالح الطن) اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, مصر -أكتوبر  ٦ -المجاورة الخامسة  -الحي األول  - ٩٢٩عمارة  ١: محل  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٣٨٨٥٠٣رقم العالمـة  : 

 ٠٩/٠٥/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 05/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ88888888ة      ماع88888دا المنتج88888ات الورقي88888ه3جمي88888888ع منتج88888888ات الواردةببالفئ88888888ه  - 
  
  

 شركه توصيه بسيطه- التجاريه  والتصدير  شهره للتجاره والتوكيالت -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  المهندسين العجوزه الجيزه, , , , مصر ١٥ش السودان الدور الثالث شقه  ٣٠٤:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  فرد - عادل صالح علي عبد الرحيم اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, مصر ش بكر ابو السعود المنيرة امبابة ٣١:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٣٨٩٣١٥رقم العالمـة  : 
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 ١٠/٠٦/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 27/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

25الفئ88888888ة     25جمي88888ع المنتج88888ات ال88888واردة بالفئ88888ة رق88888م  - 
  
  

 شركة توصية بسيطة - ة للتجارة والتوكيالت التجارية  والتصدير شهر -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:   ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  , , , , مصر
  

  محمد سمير صالح الحناوي (الحناوي تكس)اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 : عزبة الغريب مركز اشمون بملك / حسني حسن مرزوق الخطيب , مصر كةالمنق8888ول الي8888ه الم8888لعنوان 

 
  ٠٣٨٩٧٥٩رقم العالمـة  : 

 ٠١/٠٤/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 11/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤١الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

41الفئ88888888ة     ض8888ات الجوي8888ه وجمي8888ع انش8888طة القف88888ز الح88888ر ب88888المظالتم88888راكز ت88888دريب القف88888ز الح88888ر ب88888المظالت والري88888ا - 
41والرياض88888ات الجوي88888ة وجمي88888ع خ88888دمات الفئ88888ه    

  
  

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -سكاي دايف ايجيبت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  القاهره, , , , مصر  -النزهه الجديده   -احمد اسماعيل  ٤:  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  شركة مساهمه -سكاي دايف ايجيبت للقفز الحر بالمظالت والرياضات الجويه ــلكية   : اسم المنقول اليه المــ

 ش احمد اسماعيل النزهه الجديدة النزهه القاهرة الدور الخامس, مصر ٤:  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٣٩٨٤٧٩رقم العالمـة  : 

 ١٧/٠٦/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 27/07/2021  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال

  ٣الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

3الفئ88888888ة     3جمي888888ع منتج888888ات الفئ888888ه  - 
  
  

 شركة توصية بسيطة - شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:   ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  , , , , مصر
  

  ش توصية بسيطة -شركة اسالم عبد الغنى ابو هشام محمد وشركاة/ الترا فارم اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
زيق الشرقيه, , : ش الجبالى برج عباد الرحمن متفرع من ش الغشام ملك محمد خليل عبد الحليم ثان الزقا المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 , , مصر

 
  ٠٤٠٧٩٠١رقم العالمـة  : 

 ٠٨/٠٦/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 07/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٥الفئة : 
 البضائع والمنتــــــــجات   :

35الفئ88888888ة      دون غيره88ا29 ف8888ى مج8888ال الفئ8888ه 35الخ88888دمات ال88888واردة بالفئ88888ه  - 
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 احمد مصطفي محمد مرسي وشريكيه . شركة تضامن  - االخوة للزيوت والمنظفات اويل تك  ية  :اسم ناقل المـــــــــلك
  بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات _ مركز منوف _ المنوفية , , , , مصر ٨: قطعة رقم  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  فات ش م م اويل تك للزيوت النباتية و المنظاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصر  المنوفية -مركز منوف  -بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات  ٨: قطعة رقم  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 

 
  ٠٤٠٧٩٠٣رقم العالمـة  : 

 ٠٨/٠٦/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 14/07/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٥الفئة : 
 ت   :البضائع والمنتــــــــجا

35الفئ88888888ة      دون غيره88ا29 ف8888ى مج8888ال الفئ8888ه 35الخ88888دمات ال88888واردة بالفئ88888ة  - 
  
  

 احمد مصطفي محمد مرسي وشريكيه . شركة تضامن - شركة االخوة للزيوت والمنظفات اويل تك   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ت _ مركز منوف _ المنوفية , , , , مصربالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادا ٨: قطعة رقم  ناق888888ل الملكي888888ةعنوان 

  
  اويل تك للزيوت النباتية و المنظفات ش م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصر  المنوفية -مركز منوف  -بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات  ٨: قطعة رقم  المنق88888ول الي88888ه الملك88888ةعنوان 
 


