
 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

 
 1104100رقم العالمـة  : 

 10/00/0591تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

مواد التشحيم _ الزيوت والشحوم المستخدمة الصناعة ) غير الزيوت المعدة لألكل والزيوت الطيارة  - 4: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 اإلضاءة. ( _ الوقود _ مواد

 

 شل انترناشيونال بتروليم كمباني ليمتد / شركة محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 انجلترا, بريطانيا -: لندن  عنوان ناقل الملكية

 

 هاردوود برايفت ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سنغافورة  , سنغافورة، 10-01روبينسون روود # 01: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1140904رقم العالمـة  : 

 00/14/0501تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 9جميع منتجات الفئة رقم  - 9: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ميرك شارب اند دوم كورب اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكيه ,  011 - 0005نيوجيرسى  -وايتهاوس ستيشن  011ص ب  -:  وان ميرك درايف  عنوان ناقل الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 

 شيرينج كوربوريشن اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  10005: وان ميرك درايف، وايتهاوس ستيشن، نيوجيرسي عنوان المنقول اليه  الملكية

 االمريكية

 
 1143111رقم العالمـة  : 

 09/15/0500تاريخ التسـجيل  : 

 24/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

والتى تباع  كمشروبات  خفيفة  الشراب  وغيرة المشروبات غير الكحولية  الخالية  من  المالت  - 30: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 من  المستحضرات  التى تستعمل  لعمل  المشروبات

 

 رويال كراون كمباني ، انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , الواليات المتحدة االمريكية19104ليجاس درايف ، بالنو ، تكساس  9310:  عنوان ناقل الملكية

 

 كوت بيفريدجيز انكلكية   : اسم المنقول اليه المــــ

الوليات المتحده االمريكيه, الواليات  33015تامبا فلوريدا 011سايبرس سنتر درايف ، سويت  9419: الملكية  عنوان المنقول اليه

 المتحدة االمريكية

 
 1199094رقم العالمـة  : 

 09/14/0500تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

االغذية والمشروبات الخاصة باالطفال والمرضى واالطعمة والمشروبات الخاصة بمرضى السكر  - 9: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 والريجيم

 

 بيتشام جروب بي ال اس ش ذات مسئوليه محدوده اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 ا ى اى انجلترا, بريطانيا 050كوت هاركلين افينو برانتفورد ميدلسكىتى : فورنيو هويز ونز عنوان ناقل الملكية

 

 شركة محدودة المسئولية -جالكسو جروب ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 نياانجلترا , بريطا -أو إن إن  0: جالكسو ويلكام هاوس بيركلي افينيو جرينفورد ميدلسيكس يو بي عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1199094رقم العالمـة  : 

 09/14/0500تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

االغذية والمشروبات الخاصة باالطفال والمرضى واالطعمة والمشروبات الخاصة بمرضى السكر  - 9: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 والريجيم

 

 شركة محدودة المسئولية -جالكسو جروب ليمتد  المـــــــــلكية  :اسم ناقل 

 انجلترا , بريطانيا -أو إن إن  0: جالكسو ويلكام هاوس بيركلي افينيو جرينفورد ميدلسيكس يو بي  عنوان ناقل الملكية

 

 ذات مسئولية محدودة -لوكوزاد ريبينا سانتوري ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بي.ايه, المملكة المتحدة0 00لونجوك رود ستوكلي بارك يوكسبريدج يو بي  0: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1199099رقم العالمـة  : 

 09/14/0500تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

ت الغير كحوليه والمستحضرات لعمل هذه المشروبات ومن ضمنها عصير الفاكهه بالفئه مشروبا - 30: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

30 

 

 جالكسو جروب ليمتد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جي اس انجلترا, بريطانيا5 0جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تي دبليو  501:  عنوان ناقل الملكية

 

 ذات مسئولية محدودة -وكوزاد ريبينا سانتوري ليمتد لاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بي.ايه, المملكة المتحدة0 00لونجوك رود ستوكلي بارك يوكسبريدج يو بي  0: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1199099رقم العالمـة  : 

 09/14/0500تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

مشروبات الغير كحوليه والمستحضرات لعمل هذه المشروبات ومن ضمنها عصير الفاكهه بالفئه  - 30: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

30 

 

 بيشام جروب بى ال سى ش. ذات مسئوليه محدوده اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 انجلترا, , , , بريطانيا-ميدلسكس  اى بى 5 - 0: بيشام برنتفورد تى دبليو  عنوان ناقل الملكية

 

 جالكسو جروب ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 أ و ان ان المملكة المتحدة, بريطانيا 0: جالكسو ويلكوم هاوس بركلى افينيو ، جرينفورد ، ميدلسكس يو بى عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1190943رقم العالمـة  : 

 00/10/0509 تاريخ التسـجيل  :

 17/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 مستحضرات طبية وصيدلية - 9: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 نوفارتيس أ ج ) نوفارتيس س أ( ) نوفارتيس انك ( شركة محدودة المسئولية طبقا لقوانين سويسرا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بازل سويسرا, سويسرا - 4190،  39:  ليشتسراس  عنوان ناقل الملكية
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 الكون انك محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا -فرايبورج  0110، 0دي افري  -: رو لويس عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1104151رقم العالمـة  : 

 00/14/0501تاريخ التسـجيل  : 

 02/08/2021  التأشــــــير بالسجالت  : تاريخ

 00الفئة : 

تركيبات صحية و اجزائها تجهيزات الحمامات و بوجه خاص احواض االستحمام )بانيو( مغاسل _  - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

و غيرها واردة بفئات  00بالفئة مراحيض _ أحواض استنجاء _ مباول _ خزانات مياه )سنفونات( دوشات مصارف و جميعها واردة 

 اخرى

 

 شركة مساهمه -أمريكان ستاندارد أنك. اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  01105فلور، نيويورك ، ان واي  33افينيو امريكاز  0311:  عنوان ناقل الملكية

 االمريكية

 

 شركة محدودة المسئولية  -ايديال ستاندرد انترناشيونال بى في بى ايه  ة   : اسم المنقول اليه المــــلكي

 بروسيلس   ، بلجيكا, بلجيكا 0191، 333-330: لوزان عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1104151رقم العالمـة  : 

 00/14/0501تاريخ التسـجيل  : 

 02/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00 الفئة :

تركيبات صحية و اجزائها تجهيزات الحمامات و بوجه خاص احواض االستحمام )بانيو( مغاسل _  - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

و غيرها واردة بفئات  00مراحيض _ أحواض استنجاء _ مباول _ خزانات مياه )سنفونات( دوشات مصارف و جميعها واردة بالفئة 

 اخرى

 

 شركة محدودة المسئولية  -ايديال ستاندرد انترناشيونال بى في بى ايه   لمـــــــــلكية  :اسم ناقل ا

 بروسيلس   ، بلجيكا, بلجيكا 0191، 333-330: لوزان  عنوان ناقل الملكية

 

 ايديال ستاندرد انترناشيونال ان في ، شركة محدوده المسئولية عامة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بلجيكا, بلجيكا 0531زافنتيم 0جنت بلدينج ،دا فينسيالن  -كوربوريت فيالدج -: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1104151رقم العالمـة  : 

 00/14/0501تاريخ التسـجيل  : 

 02/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

صحية و اجزائها تجهيزات الحمامات و بوجه خاص احواض االستحمام )بانيو( مغاسل _  تركيبات - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

و غيرها واردة بفئات  00مراحيض _ أحواض استنجاء _ مباول _ خزانات مياه )سنفونات( دوشات مصارف و جميعها واردة بالفئة 

 اخرى

 

 ، شركة محدوده المسئولية عامة  ايديال ستاندرد انترناشيونال ان في اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بلجيكا, بلجيكا 0531زافنتيم 0جنت بلدينج ،دا فينسيالن  -كوربوريت فيالدج -:  عنوان ناقل الملكية

 

 ايديال ستاندارد مينا هولدينج ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سماتس سكوير ، جيبرالطار, جيبرالتارانترناشيونال كوميرشال سنتر، كا 0/01: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1105010رقم العالمـة  : 

 00/15/0500تاريخ التسـجيل  : 

 02/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

اجزائها و قطع غيارها احهزة توزيع المياه و التركيبات الصحيه بما فيها مكونات هذه االجهزه و  - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات



4 4 

 و غير وارده ضمن فئات اخرى 00الوارده بالفئه 

 

 شركة مساهمه -أمريكان ستاندارد أنك. اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  01105فلور، نيويورك ، ان واي  33افينيو امريكاز  0311:  عنوان ناقل الملكية

 ةاالمريكي

 

 شركة محدودة المسئولية  -ايديال ستاندرد انترناشيونال بى في بى ايه  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بروسيلس   ، بلجيكا, بلجيكا 0191، 333-330: لوزان عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1105010رقم العالمـة  : 

 00/15/0500تاريخ التسـجيل  : 

 02/08/2021  السجالت  :تاريخ التأشــــــير ب

 00الفئة : 

احهزة توزيع المياه و التركيبات الصحيه بما فيها مكونات هذه االجهزه و اجزائها و قطع غيارها  - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 و غير وارده ضمن فئات اخرى 00الوارده بالفئه 

 

 شركة محدودة المسئولية  -رناشيونال بى في بى ايه  ايديال ستاندرد انت اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بروسيلس   ، بلجيكا, بلجيكا 0191، 333-330: لوزان  عنوان ناقل الملكية

 

 ايديال ستاندرد انترناشيونال ان في ، شركة محدوده المسئولية عامة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بلجيكا, بلجيكا 0531زافنتيم 0جنت بلدينج ،دا فينسيالن  -دج كوربوريت فيال-: ن المنقول اليه  الملكيةعنوا

 
 1105010رقم العالمـة  : 

 00/15/0500تاريخ التسـجيل  : 

 02/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

ها مكونات هذه االجهزه و اجزائها و قطع غيارها احهزة توزيع المياه و التركيبات الصحيه بما في - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 و غير وارده ضمن فئات اخرى 00الوارده بالفئه 

 

 ايديال ستاندرد انترناشيونال ان في ، شركة محدوده المسئولية عامة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بلجيكا, بلجيكا 0531زافنتيم 0جنت بلدينج ،دا فينسيالن  -كوربوريت فيالدج -:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة خاصة محدودة المسئولية باالسهم -ايديال ستاندارد مينا هولدنج ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 انترناشيونال كوميرشال سنتر ، كاسماتس سكوير ، جيبر الطار, , , , جيبرالتار 0/  01: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1115300رقم العالمـة  : 

 05/01/0553تاريخ التسـجيل  : 

 19/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

 ماعدا اغطيه الرأس 09جميع اصناف المالبس والبسه القدم الوراده بالفئه  - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين كليمان ايالند ) جزر الكايمان (سيباجو انترناشيو نال ليمتد ش اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة, الواليات المتحدة االمريكية 45390كورتالند درايف، روكفورد، ميتشيجن،  5340:  عنوان ناقل الملكية

 

 ودةشركة ذات مسئولية محد -تي او اس اس.ار.ال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 تورينو )إيطاليا(, إيطاليا 01090 - 0: الرجو موريزيو فيتال عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1115305رقم العالمـة  : 

 00/01/0553تاريخ التسـجيل  : 

 19/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

 ماعدا اغطية الرأس09بس والبسة القدم الواردة بالفئةجميع اصناف المال - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
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 سيباجو انترناشيو نال ليمتد شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين كليمان ايالند ) جزر الكايمان ( اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لمتحدة, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات ا 45390كورتالند درايف روكفورد ، ميتشيجان  5340:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -تي او اس اس.ار.ال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 تورينو )إيطاليا(, إيطاليا 01090 - 0: الرجو موريزيو فيتال عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1115311رقم العالمـة  : 

 09/10/0559تاريخ التسـجيل  : 

 22/08/2021  ريخ التأشــــــير بالسجالت  :تا

 09الفئة : 

 جميع اصناف المالبس والبسة  القدم  وهذه المنتجات ال تشمل اغطية الراس - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 نين كليمان ايالند ) جزر الكايمان (سيباجو انترناشيو نال ليمتد شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة, الواليات المتحدة االمريكية 45390كورتالند درايف روكفورد ، ميتشيجان  5340:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -تي او اس اس.ار.ال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 تورينو )إيطاليا(, إيطاليا 01090 - 0و موريزيو فيتال : الرجعنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1154101رقم العالمـة  : 

 01/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 17/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 05الفئة : 

الفواكه والخضروات المحفوظة  - خالصات اللحم -اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد  - 05: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

األطعمة  -صلصة السلطة  -الزيوت والدهون المعدة لألكل  -البيض واللبن ومنتجات اللبن  -الجيلي والمربات  -والمجففة والمطهية 

 المخلالت -المحفوظة 

 

 مؤسسة الريف للتموين واالستيراد مسفر فرج بن صالح الغامدي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

المملكة العربية السعودية, , , , المملكة  -عمارة والدة األمير حمود بن سعود -: الرياض شارع الشميسي الجديد  عنوان ناقل الملكية

 العربية السعودية

 

 ذات مسئولية محدودة-الريف للتموين واالستيراد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , المملكة العربية السعودية0039المنطقة الصناعية،  قران، 4001: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1011109رقم العالمـة  : 

 01/13/0110تاريخ التسـجيل  : 

 16/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 البويات والكيماويات - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

االلمانية اللبنانية  dnaلفتاح الحوت وشريكته األلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات. شركة توصية بسيطة عبد ا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصية بسيطة -للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه 

 شبرا الخيمة., مصرمايو بجوار السنترال ب 09: مجمع المصانع بشركة القاهرة للحرير سابقا طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 الشركة األلمانية اللبنانية للصناعة )عبد الفتاح إبراهيم الحوت وشركاه( توصية بسيطةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القليوبية بجوار  -المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور  -بلوك المحاجر -(  30ب ،  0،  0: قطعة ) عنوان المنقول اليه  الملكية

 مصنع كريازي, مصر

 
 1011109رقم العالمـة  : 

 01/13/0110تاريخ التسـجيل  : 

 05/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 
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 البويات والكيماويات - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكته  -ت االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القليوبية , مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة ثانى  09طريق  00:  عنوان ناقل الملكية

 

 طةشركة توصية بسي -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر --مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمه ثان  09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1003119رقم العالمـة  : 

 00/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 16/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 تحضرات مضادة للهستامينمس  - 9: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 بالو ليمتد -شيرنج  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , سويسرا-لوسيرن سويسرا  0114، سى اتش اتش  9: تويفرستراس  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة محدودة المسؤولية -ام اس دي انترناشيونال هولدنج ج.م.ب.ه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ،سويسرا, سويسرا 0لوسيرن  0111، سي اتش 01: ويستراس عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1003153رقم العالمـة  : 

 11/10/0111تاريخ التسـجيل  : 

 03/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

-ستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب من التلفالمواد التي ت-الدهانات والورنيش والالكية  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

-عموم معاجين الدهانات المشتقة من الراتنجات الصناعية -المواد الكيماوية الخاصة بتثبيت االلوان  -ومواد الصباغة -المواد الملونة 

 الراتنجات الصناعية

 

 بنانية للبويات والكيماويات ش توصية بسيطةعبد الفتاح الحوت وشريكة االلمانية الل اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة قليوبية, مصر 09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09: ه  الملكيةعنوان المنقول الي

 
 1003153رقم العالمـة  : 

 11/10/0111تاريخ التسـجيل  : 

 04/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

-المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب من التلف-كية الدهانات والورنيش والال - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

-عموم معاجين الدهانات المشتقة من الراتنجات الصناعية -المواد الكيماوية الخاصة بتثبيت االلوان  -ومواد الصباغة -المواد الملونة 

 الراتنجات الصناعية

 

 ة للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطةااللمانية اللبناني اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09:  عنوان ناقل الملكية

 

 توصية بسيطة شركة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر --مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمه ثان  09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1003153رقم العالمـة  : 

 11/10/0111تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 
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-المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب من التلف-الدهانات والورنيش والالكية  - 0ئة : الف   البضائع والمنتــــــــجات

-عموم معاجين الدهانات المشتقة من الراتنجات الصناعية -المواد الكيماوية الخاصة بتثبيت االلوان  -ومواد الصباغة -المواد الملونة 

 الراتنجات الصناعية

 

االلمانية اللبنانية  dnaعبد الفتاح الحوت وشريكة االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات شركة توصية بسيطة  ـــلكية  :اسم ناقل المــــــ

 شركة توصية بسيطة -للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه 

 قليوبية, مصر-ان مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ث 09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 توصية بسيطة -الشركة األلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح إبراهيم الحوت وشركاهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القليوبية بجوار  -المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور  -بلوك المحاجر -(  30ب ،  0،  0: قطعة ) عنوان المنقول اليه  الملكية

 نع كريازي, مصرمص

 
 1003154رقم العالمـة  : 

 03/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 -المواد التى تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب من التلف  -الدهانات والورنيش والالكيه  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 .0عموم معاجين الدهانات الواردة بالفئة  -المواد الكيماوية الخاصة بتثبيت األلوان  -مواد الصباغة  -المواد الملونة 

 

االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات  dnaعبد الفتاح الحوت وشريكه األلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فتاح الحوت وشريكيه/توصية بسيطةعبد ال

 محافظة القليوبية., مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 توصية بسيطة -الشركة األلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح إبراهيم الحوت وشركاهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القليوبية بجوار  -المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور  -بلوك المحاجر -(  30ب ،  0،  0: قطعة ) عنوان المنقول اليه  الملكية

 مصنع كريازي, مصر

 
 1003154رقم العالمـة  : 

 03/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 -المواد التى تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب من التلف  -الدهانات والورنيش والالكيه  - 0: الفئة    لمنتــــــــجاتالبضائع وا

 .0عموم معاجين الدهانات الواردة بالفئة  -المواد الكيماوية الخاصة بتثبيت األلوان  -مواد الصباغة  -المواد الملونة 

 

 االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطة ية  :اسم ناقل المـــــــــلك

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09:  عنوان ناقل الملكية

 

 تاح الحوت وشريكيه/توصية بسيطةااللمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, , , , مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1003154رقم العالمـة  : 

 03/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 05/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 -المواد التى تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب من التلف  -الدهانات والورنيش والالكيه  - 0: الفئة    نتــــــــجاتالبضائع والم

 .0عموم معاجين الدهانات الواردة بالفئة  -المواد الكيماوية الخاصة بتثبيت األلوان  -مواد الصباغة  -المواد الملونة 

 

 عبد الفتاح الحوت وشريكه األلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات :  اسم ناقل المـــــــــلكية

 محافظة القليوبية., مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 اح الحوت وشريكته / توصية بسيطةااللمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09: عنوان المنقول اليه  الملكية



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  

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

 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 
 1004101رقم العالمـة  : 

 01/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 03/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 -المواد التى تستخدم لوقاية المعادن من الصدا والخشب من التلف  -الدهانات والورنيش والالكيه  - 0: الفئة    ـــــجاتالبضائع والمنتـــ

 0عموم معاجين الدهانات المشتقة من الراتينجات بالفئة  -المواد الكيميائية الخاصة بتثبيت االلوان  -مواد الصباغة  -والمواد الملونة 

 

 االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطة ــــــلكية  :اسم ناقل المـــ

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09:  ن ناقل الملكيةعنوا

 

 شركة توصية بسيطة -عبد الفتاح الحوت وشريكيه  االلمانية اللبنانية للبويات والكيماوياتاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر --مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمه ثان  09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1004101رقم العالمـة  : 

 01/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 03/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 -المواد التى تستخدم لوقاية المعادن من الصدا والخشب من التلف  -الدهانات والورنيش والالكيه  - 0: الفئة    لبضائع والمنتــــــــجاتا

 0عموم معاجين الدهانات المشتقة من الراتينجات بالفئة  -المواد الكيميائية الخاصة بتثبيت االلوان  -مواد الصباغة  -والمواد الملونة 

 

 عبدالفتاح الحوت وشريكة االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات شركة توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 انية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطةااللمانية اللبناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1004101رقم العالمـة  : 

 01/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 -المواد التى تستخدم لوقاية المعادن من الصدا والخشب من التلف  -الدهانات والورنيش والالكيه  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 0اتينجات بالفئة عموم معاجين الدهانات المشتقة من الر -المواد الكيميائية الخاصة بتثبيت االلوان  -مواد الصباغة  -والمواد الملونة 

 

االلمانية اللبنانية للبويات  dnaشركة توصية بسيطة -االالمانية اللبنانية للبويات والكيماويات  -عبد الفتاح الحوت اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصية بسيطة -والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه 

 قليوبية, مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -ترال شبرا الخيمة بجوار سن -مايو  09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 توصية بسيطة-الشركة األلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح إبراهيم الحوت وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القليوبية بجوار  -ج ( مدينة العبور المنطقة الصناعية )ب ،  -بلوك المحاجر -(  30ب ،  0،  0: قطعة ) عنوان المنقول اليه  الملكية

 مصنع كريازي, مصر

 
 1004100رقم العالمـة  : 

 01/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 -ة المعادن من الصدأاو الخشب من التلف المواد التي تستخدم لوقاي -الدهانات والورنيش والالكية  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

دون  0عموم معاجين الدهانات المشتقة من الراتنجات بالفئه  -المواد الكيماوية الخاصة بتثبيت األلوان  -مواد الصباغة  –المواد الملونة

 غيرها
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االلمانية اللبنانية  dnaكيماويات شركة توصية بسيطة عبد الفتاح الحوت وشريكة االلمانية اللبنانية للبويات وال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصية بسيطة -للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه 

 قليوبية, , , , مصر-مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان  09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 توصية بسيطة -لمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح إبراهيم الحوت وشركاهالشركة األاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القليوبية بجوار  -المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور  -بلوك المحاجر -(  30ب ،  0،  0: قطعة ) عنوان المنقول اليه  الملكية

 مصنع كريازي, مصر

 
 1004100رقم العالمـة  : 

 01/10/0110 تاريخ التسـجيل  :

 04/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 -المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأاو الخشب من التلف  -الدهانات والورنيش والالكية  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

دون  0عموم معاجين الدهانات المشتقة من الراتنجات بالفئه  -يت األلوان المواد الكيماوية الخاصة بتثب -مواد الصباغة  –المواد الملونة

 غيرها

 

 االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر --مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمه ثان  09: ان المنقول اليه  الملكيةعنو

 
 1004100رقم العالمـة  : 

 01/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 03/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 -المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأاو الخشب من التلف  -الدهانات والورنيش والالكية  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

دون  0عموم معاجين الدهانات المشتقة من الراتنجات بالفئه  -د الكيماوية الخاصة بتثبيت األلوان الموا -مواد الصباغة  –المواد الملونة

 غيرها

 

 عبدالفتاح الحوت وشريكة االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات شركة توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -را الخيمة مايو بجوار سنترال شب 09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 رالقليوبية, مص -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1009050رقم العالمـة  : 

 05/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

مستحضرات ومواد صيدالنيه لمعالجة أو الحد من األمراض أو أضرابات الجهاز العصبى المركزى  - 9: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 أستخدام منتجات التبغ مستحضرات ومواد مضادة لألكتئابوالمساعدة فى إيقاف 

 

 شركة بريطانيه محدودة -ذا ويلكوم فاونديشن ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 أنجلترا, بريطانيا -أو أن أن  0ميدليسكس يو بى  -: جالسكو ويلكام هاوس بيركيلى أفينيو جرينفورد  عنوان ناقل الملكية

 

 جالكسو جروب ليمتديه المــــلكية   : اسم المنقول ال

 او إن إن انجلترا, بريطانيا 0: جالكسو وليكام هاوس ، بيركلى افينيو ، جرينفورد ميدلسيكس ، يو بى عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000340رقم العالمـة  : 

 00/01/0110تاريخ التسـجيل  : 

 01/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 9الفئة : 

 ( دون غيرها9المستحضرات الصيلدالنية والطبية وجميعها تقع بالفئة ) - 9: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 سانوفى باستيور ليمتد / سانوفى باستيور ليمتد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كندا , كندا - 4تى  3ار  0م ستيلز افنيو ويست ويلو ويرال ، اونتاريو ا 0199:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة أمريكية متحدة -سانوفي باستور انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - 00311بى ايه ’ سويفت واتر ’ : وان ديسكافورى درايف عنوان المنقول اليه  الملكية

 االمريكية

 
 1000904رقم العالمـة  : 

 04/01/0110تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

المنتجات الكيماوية التى تستخدم فى الصناعة مواد اللصق التى تستخدم فى الصناعة المستحضرات  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 0رد بالفئة الكيماوية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ت

 

االلمانية اللبنانية  dnaعبد الفتاح الحوت وشريكة االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات ش توصية بسيطة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصية بسيطة -للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه 

 ر سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة قليوبية, مصرمايو بجوا 09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 الشركة األلمانية اللبنانية للصناعة )عبد الفتاح إبراهيم الحوت وشركاه( توصية بسيطةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القليوبية بجوار  -مدينة العبور  المنطقة الصناعية )ب ، ج ( -بلوك المحاجر -(  30ب ،  0،  0: قطعة ) عنوان المنقول اليه  الملكية

 مصنع كريازي, مصر

 
 1000904رقم العالمـة  : 

 04/01/0110تاريخ التسـجيل  : 

 04/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

ى تستخدم فى الصناعة المستحضرات المنتجات الكيماوية التى تستخدم فى الصناعة مواد اللصق الت - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 0الكيماوية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ترد بالفئة 

 

 االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القليوبية, مصر -سم شبرا الخيمة ثان مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة ق09:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر --مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمه ثان  09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000904رقم العالمـة  : 

 04/01/0110تاريخ التسـجيل  : 

 03/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

المنتجات الكيماوية التى تستخدم فى الصناعة مواد اللصق التى تستخدم فى الصناعة المستحضرات  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 0حام وهذة المنتجات ترد بالفئة الكيماوية الخاصة بالل

 

 عبد الفتاح الحوت وشريكة االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات ش توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة قليوبية, مصر 09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطةلمــــلكية   : اسم المنقول اليه ا

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000909رقم العالمـة  : 
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 19/13/0110تاريخ التسـجيل  : 

 03/08/2021  تأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ال

 0الفئة : 

المنتجات الكيماوية التى تستخدم فى الصناعة مواد اللصق التى تستخدم فى الصناعة المستحضرات  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 0الكيماوية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ترد بالفئة 

 

 االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطة ـلكية  :اسم ناقل المــــــــ

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة توصية بسيطة -الفتاح الحوت وشريكيه االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر --مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمه ثان  09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000909رقم العالمـة  : 

 19/13/0110تاريخ التسـجيل  : 

 03/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

المنتجات الكيماوية التى تستخدم فى الصناعة مواد اللصق التى تستخدم فى الصناعة المستحضرات  - 0: الفئة    ع والمنتــــــــجاتالبضائ

 دون غيرها 0الكيماوية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ترد بالفئة 

 

 للبويات والكيماويات شركة توصية بسيطة عبد الفتاح الحوت وشريكة االلمانية اللبنانية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان قليوبية, , , , مصر 09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000909رقم العالمـة  : 

 19/13/0110تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

وية التى تستخدم فى الصناعة مواد اللصق التى تستخدم فى الصناعة المستحضرات المنتجات الكيما - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 0الكيماوية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ترد بالفئة 

 

ة اللبنانية االلماني dnaعبد الفتاح الحوت وشريكة االلمانيةاللبنانية للبويات والكيماويات شركة توصية بسيطة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصية بسيطة -للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه 

 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان قليوبية, , , , مصر 09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 توصية بسيطة -راهيم الحوت وشركاهالشركة األلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح إباسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القليوبية بجوار  -المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور  -بلوك المحاجر -(  30ب ،  0،  0: قطعة ) يه  الملكيةعنوان المنقول ال

 مصنع كريازي, مصر

 
 1000900رقم العالمـة  : 

 00/14/0110تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال

 0الفئة : 

المنتجات الكيماوية التى تستخدم فى الصناعة مواد اللصق التى تستخدم فى الصناعة المستحضرات  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 0الكيماوية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ترد بالفئة 

 

االلمانية اللبنانية  dnaالحوت وشريكة االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات ش توصية بسيطة  عبد الفتاح اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصية بسيطة -للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه 

 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة قليوبية, مصر 09: طريق  قل الملكيةعنوان نا

 

 توصية بسيطة-الشركة األلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح إبراهيم الحوت وشركاه اليه المــــلكية   :  اسم المنقول

 المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور , مصر -بلوك المحاجر -(  30ب ،  0،  0: قطعة ) عنوان المنقول اليه  الملكية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 
 1000900رقم العالمـة  : 

 00/14/0110:  تاريخ التسـجيل 

 03/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

المنتجات الكيماوية التى تستخدم فى الصناعة مواد اللصق التى تستخدم فى الصناعة المستحضرات  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 0الكيماوية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ترد بالفئة 

 

 عبد الفتاح الحوت وشريكة االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات شركة توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان قليوبية, , , , مصر 09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 لبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطةااللمانية الاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000900رقم العالمـة  : 

 00/14/0110تاريخ التسـجيل  : 

 04/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

المنتجات الكيماوية التى تستخدم فى الصناعة مواد اللصق التى تستخدم فى الصناعة المستحضرات  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 0الكيماوية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ترد بالفئة 

 

 ة للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطةااللمانية اللبناني اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09:  عنوان ناقل الملكية

 

 توصية بسيطة شركة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر --مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمه ثان  09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000901رقم العالمـة  : 

 11/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 04/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

المنتجات الكيماوية التى تستخدم فى الصناعة مواد اللصق التى تستخدم فى الصناعة المستحضرات  - 0ئة : الف   البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 0الكيماوية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ترد بالفئة 

 

 ية بسيطةااللمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توص اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر --ار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمه ثان مايو بجو 09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000901رقم العالمـة  : 

 11/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 03/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

د اللصق التى تستخدم فى الصناعة المستحضرات المنتجات الكيماوية التى تستخدم فى الصناعة موا - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 0الكيماوية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ترد بالفئة 

 

 عبد الفتاح الحوت وشريكة االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات شركة توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 نترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان قليوبية, , , , مصرمايو بجوار س 09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 



13 13 

 االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 يوبية, مصرالقل -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000901رقم العالمـة  : 

 11/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

المنتجات الكيماوية التى تستخدم فى الصناعة مواد اللصق التى تستخدم فى الصناعة المستحضرات  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 0ية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ترد بالفئة الكيماو

 

االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح  dnaعبد الفتاح الحوت وشريكة االلمانية اللبنانية والكيماويات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصية بسيطة -الحوت وشريكيه 

 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة ثان قليوبية, مصر 09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 توصية بسيطة -الشركة األلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح إبراهيم الحوت وشركاهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القليوبية بجوار  -دينة العبور المنطقة الصناعية )ب ، ج ( م -بلوك المحاجر -(  30ب ،  0،  0: قطعة ) عنوان المنقول اليه  الملكية

 مصنع كريازي, مصر

 
 1000900رقم العالمـة  : 

 05/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

تستخدم فى الصناعة المستحضرات المنتجات الكيماوية التى تستخدم فى الصناعة مواد اللصق التى  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 0الكيماوية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ترد بالفئة 

 

االلمانية اللبنانية  dnaعبد الفتاح الحوت وشريكة االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات ش توصية بسيطة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصية بسيطة -حوت وشريكيه للبويات والكيماويات عبد الفتاح ال

 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة قليوبية, مصر 09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 توصية بسيطة -الشركة األلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح إبراهيم الحوت وشركاهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القليوبية بجوار  -المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور  -بلوك المحاجر -(  30ب ،  0،  0: قطعة ) عنوان المنقول اليه  الملكية

 مصنع كريازي, مصر

 
 1000900رقم العالمـة  : 

 05/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 03/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

المنتجات الكيماوية التى تستخدم فى الصناعة مواد اللصق التى تستخدم فى الصناعة المستحضرات  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 0الكيماوية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ترد بالفئة 

 

 توصية بسيطة عبد الفتاح الحوت وشريكة االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات ش اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة قليوبية, مصر 09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -نترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان مايو بجوار س09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000900رقم العالمـة  : 

 05/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 03/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

صق التى تستخدم فى الصناعة المستحضرات المنتجات الكيماوية التى تستخدم فى الصناعة مواد الل - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 0الكيماوية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ترد بالفئة 
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 االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القليوبية, مصر -خيمة قسم شبرا الخيمة ثان مايو بجوار سنترال شبرا ال09:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 صرالقليوبية, م --مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمه ثان  09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000905رقم العالمـة  : 

 00/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

الدهانات والورنيش والالكية المواد التى تستخدم لوقاية المعادن من الصدا والخشب من التلف  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 0مواد الصباغة المواد الكيماوية الخاصة بتثبيت اللون الراتنجات الصناعية بالفئة المواد الملونة و

 

االلمانية اللبنانية  dnaعبد الفتاح الحوت وشريكة االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات ش توصية بسيطة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصية بسيطة -للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه 

 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة قليوبية, مصر 09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 توصية بسيطة -الشركة األلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح إبراهيم الحوت وشركاهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القليوبية بجوار  -المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور  -بلوك المحاجر -(  30ب ،  0،  0: قطعة ) وان المنقول اليه  الملكيةعن

 مصنع كريازي, مصر

 
 1000905رقم العالمـة  : 

 00/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 03/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

لدهانات والورنيش والالكية المواد التى تستخدم لوقاية المعادن من الصدا والخشب من التلف ا - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 0المواد الملونة ومواد الصباغة المواد الكيماوية الخاصة بتثبيت اللون الراتنجات الصناعية بالفئة 

 

 ويات والكيماويات ش توصية بسيطةعبد الفتاح الحوت وشريكة االلمانية اللبنانية للب اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة قليوبية, مصر 09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000905رقم العالمـة  : 

 00/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 04/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

د التى تستخدم لوقاية المعادن من الصدا والخشب من التلف الدهانات والورنيش والالكية الموا - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 0المواد الملونة ومواد الصباغة المواد الكيماوية الخاصة بتثبيت اللون الراتنجات الصناعية بالفئة 

 

 االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر --ل شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمه ثان مايو بجوار سنترا 09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000194رقم العالمـة  : 

 00/11/0113تاريخ التسـجيل  : 

 17/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 
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 دون غيرها 35خدمات النقل الورادة بالفئة  - 35: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة-انك  -امريكان ايرالينز  لمـــــــــلكية  :اسم ناقل ا

الوليات المتحدة االمريكية, الواليات  10099، فورت ورث ، تكساس  913بي  0سكايفيو درايف ،ام دي   0:  عنوان ناقل الملكية

 المتحدة االمريكية

 

 ياية ادفانتدج لويالتي اي بي ال تي داسم المنقول اليه المــــلكية   : 

: سي /او مابلس كوربريت سيرفسز ليمتد ، اجالند هاوس ، ساوث تشرش ستريت ، جورج تاون ، جراند عنوان المنقول اليه  الملكية

 كايمان كايمان ايالندز, الواليات المتحدة االمريكية

 
 1005005رقم العالمـة  : 

 19/00/0111تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 -قوالب مؤقتة معدنية لصب األسمنت  -إنشاء هيكلي معدني لدعم الخرسانة المصبوبة  -سقاالت  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

مشبك  -الساللم  ترابزين -إنشاء معدني إطاري واألطراف التي تستخدم في بناء السقاالت  -نية \بانوهات معد -نصب إنشائية معدنية مؤقتة 

ساللم واالجزاء   -أسالك رابطة  -حامل مزدوج األرجل حامل ثالثي القوائم  -سالسل الرفع  -) مثبت للساللم ( مجموعة سقاالت 

 دون غيرها. 0والتجهيزات المعدنية لكل المنتجاتالمذكروة أعاله وجميعها واردة بالفئة 

 

 يز ليمتداس جى بى سيرف اسم ناقل المـــــــــلكية  :

، اس جى ، انجلترا ,  1 00كينجستون رود ، ليزر هيد سورى كى تى  055: سارسكو هاوس ، ريجينت بارك  عنوان ناقل الملكية

 بريطانيا

 

 هارسكو انفراستركتشر سيرفيس ليمتد .شركة بريطانية محدودة باالسهماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

   00، كينجستون رود ، ليذرهيد ، سوراى ، المملكه المتحدة كى تى  055رسكو هاوس ، ريجينت بارك : هاعنوان المنقول اليه  الملكية

 أس جى ., المملكة المتحدة 1

 
 1005005رقم العالمـة  : 

 19/00/0111تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 -قوالب مؤقتة معدنية لصب األسمنت  -إنشاء هيكلي معدني لدعم الخرسانة المصبوبة  -سقاالت  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

مشبك  -ترابزين الساللم  -إنشاء معدني إطاري واألطراف التي تستخدم في بناء السقاالت  -نية \بانوهات معد -نصب إنشائية معدنية مؤقتة 

ساللم واالجزاء   -أسالك رابطة  -حامل مزدوج األرجل حامل ثالثي القوائم  -سالسل الرفع  -) مثبت للساللم ( مجموعة سقاالت 

 دون غيرها. 0والتجهيزات المعدنية لكل المنتجاتالمذكروة أعاله وجميعها واردة بالفئة 

 

 هارسكو انفراستركتشر سيرفيس ليمتد .شركة بريطانية محدودة باالسهم اسم ناقل المـــــــــلكية  :

أس  1   00، كينجستون رود ، ليذرهيد ، سوراى ، المملكه المتحدة كى تى  055: هارسكو هاوس ، ريجينت بارك  لملكيةعنوان ناقل ا

 جى ., المملكة المتحدة

 

 لمسئولية .براند اينرجى اند اينفراستركتشر سيرفيسز يو كيه ، ال تى دى . شركة بريطانية محدودة ااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

اس جى .,  1  00، كينجستون رود ، ليذرهيد ، سوراى ، المملكة المتحدة  كى تى 055: ريجينت بارك عنوان المنقول اليه  الملكية

 المملكة المتحدة

 
 1033000رقم العالمـة  : 

 09/13/0119تاريخ التسـجيل  : 

 29/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مستحضرات تبيض االقمشة ومواد اخرى لالستعمال فى الغسيل مستحضرات تنظيف وصقل وجلى  - 3: الفئة    بضائع والمنتــــــــجاتال

مستحضرات تنظيف االسنان وغسوالت  -وكشط , الصابون , العطور وزيوت عطرية , مستحضرات التزيين الكوزماتيك وغسول للشعر 

 الفمبالفئة 

 

 جالكسو جروب ليمتد ـــــلكية  :اسم ناقل المــــ



16 16 

 جى اس ، انجلترا, بريطانيا 5 0جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  501:  عنوان ناقل الملكية

 

 سميث كالين بيتشام ليمتد شركة ذات مسئولية محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جى اس انجلترا , بريطانيا 5 0برنتفورد ميدليسكس تى دبليو جريت ويست رود  501: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1033000رقم العالمـة  : 

 13/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

رافيه و البصريه و الخاصه بالوزن و اجهزه و االجهزه و االدوات العلميه و الكهربائيه و الفوتواغ - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 ادوات القياس و اجهزه وادوات تعليميه

 ( دون غيرها5وجميع المنتجات وارده بالفئه )

 

 سميث كالين ييشام بى ال سى شركه بريطانيه محدوده اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اى بى انجلترا, بريطانيا 50دلكس تى دبليو مي 1بريننورد كورت 1: نيو هو ريزونز كورت  عنوان ناقل الملكية

 

 جالكسو جروب ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 او إن إن انجلترا, بريطانيا 0: جالكسو ويلكوم هاوس ، بيركلى افينيو ، جرينفورد ميدلسكس ، يو بى عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1033039رقم العالمـة  : 

 09/13/0119: تاريخ التسـجيل  

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 40الفئة : 

خدمات العناية الطبية و الصحية الخاصة بالجمال _ خدمات بيطرية و زراعية _ األبحاث العلمية و  - 40: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 (40ة )الصناعية _ خدمات العناية بالصحة و جميع الخدمات واردة بالفئ

 دون غيرها

 

 جالكسو جروب ليمتد شركة بريطانية محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جى اس انجلترا, بريطانيا 5 0جريت ويست رود ، برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  501:  عنوان ناقل الملكية

 

 ذات مسئولية محدودةشركه -سميث كالين بيتشام ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جي اس انجلترا, مصر 5جريت ويست رود برنتفورد ميدليسكس تي دبليو  501: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1033091رقم العالمـة  : 

 01/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 29/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخري لالستعمال في الغسيل مستحضر تنظيف وصقل وجلي  - 3فئة : ال   البضائع والمنتــــــــجات

العطور وزيوت عطرية ومستحضرات التزيين ) الكوزماتيك ( وغسول للشعر _ مستحضرات تنظيف االسنان  -الصابون  -وكشط 

 ون غيرهاد 3وغسوالت الفم ) ليس األغراض الطبية وجميع المنتجات واردة بالفئة 

 

 جالكسو جروب ليمتد . شركة . بريطانية محدودة المسؤلية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جى اس انجلترا , بريطانيا 5 0جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  501:  عنوان ناقل الملكية

 

 ئولية محدودةسميث كالين بيتشام ليمتد شركة ذات مساسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جى اس انجلترا , بريطانيا 5 0جريت ويست رود برنتفورد ميدليسكس تى دبليو  501: ليه  الملكيةعنوان المنقول ا

 
 1033090رقم العالمـة  : 

 01/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 29/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 9المستحضرات ومواد الصيدلية والطبية واالمصال واللقاحات وجميع المنتجات واردة بالفئة  - 9الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 جالكسو جروب ليمتد . شركة . بريطانية محدودة المسؤلية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ترا, بريطانياجى اس انجل 5 0جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  501:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركه ذات مسئولية محدودة-سميث كالين بيتشام ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جي اس انجلترا, مصر 5جريت ويست رود برنتفورد ميدليسكس تي دبليو  501: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1033090رقم العالمـة  : 

 01/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  أشــــــير بالسجالت  :تاريخ الت

 5الفئة : 

االجهزة واالدوات العلمية الكهربائية , والفوتوغرافية والبصرية والخاصة بالوزن واجهزة وادوات  - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 القياس وأجهزة وادوات تعليمية 

 دون غيرها 5وجميع المنتجات واردة بالفئة 

 

 سميت كالين بيشام بي ال سي شركة بريطانية محدودة المسئوليةمؤلفة طبقا لقوانين بريطانيا العظمى لمـــــــــلكية  :اسم ناقل ا

 جى اس انجلترا, بريطانيا 5 0جريت ويست رود برينتفورد ميدلسكس تى دبليو 501:  عنوان ناقل الملكية

 

 جالكسو جروب ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 او إن إن انجلترا, بريطانيا 0: جالكسو وليكام هاوس ، بيركلى افينيو ، جرينفورد ميدلسيكس ، يو بى عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1033090رقم العالمـة  : 

 00/10/0110تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 40الفئة : 

الخدمات التعليميه الخاصة بالصناعات الصيدليه والتشخيصية والبيطريه والخدمات التعليميه  - 40: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

الخاصة باالطعمة والمشروبات الخاصة بصناعة الصابون او العطورأو مستحضرات التزيين والكوزماتيك وجميع الخدمات واردة  بالفئه 

 دون غيرها 40

 

 جالكسو جروب ليمتد . شركة . بريطانية محدودة المسؤلية ة  :اسم ناقل المـــــــــلكي

 جى اس انجلترا , بريطانيا 5 0جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  501:   عنوان ناقل الملكية

 

 شركه ذات مسئولية محدودة-سميث كالين بيتشام ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جي اس انجلترا, المملكة المتحدة 5جريت ويست رود برنتفورد ميدليسكس تي دبليو  501: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1030155رقم العالمـة  : 

 19/00/0119تاريخ التسـجيل  : 

 17/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 دون غيرها 5فئة العدسات الالصقة بال - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة -نوفارتيس أ.ج  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بازل سويسرا., سويسرا4110:  عنوان ناقل الملكية

 

 الكون انك محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سراسويسرا, سوي -فرايبورج  0110، 0دي افري  -: رو لويس عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1030034رقم العالمـة  : 

 31/10/0111تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 ما عدا اللصق ) اللزق ( الطبية ومواد التضميد 9كافة المنتجات الواردة بالفئة  - 9: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات



18 18 

 

 شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقوانين والية ديالوير --بوش اند لومب فارماسيتيكالز انك  :  اسم ناقل المـــــــــلكية

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 33031هيدن ريفر باركواى تامبا فلوريدا  0911:   عنوان ناقل الملكية

 

 بوريتد باوش اند لومب انكوراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الوليات المتحده االمريكية, الواليات المتحدة 04015ان . جودمان ستريت ،روشستير ، ان واي  0411: عنوان المنقول اليه  الملكية

 االمريكية

 
 1040003رقم العالمـة  : 

 14/00/0110تاريخ التسـجيل  : 

 31/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

عديد يور يثان للتذرية و طليه عديد يوريا لحمايه  االسطح من التاكل و الصدمات لالستخدام فى  - 0: الفئة    والمنتــــــــجات البضائع

 دون غيرها 0صناعه السيارات و عربات النقل وجميعهاواردة بالفئة 

 

 ال اف دي سي هولدينجز، انك. شركة مساهمة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة  -05113، نيوتاون سكوير، بنسلفانيا 011، سويت 0ويست تشيستر بايك، بلدج. 3000:  عنوان ناقل الملكية

 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية

 

 ذات مسؤولية محدودة -اكس اكويزيشن ال ال سي-اليناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة  -05113، نيوتاون سكوير، بنسلفانيا 011، سويت 0ويست تشيستر بايك، بلدج. 3000: عنوان المنقول اليه  الملكية

 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية

 
 1040003رقم العالمـة  : 

 14/00/0110تاريخ التسـجيل  : 

 31/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

عديد يور يثان للتذرية و طليه عديد يوريا لحمايه  االسطح من التاكل و الصدمات لالستخدام فى  - 0: الفئة    ــجاتالبضائع والمنتــــــ

 دون غيرها 0صناعه السيارات و عربات النقل وجميعهاواردة بالفئة 

 

 ذات مسؤولية محدودة -اكس اكويزيشن ال ال سي-الين اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة  -05113، نيوتاون سكوير، بنسلفانيا 011، سويت 0ويست تشيستر بايك، بلدج. 3000:  عنوان ناقل الملكية

 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية

 

 ذات مسؤولية محدودة -اكس ال ال سي-اليناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  -39000يف نورثويست، هانتسفيل، ايه ال سباركمان درا 0000: عنوان المنقول اليه  الملكية

 المتحدة االمريكية

 
 1040003رقم العالمـة  : 

 14/00/0110تاريخ التسـجيل  : 

 31/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

للتذرية و طليه عديد يوريا لحمايه  االسطح من التاكل و الصدمات لالستخدام فى  عديد يور يثان - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 0صناعه السيارات و عربات النقل وجميعهاواردة بالفئة 

 

 ورنياالين _ اكس فراتشايز ديفيلوبمنت كوربوريشن شركه مساهمه مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية كاليف اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 : سانتا انا _ كاليفورنيا _ الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية عنوان ناقل الملكية

 

 ال اف دي سي هولدينجز، انك. شركة مساهمةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة  -05113سكوير، بنسلفانيا  ، نيوتاون011، سويت 0ويست تشيستر بايك، بلدج. 3000: عنوان المنقول اليه  الملكية

 االمريكية, الواليات المتحدة 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

 1099314رقم العالمـة  : 

 00/19/0110تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

 4دة بالفئةالزيت المغلى للبوية الوار - 4: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

االلمانية اللبنانية للبويات  dnaشركة االلمانيه اللبنانيه للبويات والكيماويات ) عبد الفتاح الحوت وشريكته (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه/توصية بسيطة

 م شبرا الخيمة القليوبية, مصرمايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قس09: طويق  عنوان ناقل الملكية

 

 توصية بسيطة-الشركة األلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح إبراهيم الحوت وشركاهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور , مصر -بلوك المحاجر -(  30ب ،  0،  0: قطعة ) عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1099314رقم العالمـة  : 

 00/19/0110تاريخ التسـجيل  : 

 05/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

 4الزيت المغلى للبوية الواردة بالفئة - 4: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 د الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطةااللمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عب اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09:  يةعنوان ناقل الملك

 

 االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه / توصية بسيطةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09: نوان المنقول اليه  الملكيةع

 
 1099314رقم العالمـة  : 

 00/19/0110تاريخ التسـجيل  : 

 05/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

 4ردة بالفئةالزيت المغلى للبوية الوا - 4: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة االلمانيه اللبنانيه للبويات والكيماويات ) عبد الفتاح الحوت وشريكه( اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة القليوبية, , , , مصر09: طويق  عنوان ناقل الملكية

 

 بنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته / توصية بسيطةااللمانية اللاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان 09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1099419رقم العالمـة  : 

 00/19/0110تاريخ التسـجيل  : 

 10/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

 39مستلزمات الرش ومحتويات بالفئة  5االستيراد والتصدير في مجال الفئة  - 39: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 دالي اكسبورت ) طارق وشركاه ( شركة توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -ير مدينة نصر ناصية مكرم عب -مصطفي النحاس  90:  عنوان ناقل الملكية

 

 مساهمة مصرية-دالي اكسبورت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -ناصية مكرم عبير مدينة نصر  -مصطفي النحاس  90: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000015رقم العالمـة  : 
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 00/10/0111تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  سجالت  :تاريخ التأشــــــير بال

 5الفئة : 

المنتجات البصرية فى هذه الفئة النظارات ونظارات الشمس ونظارات ومنظارات الرياضيه واجزائها  - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

وعلب النظارات  واذرع  اكسسوارات ومكمالت النظارات الشمسيه فى هذه الفئه والنظارات والمنظارات الرياضيه بما فى ذلك االطارات

 النظارات

ب والعدسات البديله واالجزاء االنقيه والشرائط من الفوم لحمايه الجبهه من النظارات خوذات واقيه لالستخدام فى الرياضه بما فى ذلك ركو

 االمواج والتزلج المائى 

المسجله واسطوانات الفيديو الرقميه واالقراص المضغوطه على االلواح والتزلج الجليدى على االلواح والتزلج على الجليد وشرائط الفيديو 

DC  

واالغطيه والعلب والماسكات وحبل العنق وسالسل العنق  5وجاكتات البلل فى هذه الفئه واكسسوارات التليفون المحمول الواردة بالفئة

 5الوارد بالفئه 

 

 ركة محدودة المسئولية تأ سست وقائمة طبقاً لقوانين لوكسمبورجش -بياربتز هولدينجز اس ايه ار ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، لوكسمبورج, استراليا 0540 -رو لوفنى ال  00-5:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ال ال سي  -بوردرايدرز أي بي هولدينجز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية,  50045هانتينجتون بيتش سي ايه  011ارجوسي سيركل، سويت  9011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1000001رقم العالمـة  : 

 00/10/0111تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 04الفئة : 

الساعات واجزائها واكسسوارتها ولوازمها ورباط الساعة وجلد ساعات المعصر وحاويات الساعة  - 04: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 فى شكل علب وحوافظ اجزاء الساعة الميكانيكية وساعات 

 هذه الفئةالحائط والمجوهرات والجواهر واالحجار الكريمة والمنتجات من االحجار الكريمة او المغلفة بهاوسالسل المفاتيح  والمحافظ فى 

 

 شركة محدودة المسئولية تأ سست وقائمة طبقاً لقوانين لوكسمبورج -بياربتز هولدينجز اس ايه ار ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، لوكسمبورج, استراليا 0540 -رو لوفنى ال  00-5:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -جز ال ال سي بوردرايدرز اي بي هولديناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية.,  50045هانتينجتون بيتش، كاليفورنيا  011أرجوسي سيركل، سويت  9011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1000000رقم العالمـة  : 

 13/11/0111تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  ــير بالسجالت  :تاريخ التأشــــ

 00الفئة : 

حقائب السفر وحقائب الحمل والحقائب اليدويه وحقائب الشاطيء وحقائب السفر وحقائب الحمام  - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

ب المدرسيه وحقائب االوراق والحقائب الرياضيه والحوافظ )الحقائب( وحقائب الظهر والمحافظ الحريمي والمحافظ الرجالي والحقائ

 والحقئب الدبلوماسيه وحقائب السفر المستطيله والمسطحه ومحفظه المفاتيح والشماسي.

 

 شركة محدودة المسئولية تأ سست وقائمة طبقاً لقوانين لوكسمبورج -بياربتز هولدينجز اس ايه ار ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، لوكسمبورج, استراليا 0540 -وفنى ال رو ل 00-5:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بوردرايدرز اي بي هولدينجز ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية.,  50045هانتينجتون بيتش، كاليفورنيا  011أرجوسي سيركل، سويت  9011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 يات المتحدة االمريكيةالوال

 
 1000000رقم العالمـة  : 

 00/15/0100تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 04الفئة : 

الكتان  -المنتجات من المنسوجات من القماش او مادة البالستيك)بديال عن القماش (فى هذة الفتة  - 04: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 لالغراض المنزلية والمفر وشات السريروالمفر وشات المائدة والبشاكية والفواط واغطية 

 السريروالمائدة مناديل المائدة واقمشة الرابات  والمنسوجات واالقمشة )المنسوجات والمحبوكة(

 

 

 ية تأسست طبقا لقوانين لوكسمبورجش محدودة المسئول -بياريتز هولدنجز  اس ايه ار ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسمبورج, لوكسمبورج 0540 -رو لوفيجنى ال  - 5-00:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ال ال سي  -بوردرايدرز أي بي هولدينجز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية,  50045هانتينجتون بيتش سي ايه  011ارجوسي سيركل، سويت  9011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1000009رقم العالمـة  : 

 13/11/0111تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

د  تجميل  الزيوت  االساسيه  والصابون   ولوسيون  الشعر  ومستحضرات  العطور والروائح  وموا - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 الحمامات  من الشمس  ومستحضرات  السمار  الشمس  وجبل  الحمام 

وزيوت  الحمام  وبودرة الحمام ومزيل رائحه العرق  وجيل االستحمام  والشامبو  وسنفرة  الوجه وبودرة  الوجه وصابون البشرة 

 ولوسيون  ومرطب  البشرة 

 الجمر  وطالء  االظافر  وبلسم  الشفاة واحمر الشفاة  وماكياج  الوجه  العيون.

 

 شركة محدودة المسئولية تأ سست وقائمة طبقاً لقوانين لوكسمبورج -بياربتز هولدينجز اس ايه ار ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كسمبورج, استراليا، لو 0540 -رو لوفنى ال  00-5:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بوردرايدرز اي بي هولدينجز ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية.,  50045هانتينجتون بيتش، كاليفورنيا  011أرجوسي سيركل، سويت  9011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 يةالواليات المتحدة االمريك

 
 1000000رقم العالمـة  : 

 13/11/0111تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

النظارات وتظارات الشمس ونظارات ومنظارات الرياضة  -المنتجات البصرية في هذة الفئة  - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

كمالت النظارات الشمسية في هذة الفئة النظارات والمنظارات الرياضية بما في ذلك االطارات وعلب النظارات واجزاؤهاو اكسسوارات وم

واذرع النظارات والعدسات البديلة واالجزاء االنفية والشرائط من الفوم ) لحماية الجبهة من النظارات _ خوذات واقية لالستخدام في 

تزلج المائي علي االلواح والتزلج الجليدي علي االلواح والتزلج علي الجليد وشرائط الفيديو الرياضة بما في ذلك ركوب االمواج وال

 DCالمسجلة واسطونات الفيديو الرقمية واالقراص المضغوطة 

 يرها.دون غ5واالغطية والعلب والماسكات وحبل العنق وسالسل العنق الواردة بالفئة 5واكسسوارات التليفون المحمول الواردة بالفة   

 

 شركة محدودة المسئولية تأ سست وقائمة طبقاً لقوانين لوكسمبورج -بياربتز هولدينجز اس ايه ار ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، لوكسمبورج, استراليا 0540 -رو لوفنى ال  00-5:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ال ال سي  -بوردرايدرز أي بي هولدينجز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية,  50045هانتينجتون بيتش سي ايه  011ارجوسي سيركل، سويت  9011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1000001رقم العالمـة  : 

 13/11/0111تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  لسجالت  :تاريخ التأشــــــير با

 04الفئة : 

الساعات  واجزاء ها  واكسسوارتها  ولوازمها  ورباط  الساعه  وجلد  ساعات  المعصم   - 04: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
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 وحاويات  الساعات  فى شكل  علب  وحوافظ  اجزاء  الساعه  الميكانيكيه 

واالحجار  الكريمه  المنتجات  من االحجار  الكريمهاو المغلفةبها والمحافظ  وسالسل  المفاتيح   وساعات الحائط  والمجوهرات  والجواهر 

 في هذة الفئة.

 

 ش محدودة المسئولية تأسست طبقا لقوانين لوكسمبورج -بياريتز هولدنجز  اس ايه ار ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسمبورج, لوكسمبورج 0540 - رو لوفيجنى ال - 5-00:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بوردرايدرز اي بي هولدينجز ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية.,  50045هانتينجتون بيتش، كاليفورنيا  011أرجوسي سيركل، سويت  9011: اليه  الملكيةعنوان المنقول 

 حدة االمريكيةالواليات المت

 
 1000000رقم العالمـة  : 

 13/11/0111تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

حقائب السفر وحقائب الحمل والحقائب اليدويه وحقائب للشاطئ وحقائب السفر وحقائب الحمام  - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

ية والحقائب الرياضيه والحوافظ )الحقائب( وحقائب الظهر والمحافظ والمحافظ الحريمى والمحافظ الرجالى والحقائب المدرسيه الرياض

 وحقائب االوراق والحقائب الدبلوماسيه وحقائب السفر المستطيله والمسطحه ومحفظه المفاتيح والشماسى.

 

 ش محدودة المسئولية تأسست طبقا لقوانين لوكسمبورج -س ايه ار ال بياريتز هولدنجز  ا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسمبورج, لوكسمبورج 0540 -رو لوفيجنى ال  - 5-00:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ال ال سي  -بوردرايدرز أي بي هولدينجز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية,  50045هانتينجتون بيتش سي ايه  011ارجوسي سيركل، سويت  9011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1000005رقم العالمـة  : 

 00/01/0115تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 04الفئة : 

 المنتجات من المنسوجات من القماش او مادة البالستك)بديال عن القماش ( فى هذه الفئة الكتان - 04الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 لالغراض المنزلية ومفروشات السرير ومفروشات المائدة والبشاكير والفوط واغطية السرير والمائده

 04منسوجه والمحبوكة( بالفئة ومناديل المائده فى هذه الفئة واقمشه الرايات والمنسوجات واالقمشة )ال 

 

 ش محدودة المسئولية تأسست طبقا لقوانين لوكسمبورج -بياريتز هولدنجز  اس ايه ار ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسمبورج, لوكسمبورج 0540 -رو لوفيجنى ال  - 5-00:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بي هولدينجز ال ال سي بوردرايدرز اي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية.,  50045هانتينجتون بيتش، كاليفورنيا  011أرجوسي سيركل، سويت  9011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1000051رقم العالمـة  : 

 13/11/0111تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  التأشــــــير بالسجالت  :تاريخ 

 09الفئة : 

الملبوسات و أردية القدم و لباس الرأس وجاكتات البلل وأردية السباحة واألقمصة التحتانية  - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 الرجالي والفانالت تي شيرت والفانالت والقمصان والجاكتات لالستخدام 

ويلة أو قصيرة والمالبس الضيقة والجاكتات والفانالت الشبابية والسترة الرياضية بالقلنسوة والجاكتات والسترات وسترة اليومي بأكمام ط

 العمال والبحارة واألثواب 

ئرة بدون أكمام ومرايل األطفال والجاكتات الحريمي والبنطلونات القصيرة والبنطلونات حتى الركبة وشورتات المشي وشروتات الكرة الطا

 والسراويل الطويلة 

وسراويل الشاطئ والبنطلونات والبنطلونات الفضفاضة والبنطلونات الجينز ومالبس الشغل ) االفرول ( وثوب المرأة أو الطفل والتنورات 

 والسارنج ) مالبس الماليو ( 
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بس التزحلق بااللواح على الجليد تشمل بدل ومالبس أوقات الفراغ والمالبس الرياضية ومالبس األلعاب ومالبس التزحلق على الجليد ومال

 التزحلق و بنطلونات  التزحلق

وسراويل التزحلق التحتيه للرجال و بنطلونات التزحلق و جاكتات التزحلق و سراويل الواح التزحلق على الجليد و بنطلونات الواح 

 التزحلق على الجليد 

 بالقباقيب والمئازر والبيجامات  ومالبس النوم والعباءات ومالبس و جاكتات الواح التزحلق على الجليد و مالبس التزحلق

االستحمام والمالبس الداخلية والماللبس التحتية الحريمي والشرابات والشرابات الحريمي الضيقة والجوارب القصيرة والصديريات 

 واألحزمة وحماالت البنطلون 

ألذن المكسوة بالفراء والمناديل الكبيرة وبها رسومات والقبعات الصغيرة بدون وقفازات األصابع األربع والقفازات والكوفيات وكسوة ا

 حواف وأربطة الرأس 

والقبعات واألقنعة والقلنسوة وأغطية الرأس برفرف واقية للشمس والشباشب واألحذية برقبة واألحذية وأحذية الشاطئ والصنادل بسيور 

 أو أشرطة وأحذية القدم 

لعاب واألحذية الرياضية برقبة وأحذية الجليد وأحذيه برقبة أللواح التزحلق على الجليد وأحذية برقبة للتزحلق على الخاصة بالرياضة واأل

 الجليد 

 09بالزحافات وأحذية برقبة للوحة التحليق وأحذية التزحلق على األمواج.بالفئه  

 

 دودة المسئولية تأسست طبقا لقوانين لوكسمبورجش مح -بياريتز هولدنجز  اس ايه ار ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسمبورج, لوكسمبورج 0540 -رو لوفيجنى ال  - 5-00:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بوردرايدرز اي بي هولدينجز ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية.,  50045هانتينجتون بيتش، كاليفورنيا  011سويت أرجوسي سيركل،  9011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1000050رقم العالمـة  : 

 13/11/0111تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

هزة الرياضية و الواح التزحلق على االمواج و الواح التزحلق بالجسم و الواح التزحلق االج - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 بالركب و الواح السحب على سطح الماء وااللواح الشراعية 

جل و و الواح التزحلق على االمواج و الواح التزحلق عاى الجليد و لو حتى التزحلق على الجليد و لو حتى التازحلق على الماء و الواح الع

 لوحات التاحليق 

و االكسسوارات الرياضية و تشمل احبال العجل و رباط الرجلين للتامين في االجهزة الرياضية و االجهزة الرياضية من احبال تستخدم في 

 السحب او التزحلق

تزحلق على الماء و اشرعة و اربطة التزحلق و مساكات لوح التزحلق على االمواج و زعانف السباحة و تشمل زعانف السباحة اللواح ال

 االلواح الشراعية 

و اشرعة لوحات التحليق و الشمع و لو حتى التزحلق على الجليد و لوحات التزحلق على الماء و اغطية و حوافظ حماية لالجهزة 

 الرياضية و تشمل 

ركب على الماء و الواح السحب على الماء و حوافظ للوحات التزحلق على الماء و لوحات التزحلق بالجسم على الماء و الواح التزحلق بال

 االلواح 

 الشراعية و لو حتى التزحلق على سطح الماء و الواح التزحلق على الجليد و لو حتى التزحلق على الجليد و الواح التزحلق علىسطح الماء

 و الواح التزحلق بالعجل و الواح التحليق.    

 

 

 ش محدودة المسئولية تأسست طبقا لقوانين لوكسمبورج -هولدنجز  اس ايه ار ال بياريتز  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسمبورج, لوكسمبورج 0540 -رو لوفيجنى ال  - 5-00:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ال ال سي  -بوردرايدرز أي بي هولدينجز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية,  50045هانتينجتون بيتش سي ايه  011ارجوسي سيركل، سويت  9011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1000050رقم العالمـة  : 

 14/19/0110تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

خدمات البيع بالتجزئة )وتشمل خدمة البيع بالتجزئة من خالل شبكة االنترنت العالمية او اى شبكة  - 39: الفئة    ــجاتالبضائع والمنتــــــ
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اخرى (  خدمة البيع بالجملة )وتشمل خدمة البيع بالجملة من خالل شبكة االنترنت العالمية او اى شبكة اخرى (االستشارات التجارية 

نافذ البيع بالتجزئة وشراء مجموعه منافذ البيع بالتجزئة والدعاية وخدمات الدعايةوالترويج فى هذه الفئة المتعلقة بانشاء وتشغيل م

 دون غيرها 39وتشمل خطط الحوافز وبرامج الوالء واالخالص بالفئة 

 

 نين لوكسمبورجش محدودة المسئولية تأسست طبقا لقوا -بياريتز هولدنجز  اس ايه ار ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسمبورج, لوكسمبورج 0540 -رو لوفيجنى ال  - 5-00:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ال ال سي  -بوردرايدرز أي بي هولدينجز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية,  50045ايه  هانتينجتون بيتش سي 011ارجوسي سيركل، سويت  9011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1000054رقم العالمـة  : 

 00/13/0110تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

نظارات الشمس ونظارات ومنظارات الرياضة واجزائها نظارات و-المنتجات البصرية فى هذه الفئة  - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

اكسسوارات ومكمالت النظارات الشمسية فى هذه الفئة والنظارات والمنظارات الرياضية بما فى ذلك االطارات وعلب النظارات واذرع 

ات واقية لالستخدام فى الرياضة بما فى النظارات والعدسات البديلة واالجزاء االنفية والشرائط من الفوم )لحماية الجيهة من النظارات(خوز

ذلك ركوب االمواج والتزلج المائى على االلواح والتزلج الجليدى على االلواح والتزلج على الجليد وشرائط الفيديو المسجلة واسطوانات 

واالغطية والعلب  5دة بالفئة وجاكتات البلل فى هذه الفئة واكسسوارات التليفون المحمول الوار DCالفيديوالرقمية واالقراص المضغوطة

  5والماسكات وحبل العنق وسالسل العنق الواردة بالفئة 

 

 ش محدودة المسئولية تأسست طبقا لقوانين لوكسمبورج -بياريتز هولدنجز  اس ايه ار ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ورجلوكسمبورج, لوكسمب 0540 -رو لوفيجنى ال  - 5-00:  وان ناقل الملكيةعن

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بوردرايدرز اي بي هولدينجز ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية.,  50045هانتينجتون بيتش، كاليفورنيا  011أرجوسي سيركل، سويت  9011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1000059المـة  : رقم الع

 01/15/0109تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 04الفئة : 

الساعات  واجزاءها واكسسوراتها  ولوازمها  ورباط  الساعه  وجلد  ساعات المعصم  وحاويات   - 04: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 اء الساعه  الميكانيكه  وساعات  الحائط والمجوهرات الساعات في شكل علب وحوافظ اجز

 والجواهر  واالحجار الكريمه  والمنتجات من االحجار  الكريمه او المغلفة  والمحافظ  وسالسل  المفاتيح  فى  هذة الفئه

 

 ئمة لوكسمبورجشركة محدودة المسئولية تأ سست وقا -بياربتز هولدينجز اس ايه ار ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، لوكسمبورج, استراليا 0540 -رو لوفنى ال  00-5:   عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بوردرايدرز اي بي هولدينجز ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية.,  50045رنيا هانتينجتون بيتش، كاليفو 011أرجوسي سيركل، سويت  9011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1000055رقم العالمـة  : 

 13/11/0111تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

االمواج والواح التزحلق بالجسم والواح التزحلق بالركب االجهزة الرياضية والواح التزحلق علي  - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

والواح السحب علي السطح الماء وااللواح الشراعية والواح التزحلق علي االمواج والواح التزحلق علي الجليد ولو حتي التزحلق علي 

رياضية وتشمل احبال وارباط الرجلين الجليد ولو حتي التزحلق علي الماء وألواح التزحلق العجل ولوحات التحليق واالكسسوارات ال

للتأمين في االجهزة الرياضية و االجهزة الرياضية من احبال تستخدم في السحب أو التزحلق وأربطة التزحلق ومساكات لوح التزحلق علي 

لوحات التحليق االمواج وزعانف السباحة وتشتمل زعانف السباحة اللواح التزحلق علي الماء وأشرعة االلواح الشراعية واشرعة 
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والشمع للوحتي التزحلق علي الجليد ولوحات التزحلق علي الماء وأغطية وحوافظ حماية لالجهزة الرياضية وتشمل حوافظ للوحات 

التزحلق علي الماء ولوحات التزحلق بالجسم علي الماء والواح التزحلق بالركب علي الماء والواح السحب علي الماء وااللواح الشراعية 

ي التزحلق علي سطح الماء والواح التزحلق علي الجليد ولوحتي التزحلق علي الجليد والواح التزحلق على سطح الماء والواح ولوحت

 التزحلق بالعجل والواح التحليق

 

 ش محدودة المسئولية تأسست طبقا لقوانين لوكسمبورج -بياريتز هولدنجز  اس ايه ار ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسمبورج, لوكسمبورج 0540 -رو لوفيجنى ال  - 5-00:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ال ال سي  -بوردرايدرز أي بي هولدينجز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ت المتحدة األمريكية, الواليا 50045هانتينجتون بيتش سي ايه  011ارجوسي سيركل، سويت  9011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1000310رقم العالمـة  : 

 13/11/0111تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

ه السباحه واالقمصه التحتانيه الملبوسات وارديه القدم ولباس الراس وجاكيتات البلل واردي - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

الرجالي والفانالت تى شيرت والفانالت والقمصان والجاكيتات لالستخدام اليومي باكمام طويله او قصيره والمالبس الضيقه والجاكيتات 

 ام ومرايل والفانالت الشبابيه والستره الرياضيه بالقلنسوه والجاكيتات والسترات وستره العمال والبحاره واالثواب بدون اكم

االطفال والجاكيتات الحريمي والبنطلونات  القصيره والبنطلونات حتى الركبه وشورتات المشي وشورتات الكره الطائره والسراويل الطويله 

 وسراويل الشاطيء 

رات والسارنج)مالبس والبنطلونات والبنطلونات الفضفاضه  والبنطلونات الجيتر ومالبس الشغل )االفرول( وثوب المراه او الطفل والتنو

الماليو( ومالبس اوقات الفراغ والمالبس الرياضيه ومالبس االلعاب ومالبس التزحلق غلي الجليد ومالبس  والتزحلق بااللواح الجليد 

 تشمل بدل التزحلق وبنطلونات التزحلق وسراويل التزحلق التحتيه للرجال وبنطلونات التزحلق وجاكيتات التزحلق 

التزحلق علي الجليد وبنطلونات الواح التزحلق علي الجليد وجاكيتات الواح التزحلق علي الجليد ومالبس التزحلق وسراويل الواح 

 بالقباقيب والمئأزر والبيجامات 

ومالبس النوم والعبأءات ومالبس االستحمام والمالبس الداخليه والمالبس التحتيه الحريمي والشرابات والشرابات الحريمي الضيقه 

 وارب القصيره الصديريات والج

 واالحزمه وحماالت البنطلون وقفازات االصابع االربع والقفازات والكوفيات وكسوه االذن المكسوه واربطه الراس و

والقباعات واالقنعه المكسوه واغطيه الراس برفرف واقيه للشمس والشباشب واالحذيه برقبه  واالحذية واحذية الشاطىء والصنادل  

شرطة و احذية القدم  الخاصة بالرياضة  وااللعاب  واالحذية الرياضية برقبة  واحذية الجليد واحذيه برقبه للتزحلق علي الجليد بسيور  او ا

 بالزحافات واحذيه برقبه للوحه  التحليق واحذيه

 التزحلق علي االمواج.

 

 

 المسئولية تأسست طبقا لقوانين لوكسمبورجش محدودة  -بياريتز هولدنجز  اس ايه ار ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسمبورج, لوكسمبورج 0540 -رو لوفيجنى ال  - 5-00:  عنوان ناقل الملكية

 

 ذات مسئولية محدودة -بوردرايدرز أي بي هولدينجز، ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية,  50045هانتيجون بيتش سي ايه  011ارجوسي سيركل، سويت  9011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1000310رقم العالمـة  : 

 13/11/0111تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

)و تشمل خدمة البيع بالتجزئة من خالل شبكة االنترنت العالمية او اى شبكة خدمات البيع بالتجزئة  - 39: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

اخرى( خدمة البيع بالجملة )و تشمل خدمة البيع بالجملة من خالل شبكة االنترنت العالمية او اى شبكة اخرى ( االستشارات التجارية 

البيع بالتجزئة والدعاية و خدمات الدعاية و الترويج فى هذة الفئة و المتعلقة بانشاء و تشغيل منافذ البيع بالتجزئة و شراء مجموعة منافذ 

 تشمل خطط الحوافز و برامج الوالء و االخالص.

 

 شركة محدودة المسئولية تأ سست وقائمة طبقاً لقوانين لوكسمبورج -بياربتز هولدينجز اس ايه ار ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، لوكسمبورج, استراليا 0540 -رو لوفنى ال  00-5:  عنوان ناقل الملكية
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 شركة ذات مسئولية محدودة -بوردرايدرز اي بي هولدينجز ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية.,  50045هانتينجتون بيتش، كاليفورنيا  011أرجوسي سيركل، سويت  9011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 لواليات المتحدة االمريكيةا

 
 1014940رقم العالمـة  : 

 05/10/0115تاريخ التسـجيل  : 

 19/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

القطن زيت بذر -زيت الفول السودانى لالغراض الصناعيه -زيت بذر النعناع لالغراض الصناعيه  - 4: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 زيت بذر الكتان -زيت  القمح لالغراض الصناعيه-لالغراض الصناعيه 

زيت فول -زيت السمسم لالغراض الصناعيه -زيت الذره لالغراض الصناعيه زيت الزيتون لالغراض الصناعيه-لالغراض الصناعيه

 زيت بذر اللفت لالغراض الصناعية  زيت الخروع  -الصويا لالغراض الصناعيه

الالنولين  -زيت العظام لالغراض الصناعيه -زيت الحوت لالغراض الصناعيه-زيت عباد الشمس لالغراض الصناعيه -لفنية لالغراض ا

 )دهن الصوف(لالغراض الصناعيه

زيوت االسماك لالغراض الصناعية الشحم الحيوانى )البقر(لالغراض الصناعية الزيوت  -دهن او شحم الخنزير لالغراض الصناعيه

زيوت ودهون مسحوقة لالغراض الصناعية مركبات ترسسيب الغبار مستحضرات ازالة الغبار البنزين مزلقات مركبات تثبيت  المهدرجة

 -تراب الفحم )وقود(والعات )قداحات ( فحم  -الغبار للكناسة مواد حافظة للجلد ) زيوت ( لغنايت )فحم بنى (   فحم )وقود (فحم انتراسايت 

-شحم االناره -الكيروسين -النافتا -خث )وقود( زيت الغاز )سوالر( زيوت االضاءه -فحم الكوك  -فحم اشتعال  -قوالب فحم حطب الوقود 

-كحول محرف للوقود -وقود لالفران الصغيره الجازولين -نفتا الفحم  -ايثر بترولى -كحول ميثيل  -ليجروين )نفط( بنزين -زيت الديزل 

زيت قطران الفحم زايلين -الزيوت الثقيله -البترول الصناعى  -الزيوت الخام -ود المحركات تضاف الى وق -غير كيماويه -اضافات 

زيوت لفك -مخاليط وقود متبخره -غاز البروبان  -غاز طبيعى -غازات مصلده )وقود( غاز النفط -غاز نقط مسيل -)زايلول( غاز الفحم 

 هااللتصاق فى القوالب )البناء ( جازولين لالغراض الصناعي

شموع -الشمع )مواد خام ( شمع النحل  شمع السيور -الشمع الصناعى شمع الشجر -سوائل القطع  -زيت التزليق-الشحم الصناعى -

الزيوت المغليه وجميع هذه -شمع البارافين   شمع النحل االصفر -شمع النخيل شموع اشجار عيد الميالد -اوزوسيرايت ) اوزوكيريت( 

 (دون غيرها4)المنتجات وارده بالفئه 

 

 شركةقائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا-هيونداى كوربوريشن    اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جو ، سيول ، جمهورية كوريا , , , , كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -جل ، جونجن  0، يلجوك رو  09:  عنوان ناقل الملكية

 

 محدودة المسئولية -هيونداي هيفي اندستريز هولدنغز كو .، ليمتد  اسم المنقول اليه المــــلكية   :

 جو ، سيول ، كوريا , كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -رو ، جونغنو  -، يولجوك  19: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1011051رقم العالمـة  : 

 10/00/0110تاريخ التسـجيل  : 

 29/08/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

 34الفئة : 

تبغ لغير الدخان ادوات التدخين  -تبغ الغليون  -ورق للسجائر  -السيجار الصغير  -السيجار  - 34: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 وادوات الثقاب

 

 الية ديالويرماكس روهر انك شركة مساهمة امريكيه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين و اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية - 05010ديالوير افينيو ويلمينجتو ن ديالوير  311:  عنوان ناقل الملكية

 

 أوسا بريميم سيجار هولدينجز إنكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة األمريكية, 33315، فورت لودرديل، فلوريدا 011ت إن أندريوز أفينيو، سوي 9511: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1004101رقم العالمـة  : 

 10/10/0115تاريخ التسـجيل  : 

 29/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

 09دية القدم واغطية الرأس بالفئة المالبس وار  - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 اسكادا لوكسمبورغ اس ايه ار ال اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 كونترن ، لوكسمبورج , لوكسمبورج 9300ريو ايدموند روتر ،  05:  عنوان ناقل الملكية

 

 وليةمحدودة المسئ -مارجاريتا انترناشيونال جي ام بي اتش اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة االمريكية, 51000ويلشاير بوليفارد، سيكسث فلور، بيفرلي هيلز، كاليفورنيا  5101: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1004100رقم العالمـة  : 

 10/10/0115تاريخ التسـجيل  : 

 29/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31لفئة : ا

القهوة والشاى والكاكاو والسكر والقهوة الصناعية والخبز والعجائن والحلوى والثلج   - 31: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  31والشوكوالتة والحلويات والعسل والملح والخردل والخل والصلصات )بهارات( والتوابل بالفئة 

 

 وكسمبورغ اس ايه ار الاسكادا ل اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كونترن ، لوكسمبورج , لوكسمبورج 9300ريو ايدموند روتر ،  05:  عنوان ناقل الملكية

 

 محدودة المسئولية -مارجاريتا انترناشيونال جي ام بي اتش اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة االمريكية, 51000رلي هيلز، كاليفورنيا ويلشاير بوليفارد، سيكسث فلور، بيف 5101: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1004103رقم العالمـة  : 

 10/10/0115تاريخ التسـجيل  : 

 29/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

  43والمشروبات و االقامة المؤقتةبالفئة خدمات تقديم االطعمة  - 43: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 اسكادا لوكسمبورغ اس ايه ار ال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كونترن ، لوكسمبورج , لوكسمبورج 9300ريو ايدموند روتر ،  05:  عنوان ناقل الملكية

 

 المسئولية محدودة -مارجاريتا انترناشيونال جي ام بي اتش اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة االمريكية, 51000ويلشاير بوليفارد، سيكسث فلور، بيفرلي هيلز، كاليفورنيا  5101: عنوان المنقول اليه  الملكية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 1000010رقم العالمـة  : 

 04/10/0115تاريخ التسـجيل  : 

 19/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

انتاج لوحات التوزيع الكهربائية كاملة بالمفاتيح والقواطع واجزائها ومكمالتها  والدوائر الكهربائية  - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 . 5وااللكترونية واكسسورات التركيبات واالدوات الكهربائية بالفئة رقم 

 

 شركة توصية بسيطة -شركة سيجا ام منتجات كهربائية  -دق فخرى وشركاه ماهر صا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ( محافظة الشرقية, مصر3( المنطقة الصناعية )أ 19 - 40: مدينة العاشر من رمضان قطعة رقم ) عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة -سيجا ام للمنتجات الكهربائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ( محافظة الشرقية, مصر3( المنطقة الصناعية )أ 19 - 40: مدينة العاشر من رمضان قطعة رقم )عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000015رقم العالمـة  : 

 00/10/0115تاريخ التسـجيل  : 

 19/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

 00حدات االضاءة واجهزة االنارة واللمبات واالباجورات بالفئة و - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
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 منتجات كهربائية / شركة توصية بسيطة --شركة سيجما ام  -ماهر صادق فخرى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 / محافظة الشرقية, مصر 3أ  19 - 40: مدينة العاشر من رمضان قطعةرقم  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة -سيجا ام للمنتجات الكهربائية لمنقول اليه المــــلكية   : اسم ا

 ( محافظة الشرقية, مصر3( المنطقة الصناعية )أ 19 - 40: مدينة العاشر من رمضان قطعة رقم )عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1050130رقم العالمـة  : 

 10/10/0101تاريخ التسـجيل  : 

 10/08/2021  ير بالسجالت  :تاريخ التأشــــــ

 43الفئة : 

وجميع -خدمات وسائل الراحة المؤقتة   -خدمات التزويد بالطعام والشراب  -خدمات المطاعم   - 43: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 43الخدمات واردة بالفئة 

 

 ذات مسئوليه محدودةش  -شركة المياس هولدنغ ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

تاون تورتوال جزر العذراء البريطانية, الجزر العذراء  -رود  3109ب -ص  0ميل مال ويكهامز كاى  0: سويت  عنوان ناقل الملكية

 البريطانية

 

 ذات مسئولية محدودة-شركة منطقة حرة -فوديز هولدينج اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

االمارات العربية, االمارات -منطقة حرة راس الخيمة -منطقة الحمرا الصناعية  4، المبني اي A0-001: عنوان المنقول اليه  الملكية

 العربية المتحدة

 
 1011019رقم العالمـة  : 

 00/01/0110تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31الفئة : 

مكرونة  -المكرونة التى على شكل االرز ) لسان العصفور ( المكرونة الفورية -المكرونة العصائبية - 31ئة : الف   البضائع والمنتــــــــجات

-القهوة المصنعة -القهوة  -التوابل الحارة-حلوى النعناع -العسل  -الصوصات المتبلة -صوص الطماطم-صوص الكاتشاب  -البيض 

-الشاى   -البسكويت -المشروبات  التى اساسها القهوة -القهوة غير المحمصة -هوة بدائل الق-نكهات القهوة -مشروب  القهوة باللبن 

 31المشروبات التى اساسها الشاى بالفئة  -الشاى المثلج

 

 شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية موريشيوس -بليسفول سينتانى انترناشيونال ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش جيمس كورت ش رو دينيس بورت لويس جمهورية موريشيوس, موريشيوس 001:  عنوان ناقل الملكية

 

 هاردوود برايفت ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، سنغافورة  , سنغافورة10-01روبينسون روود # 01: اليه  الملكية عنوان المنقول

 
 1015554رقم العالمـة  : 

 19/15/0100تاريخ التسـجيل  : 

 03/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

 دون غيرها 09مالبس بالفئة  - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيفادا بالواليات المتحدة  -ال ال سى  -بيالجيو اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مريكيةاال

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - 05015 -نيفادا  -الس فيجاس بلفد ساوث الس فيجاس  3011:  ناقل الملكيةعنوان 

 االمريكية

 

 ميراج ريزورتس ، ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية - 05015 -نيفادا  -س فيجاس الس فيجاس بولفيارد ساوث ال 3011: عنوان المنقول اليه  الملكية

 , الواليات المتحدة االمريكية

 
 1004110رقم العالمـة  : 
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 19/10/0100تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

  3بالفئه رقم العطور وادوات التجميل  - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة متحدة  -ناين ويست هولدنجيز، إنك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100بروود واي، نيويورك 0400:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ل سي بريمير براندز جروب هولدينجز ال ااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100بروود واي، نيويورك 0400: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1004110رقم العالمـة  : 

 19/10/0100تاريخ التسـجيل  : 

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

  3العطور وادوات التجميل بالفئه رقم  - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بريمير براندز جروب هولدينجز ال ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 يات المتحدة االمريكية، الواليات المتحدة األمريكية , الوال 01100بروود واي، نيويورك 0400:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بريمير براندز اي بي ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100بروود واي، نيويورك 0400: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1004110رقم العالمـة  : 

 19/10/0100ريخ التسـجيل  : تا

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

  3العطور وادوات التجميل بالفئه رقم  - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 الواليات المتحدة االمريكية -الوير شركه متحده تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية دي -جونز انفستمنت كو. انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -ويلمنجتون ديالوير  -وست نايتس استريت بالزا  011:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة متحدة  -ناين ويست هولدنجيز، إنك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100بروود واي، نيويورك 0400: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1004111رقم العالمـة  : 

 00/00/0101تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

عيون بما فيها من نظارات شمس طبية التى تمتاز بالجودة وتباع من خالل اسواق نظارات طبية لل - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 5متخصصة للبصريات ويوجد بها اخصائيون للعيون ونظارات الشمس غير الموصوفة طبية وملحقاتها بالفئة رقم 

 

 الواليات المتحدة االمريكية -نين والية ديالوير شركه متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوا -جونز انفستمنت كو. انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحده االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية -ويلمنجتون ديالوير  -وست ناينس استريت بالزا  011:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة متحدة  -ناين ويست هولدنجيز، إنك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100بروود واي، نيويورك 0400: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1004111رقم العالمـة  : 

 00/00/0101تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 
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ظارات طبية للعيون بما فيها من نظارات شمس طبية التى تمتاز بالجودة وتباع من خالل اسواق ن - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 5متخصصة للبصريات ويوجد بها اخصائيون للعيون ونظارات الشمس غير الموصوفة طبية وملحقاتها بالفئة رقم 

 

 شركة متحدة  -ناين ويست هولدنجيز، إنك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100بروود واي، نيويورك 0400:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بريمير براندز جروب هولدينجز ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100بروود واي، نيويورك 0400: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1004111رقم العالمـة  : 

 00/00/0101تاريخ التسـجيل  : 

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

التى تمتاز بالجودة وتباع من خالل اسواق نظارات طبية للعيون بما فيها من نظارات شمس طبية  - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 5متخصصة للبصريات ويوجد بها اخصائيون للعيون ونظارات الشمس غير الموصوفة طبية وملحقاتها بالفئة رقم 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بريمير براندز جروب هولدينجز ال ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100وود واي، نيويورك بر0400:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بريمير براندز اي بي ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , الواليات المتحدة االمريكية، الواليات المتحدة األمريكية  01100بروود واي، نيويورك 0400: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1004110رقم العالمـة  : 

 00/00/0101تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 04الفئة : 

 04المجوهرات والساعات فى الفئه رقم  - 04: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 الواليات المتحده االمريكية -شركه متحده تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -تمنت كو. انك جونز انفس اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحده االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير  --ويلمنجتون  --وست ناينس استريت بالزا  011:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة متحدة  -ناين ويست هولدنجيز، إنك :  اسم المنقول اليه المــــلكية  

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100بروود واي، نيويورك 0400: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1004110رقم العالمـة  : 

 00/00/0101تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 04الفئة : 

 04المجوهرات والساعات فى الفئه رقم  - 04: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة متحدة  -ناين ويست هولدنجيز، إنك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مريكية، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة اال 01100بروود واي، نيويورك 0400:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بريمير براندز جروب هولدينجز ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100بروود واي، نيويورك 0400: ةعنوان المنقول اليه  الملكي

 
 1004110رقم العالمـة  : 

 00/00/0101تسـجيل  : تاريخ ال

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 04الفئة : 

 04المجوهرات والساعات فى الفئه رقم  - 04: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة ذات مسئولية محدودة -بريمير براندز جروب هولدينجز ال ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100بروود واي، نيويورك 0400:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بريمير براندز اي بي ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 متحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية، الواليات ال 01100بروود واي، نيويورك 0400: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1004115رقم العالمـة  : 

 00/00/0101تاريخ التسـجيل  : 

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

 .00حقائب اليد والمنتجات الجلديه الصغيره بالفئه  - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بريمير براندز جروب هولدينجز ال ال سي  المـــــــــلكية  :اسم ناقل 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100بروود واي، نيويورك 0400:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بريمير براندز اي بي ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100بروود واي، نيويورك 0400: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1004115رقم العالمـة  : 

 00/00/0101تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

 .00حقائب اليد والمنتجات الجلديه الصغيره بالفئه  - 00: الفئة    ئع والمنتــــــــجاتالبضا

 

 شركة متحدة  -ناين ويست هولدنجيز، إنك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كية، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمري 01100بروود واي، نيويورك 0400:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بريمير براندز جروب هولدينجز ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100بروود واي، نيويورك 0400: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1004115رقم العالمـة  : 

 00/00/0101يل  : تاريخ التسـج

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

 .00حقائب اليد والمنتجات الجلديه الصغيره بالفئه  - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 الواليات المتحدة االمريكية -ة ديالوير شركه متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والي -جونز انفستمنت كو. انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحده االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -ويلمنجتون ديالويير  -وست نايتس استريت بالزا  011:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة متحدة  -ناين ويست هولدنجيز، إنك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100بروود واي، نيويورك 0400: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000101رقم العالمـة  : 

 09/19/0100تاريخ التسـجيل  : 

 24/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 04الفئة : 

 04ت الواردة بالفئة رقم المنتجا - 04: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

الدولية  -واشرف محمد سمير خميس  -منيرة عبد الرحيم فهمى  -شركة كمفورت ايجيبت لصناعةالمفروشات اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة تضامن -لالستيراد والتصدير 

 مدينة نصر , مصر - 3قة ش -المنطقة السادسة  -ش حسن المأمون متفرع من مصطفى النحاس 9:  عنوان ناقل الملكية
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 اشرف محمد سمير خميس سرحان و شريكته )شركة توصيه بسيطه(اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصر31951: القاهرة مدينة نصر حسن المامون المنطقة السادسة بلوك عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1001509رقم العالمـة  : 

 09/19/0100تاريخ التسـجيل  : 

 02/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 دون غيرها  0الراتنجات الصناعيه والوارده بالفئه  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ويرشركة مساهمة تالفت بموجب قوانين ديال --شركة اى . اى . دى بونت دى نيمور اند كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحده االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكية 05050ماركت ستريت ويلمينجتون ديالوير دى اى  0111:  الملكية عنوان ناقل

 

 بيرفورمانس ماتيريالز ان ايه ،انك.اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الوليات المتحده االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 40014ام اي  اتش.اتش.داو واي ،ميدالند ، 0000: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1001500رقم العالمـة  : 

 00/19/0100تاريخ التسـجيل  : 

 02/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 دون غيرها  0الراتنجات الصناعية والواردة بالفئة  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه مساهمه أمريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير --إى أى دى بونت دى نيمور اند كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 05050ماركت ستريت ويلمينجتون ديالوير دى اى  0111:  عنوان ناقل الملكية

 

 بيرفورمانس ماتيريالز ان ايه ،انك.اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الوليات المتحده االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 40014اتش.اتش.داو واي ،ميدالند ، ام اي  0000: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1001501رقم العالمـة  : 

 04/10/0101تاريخ التسـجيل  : 

 02/08/2021  خ التأشــــــير بالسجالت  :تاري

 0الفئة : 

 دون غيرها  0الراتنجات الصناعية والواردة بالفئة رقم  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه مساهمه تألفت بموجب قوانين والية ديالوير -إى أى دى بونت دى نيمور اند كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة  - 05050ويلمينجتون ديالوير دى اى  -ماركت ستريت  0111:  عنوان ناقل الملكية

 االمريكية

 

 بيرفورمانس ماتيريالز ان ايه ،انك.اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الوليات المتحده االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 40014اي  اتش.اتش.داو واي ،ميدالند ، ام 0000: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1001500رقم العالمـة  : 

 04/10/0101تاريخ التسـجيل  : 

 02/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 دون غيرها 0الراتنجات الصناعية  بالفئة  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه مساهمه تالفت بموجب قوانين والية ديالوير -إى أى دى بونت دى نيمور اند كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 05050ويلمينجتون ديالوير  -ماركت ستريت  0111:  عنوان ناقل الملكية

 

 بيرفورمانس ماتيريالز ان ايه ،انك.لكية   : اسم المنقول اليه المــــ

 الوليات المتحده االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 40014اتش.اتش.داو واي ،ميدالند ، ام اي  0000: عنوان المنقول اليه  الملكية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 
 1001505رقم العالمـة  : 

 04/10/0101تاريخ التسـجيل  : 

 02/08/2021  : تاريخ التأشــــــير بالسجالت 

 0الفئة : 

 دون غيرها 0الراتنجات الصناعية الواردة بالفئة  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه مساهمه أمريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -إى . أى. دى بونت دى نيمور اند كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية - 05050ويلمينجتون ديالوير  -ماركت ستريت  0111:  عنوان ناقل الملكية

 

 بيرفورمانس ماتيريالز ان ايه ،انك.اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االمريكية , الواليات المتحدة االمريكيةالوليات المتحده  40014اتش.اتش.داو واي ،ميدالند ، ام اي  0000: ل اليه  الملكيةعنوان المنقو

 
 1001531رقم العالمـة  : 

 00/14/0100تاريخ التسـجيل  : 

 02/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 دون غيرها 0الراتنجات الصناعية بالفئة  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه مساهمه تالفت بموجب قوانين ديالوير -إى أى دى بونت دى نيمور اند كومبانى  :اسم ناقل المـــــــــلكية  

 الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 05050ماركت ستريت ويلمينجتون ديالوير  0111:  عنوان ناقل الملكية

 

 ه ،انك.بيرفورمانس ماتيريالز ان اياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الوليات المتحده االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 40014اتش.اتش.داو واي ،ميدالند ، ام اي  0000: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1001530رقم العالمـة  : 

 04/10/0101تاريخ التسـجيل  : 

 02/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 دون غيرها  0الراتنجات الصناعية والواردة بالفئة رقم  - 0: الفئة    لمنتــــــــجاتالبضائع وا

 

 شركه مساهمه تألفت بموجب قوانين ديالوير -إى أى دى بونت دى نيمور اند كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة  05050ويلمينجتون ديالوير دى اى  -ماركت ستريت  0111:  عنوان ناقل الملكية

 االمريكية

 

 بيرفورمانس ماتيريالز ان ايه ،انك.اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الوليات المتحده االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 40014اتش.اتش.داو واي ،ميدالند ، ام اي  0000: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1001530رقم العالمـة  : 

 04/10/0101تاريخ التسـجيل  : 

 02/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 دون غيرها  0الراتنجات الصناعية والواردة بالفئة رقم  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه مساهمه أمريكية تألفت بموجب قوانين ديالوير -كومبانى  إى أى دى بونت دى نيمور اند اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة  05050ويلمينجتون ديالوير دى اى  -ماركت ستريت  0111:  عنوان ناقل الملكية

 االمريكية

 

 بيرفورمانس ماتيريالز ان ايه ،انك.اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الوليات المتحده االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 40014اتش.اتش.داو واي ،ميدالند ، ام اي  0000: عنوان المنقول اليه  الملكية



 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

 
 1000303رقم العالمـة  : 

 01/10/0100تاريخ التسـجيل  : 

 15/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

ماكينات الخياطة وأجزائها ، ماكينات تهذيب ) تشذيب ( الخيوط ، موتورات ماكينات الخياطة ،  - 1: الفئة    جاتالبضائع والمنتــــــــ

 دون غيرها 1ماكينات لف ) تطويق ( الخيوط ، ماكينات التطريز ، صناديق الخياطة وجميعها تقع فى الفئة 

 

 كورب ) تايوان / جمهورية كوريا الصين الشعبية ( شركة متحدةوانج سنج اليكتريك فاكتورى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

تايوان / جمهورية الصين  33491جوانجفو رود ، باد سيتى ، مقاطعة تاويوان  111، لين  01، الليى  01:  عنوان ناقل الملكية

 الشعبية, الصين

 

 فوكس جارمنت تيك بي تي اي ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , سنغافورة950000سنغافورة  31-11توه تاك لينك  0: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1003000رقم العالمـة  : 

 10/15/0100تاريخ التسـجيل  : 

 16/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

  0بويات بالفئة رقم  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه  ـــــــلكية  :اسم ناقل المــ

 القليوبية, مصر --مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمه ثان  09:  عنوان ناقل الملكية

 

 توصية بسيطة-اعة عبد الفتاح إبراهيم الحوت وشركاهالشركة األلمانية اللبنانية للصناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور , مصر -بلوك المحاجر -(  30ب ،  0،  0: قطعة ) عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1003000رقم العالمـة  : 

 10/15/0100تاريخ التسـجيل  : 

 05/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

  0بويات بالفئة رقم  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -الشركة االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات )عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكته(  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 محافظة القليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثانى  -را الخيمة بجوار سنترال شب -مايو  09: طريق  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكيه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -- مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمه ثان 09: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1004015رقم العالمـة  : 

 04/14/0100تاريخ التسـجيل  : 

 02/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31الفئة : 

ية خدمات تكامل وتشغيل آلى ) أتوماتيكى ( لالجهزة الترفيهية والوسائل أو األجهزة االلكترون - 31: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

األخرى فى المنازل وفى العمل وخاصة ، العبات ومسجالت الصوت والصورة ، أجهزة الراديو ، والتليفزيون وكاميرات الفيديو ، وأجهزة 

عرض مرئيه ) مونتيور ( وأجهزة تليفونات وأنظمة أنتركم ، وأنظمة تدفئة وتهوية وتكييف الهواء وأنظمة األمن وشبكات الكومبيوتر 

 دون غيرها 31ترنت والواردة بالفئة وتوصيالت االن

 

 شركة أمريكية ذات مسئولية محدودة -سافانت سيستمز ال ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 10099ويانو أفنيو ، اوسترفيل ، ماساشوسيتس  30:  عنوان ناقل الملكية



35 35 

 

 شركة مساهمة -سافانت سيسمتز انك اليه المــــلكية   :  اسم المنقول

 , الواليات المتحدة االمريكية10010بيرسيفيرانسي واي، هواننيس ، ام ايه  49: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1009040رقم العالمـة  : 

 10/11/0100تاريخ التسـجيل  : 

 01/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00لفئة : ا

السيارات سيارات لنقل االستخدامات الزراعية دراجات بخارية عربات ذو برج رفع عجالت عربات  - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 كهربائية محركات لسيارات االرضية شاحنات ذات رافعات شوكية شاحنات ذات خالطات خرسانية جرارات شاحنات

 

 شركة مؤلفة  وقائمة طبقا لقوانين الصين -ماتيرماك ماشينرى اندسترى كوربوريشن ال تى دى  ية  :اسم ناقل المـــــــــلك

 الصين, الصين -بيشين  ساينس اند تكنولوجى بارك تيانجين  -جاوزين رود  11: رقم  عنوان ناقل الملكية

 

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

 بيهاي ساوث رود، ويفانج، شاندونج بروفينس، جمهورية الصين الشعبية, الصين 050: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1009040رقم العالمـة  : 

 05/14/0100تاريخ التسـجيل  : 

 01/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

االت الحصاد ، االت زراعية ، مداخل للطرق حفارات / اوادر ، جرافات ) بولدوزرات ( ، خالطات  - 1: الفئة    ــجاتالبضائع والمنتــــــ

 خرسانة ) االت ( رافعات ، االت نفخ لضغط وشفط ونقل الحبوب ، االت ازدراع االرز ، محركات ليس للعربات

 

 شركة مؤلفة  وقائمة طبقا لقوانين الصين -رى كوربوريشن ال تى دى ماتيرماك ماشينرى اندست اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الصين, الصين -بيشين  ساينس اند تكنولوجى بارك تيانجين  -جاوزين رود  11: رقم  عنوان ناقل الملكية

 

 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 050: يةعنوان المنقول اليه  الملك

 
 1001053رقم العالمـة  : 

 13/14/0100تاريخ التسـجيل  : 

 01/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

مبيدات الحشرات الضارة  -لقتل االعشاب الضارة والقضاء على الحشرات الضارة  مستحضرات - 9: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 9واالعشاب والفطريات وجميعها بالفئة 

 

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين المانيا -باير اكتنجيز لشافت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 نيا, المانياالما -ليفركوزين  90300 -:  د  لكيةعنوان ناقل الم

 

 شركة محدودة المسؤولية مؤلفة طبقا لقوانين المانيا -باير انتيليكتوال بروبيرتى ج م ب هـ اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ألمانيا , المانيا -مونهيم  ام رين  41105ستراس  -نوبل  -الفريد  01: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1031134رقم العالمـة  : 

 03/19/0103اريخ التسـجيل  : ت

 11/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 05الفئة : 

 05جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 05: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -محمد ابراهيم وشركاة  --أويل هاوس  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مدينة نصر, مصر --ارض الجولف  --ش محمد بيومى  0:  عنوان ناقل الملكية
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 شركة مساهمة -شركة القاهرة للزيوت والصابون اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جمهورية مصر العربية, مصر -القاهرة  -باب اللوق  -ميدان الفلكي  0: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1031100رقم العالمـة  : 

 09/00/0100سـجيل  : تاريخ الت

 03/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

مواقد غاز مسطحه، أحواض غسيل، أسطح تشغيل للمطبخ، حمامات دش، ملحقات لحمامات  - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

األيدى والوجه، أحواض أستحمام، بطانات للحمام، حمامات الدش، أحواض لغسيل اليدين )أجزاء من التركيبات الصحيه(، حوامل لغسيل 

جاهزه )مصنعه سابقاً(، عظم ظهر السلحفاه، عظم الحوت )خام أو شبه مشغول(، المحار، حوافر الحيوانات، عظم الحيوانات )غير 

ت، تقليد عظم ظهر السلحفاه، التى تحمل المكسر DCoCoCالمشغول أو مواد مشغله جزئياً(، قرون الحيوانات، العاج، نخيل الكروزو 

 أسنان الحيوانات، المحار.

مصابيح الغاز، رفوف مواقد الغاز، زجاجات كرويه للمصابيح، حامالت مظالت للمصابيح، مساند لتعليق المصابيح، أغطية المصابيح، 

 يروسين، شعالت.عواكس ضوء المصابيح، زجاجات مصابيح، لمبات زيت بورسلين، لمبات زيت، مصابيح صينيه، مصابيح ك

أضواء للسفن، عواكس ضوء للسفن، مصابيح الشارات التوجه خاصه بالسفن، بصيالت لمصابيح اشارات توجيه خاصه بالسفن، معدات 

مانعه لتوهج مصابيح السفن )لوازم لمبات(، أجهزة إزالة الصفيح خاصه بالسفن، أجهزة تكييف الهواء خاصه بالسفن، أضواء أماميه 

هواء( تهويه للسفن، سخانات للسفن أضواء للطائرات، عواكس ضوء للطائرات، مصابيح الشارات التوجيه -ات )تكييفللسفن، تركيب

خاصه بالطائرات، بصيالت لمصابيح اشارات توجيه خاصه بالطائرات، معدات مانعه لتوهج مصابيح الطائرات )لوازم لمبات(، أجهزة إزالة 

هواء( تهويه للطائرات، -الهواء خاصة بالطائرات، أضواء أمامية للطائرات، تركيبات )تكييف الصقيع خاصة بالطائرات، أجهزة تكييف

 سخانات للطائرات.

أضواء لمركبات السكك الحديدية، عواكس ضوء لمركبات السكك الحديدية، مصابيح الشارات التوجيه خاصه بمركبات السكك الحديدية، 

م لمبات(، أجهزة إزالة الصقيع خاصه بمركبات السكك الحديدية، أجهزة تكييف الهواء خاصه معدات مانعه لتوهج مصابيح المركبات )لواز

هواء( تهويه وأجهزة خاصه بمركبات السكك -بمركبات السكك الحديدية، أضواء أمامية خاصه بمركبات السكك الحديدية، تركيبات )تكييف

 الحديدة، سخانات لمركبات السكك الحديدية.

أضواء للسيارات، عواكس ضوء للسيارات، مصابيح الشارات التوجيه خاصه بالسيارات، معدات مانعه لتوهج مصابيح  اضواء للدراجات،

السيارات )لوازم لمبات(، أجهزة إزالة الصقيع خاصه بالسيارات، أجهزة تكييف الهواء خاصه بالسيارات، اضواء أماميه خاصه 

 هزة خاصه بالسيارات، سخانات للسيارات.الهواء( تهويه وأج-بالسيارات، تركيبات )تكييف

 أضواء للدراجات.

مصابيح للشوارع، مصابيح السالمه لالستخدام تحت األرض، مصابيح مبيده للجراثيم لتنقية الهواء، مصابيح نيون، فوانيس، لمبات 

ه الفوق البنفسجية ليست لغايات طبية، دينامو، لمبات تفريغ وتجهيزات لها، لمبات متوهجه، لمبات متوهجه وتجهيزات لها، مصابيح األشع

لمبات مبيدة للجراثيم، ثريات، لمبات سطحيه على الماء، لمبات زئبق، أضواء الحواض السمك، أضواء كاشفه )سبوتات(، مصابيح 

ت لتجميع قوسيه، مصابيح السالمه، أضواء للغوص، أضواء سحريه للتزيين فى الحفالت، لمبات األشعه الحمراء، مشاعل أضاءه، لمبا

األسماك، أضواء السقف، أضواء سحريه للتزيين فى الحفالت، أضواء، كهربية، الشجار عيد الميالد، مصابيح قياسية، أضواء كاشفه، 

 أضواء غامره، لمبات فلوريسنت، مصابيح جيب كهربائية.

ران الميكروويف، مواقد كهربية، مواقد غازية، ثالجات، مجمدات )فريزرات(، مكيفات هواء، أجهزة تنقية الهواء، أجهزة تنقية الماء، اف

أجهزة إزالة الرطوبه، بيديهات )شطافات(، مجففات الشعر، أجهزة توزيع المياه، مبردات الماء، سخانات الغاز، مراوح، هوايات، مجمعات 

 ثبتتات ضوئية.شمسيه )للتسخين(، الواح شمسيه، أضواء شمسيه، سخانات مباة شمسيه، أفران شمسيه، لمبات كهربية وم

أجهزة قهوة كهربية وأجهزة عمل القهوة أسبريسو، مرشحات كهربية للقهوة، غاليات )اباريق( كهربائية للقهوة، غاليات كهربية، أجهزة 

تحميص كهربية )توستر(، أجهزة كهربية لعمل السندوتشات، أجهزة كهربية لتقطيع الطعام الى شرائح، مجففات طعام كهربية، أجهزة 

ة لعمل الخبز، قاليات عميقة كهربية، أجهزة كهربية لعمل الفشار، مواقد ميكروويف، طناجر ضغط كهربية، طناجر لطبخ األرز كهربي

  00كهربية الواردة بالفئة 

 

 هيونداى كوربوريشن قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جو ، سيول ، جمهورية كوريا , كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -جل ، جونغو  -  0رو  -ك ، يلجو 09:  عنوان ناقل الملكية

 

 محدودة المسئولية -هيونداي هيفي اندستريز هولدنغز كو .، ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 وريا الجنوبية )جمهورية كوريا(جو ، سيول ، كوريا , ك -رو ، جونغنو  -، يولجوك  19: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1030413رقم العالمـة  : 

 14/13/0109تاريخ التسـجيل  : 

 01/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

 ( 5،  0دون غيرها )فى مجال   الفئة    39جميع خدمات  الفئة  - 39: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة تضامن -جورج ومريم وإبراهيم ومجدى  -شركة ليدرز لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  ـــــــلكية  :اسم ناقل المــ

 شارع خليج الخور, مصر 4شارع الجمهورية من الخلف  10بالعقار رقم  0: االزبكية محل رقم  عنوان ناقل الملكية

 

 ابراهيم ) ليدرز لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ( شركة تضامنجورج و مريم و اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شارع خليج الخور 4أ شارع الجمهورية من الخلف   10بالعقار رقم  0: سندرة اعلي محل رقم عنوان المنقول اليه  الملكية

 , مصر

 
 1030419رقم العالمـة  : 

 05/15/0100تاريخ التسـجيل  : 

 01/08/2021  ـير بالسجالت  :تاريخ التأشـــــ

 0الفئة : 

 ( دون غيرها0جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

شركة ليدرز لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية جورج ومريم وإبراهيم ومجدى لالستيراد والتصدير  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة تضامن -التجارية  والتوكيالت

 شارع خليج الخور, مصر 4شارع الجمهورية من الخلف  10بالعقار رقم  0: االزبكية محل رقم  عنوان ناقل الملكية

 

 جورج و مريم و ابراهيم ) ليدرز لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ( شركة تضامناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شارع خليج الخور 4أ شارع الجمهورية من الخلف   10بالعقار رقم  0: سندرة اعلي محل رقم عنوان المنقول اليه  الملكية

 , مصر

 
 1034110رقم العالمـة  : 

 04/10/0100تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 34الفئة : 

 دون غيرها 34العات بالفئة الو - 34: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مؤلفة وفقا لقوانين لوكسمبورج -هامور س . أ  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسمبرج , لوكسمبورج -هوولد  0400ال  -رانجوى  41:  عنوان ناقل الملكية

 

 سوسيتيه بيك )ذات مسئوليه محدوده(اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 كليشي فرنسا, فرنسا 50001شارع جان دانيير، 04: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1040910رقم العالمـة  : 

 00/10/0100تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

قنية واالجهزة االلكترونية وخاصة سطوح بينية سطوح بينية للمستخدم خاصة باآلجهزة الكهروت - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 5للمستخدم متحده مع لوحات لمس زجاجية سعوية والواردة بالفئة 

 

 شركة أمريكية ذات مسئولية محدودة --سافانت سيستمز ال ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية --- 10099مين ستريت ، اوسترفيل ، ام ايه  000:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة -سافانت سيسمتز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , الواليات المتحدة االمريكية10010بيرسيفيرانسي واي، هواننيس ، ام ايه  49: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1040910رقم العالمـة  : 

 00/11/0100تاريخ التسـجيل  : 

 18/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

سطوح بينية للمستخدم خاصة باألجهزة الكهروتقنية واألجهزة االلكترونية وخاصة سطوح بينية  - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 للمستخدم متحده مع لوحات لمس زجاجية سعوية
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 شركة أمريكية ذات مسئولية محدودة -سافانت سيستمز ال ال سى  اقل المـــــــــلكية  :اسم ن

 الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 10099ويانو أفنيو ، اوسترفيل ، ماساشوسيتس  30:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة -سافانت سيسمتز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , الواليات المتحدة االمريكية10010بيرسيفيرانسي واي، هواننيس ، ام ايه  49: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1091109رقم العالمـة  : 

 01/13/0103تاريخ التسـجيل  : 

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

( دون غيرها ) ماعدا مستحضرات تبيض االقمشة ومواد الغسل 3جميع المنتجات الوارده بالفئة ) - 3لفئة : ا   البضائع والمنتــــــــجات

 والكي و المنظفات الصناعية (

 

 ذات مسئولية محدودة-ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مدينة بدر القاهرة, مصر-ة الثالثةأ المنطقة الصناعي41:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة مصرية -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, , , , مصر -النزهة  -مساكن شيراتون  -حي الملتقي العربي  03: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1000014رقم العالمـة  : 

 00/19/0109اريخ التسـجيل  : ت

 23/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

 دون غيرها 39خدمات الدعاية واالعالن وادارة االعمال  بالفئة  - 39: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

مساهمة خاصة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة االردنية  شركة -شركة نقوش للبرمجيات والخدمات التقنية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الهاشمية

 حى الروابى, االردن -االردن ش عبد الله غوشة  -: عمان  عنوان ناقل الملكية

 

 عربي ادس منطقة حرة ذ.م.م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ي سي واي اس مانجمنت دبي االمارات العربيه المتحده, االمارات ، الطبق الخامس ، مبن 900: المكتب ول اليه  الملكيةعنوان المنق

 العربية المتحدة

 
 1004154رقم العالمـة  : 

 10/00/0100تاريخ التسـجيل  : 

 17/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

ياضية واجهزة للعبة الجمباز ) الغير مذكورة في فئات اخرى ( زينة االلعاب وادوات اللعب اجهزة ر - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

على  الشجار عيد الميالد جميع انواع اللعب وااللعاب و الدمي جميع انواع االلعاب االلكترونية واالليه لعب االطفال واحذية والواح التزحلق

عبة االرقام واكسسواراتها مجموعات لعب االطفال لعب قابلة الجليد اكسسوارات ومالبس وغرف للعرائس لعب السيارات واكسسواراتها ل

 00للنفخ لعب اطفال فاخرة وهذه المنتجات المتوفرة في الفئة رقم 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة -شركة نيوبوي فزكو اسم ناقل المـــــــــلكية  :

, االمارات  00011ص ب  -االمارات العربية المتحدة  -دبي  -جبل على  -المنطقة الحرة  00 - 410: ال او بي  عنوان ناقل الملكية

 العربية المتحدة

 

 ذات مسئولية محدودة -شركة ايمواى سنغافورة بي تي اي ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , سنغافورة010115سنغافورة  -سون هوك بيلدينغ  11 - 13#  بينجورو كلوس 1: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1009001رقم العالمـة  : 

 01/10/0103تاريخ التسـجيل  : 
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 29/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

 هادون غير 39لوجو بوصفة من االعمال التجارية بالفئة  - 39: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -السيد مصطفى الصعيدى وشركاة  -حلوانى الصعيدى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كفر الشيخ, مصر -قسم دسوق  -: ش الغفران امتداد الكوبرى العلوى  عنوان ناقل الملكية

 

 سنا فودز للصناعات الغذائية )شركة مساهمه (اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دسوق , مصر -عمارة الصعيدي  -امام ميزان بسكول  -امتداد شارع الغفران  -الدور االول  -: كفر الشيخ عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1013004رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مستحضرات التجميل بجميع انواعها و الصابون و الشامبو ولوسيون للشعر وكريم للجلد وكلها  - 3فئة : ال   البضائع والمنتــــــــجات

 13واردة بالفئة 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال(  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -مدينة بدر  -الثالثة أ المنطقة الصناعية  41:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة مصرية -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, , , , مصر -النزهة  -مساكن شيراتون  -حي الملتقي العربي  03: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1013001رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 دون غيرها) ماعدا المنظفات الصناعية(  3جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -)ماكرو كابيتال(  شركة ماكرو جروب المستحضرات الطبية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر-مدينة بدر  -أ المنطقة الصناعية الثالثة  41:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة مصرية -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, , , , مصر -النزهة  -مساكن شيراتون  -ملتقي العربي حي ال 03: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1014111رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 دا المنظفات الصناعية(دون غيرها )ماع  3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -مدينة بدر  -المنطقة الصناعية الثالثة  -أ  41:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة مصرية -لمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( ماكرو جروب لاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, , , , مصر -النزهة  -مساكن شيراتون  -حي الملتقي العربي  03: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1014110رقم العالمـة  : 

 04/10/0100تاريخ التسـجيل  : 

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3 الفئة :

 ماعدا المنظفات الصناعية 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال(  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -مدينة بدر  -أ المنطقة الصناعية الثالثة  41:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة مصرية -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, , , , مصر -النزهة  -مساكن شيراتون  -حي الملتقي العربي  03: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1014115رقم العالمـة  : 

 10/00/0103لتسـجيل  : تاريخ ا

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 ماعدا الفوط الصحية 9جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 9: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مسئولية محدودة شركة ذات -شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال(  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -مدينة بدر  -أ المنطقة الصناعية الثالثة  41:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة مصرية -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, , , , مصر -النزهة  -ون مساكن شيرات -حي الملتقي العربي  03: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1010503رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 17/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

عناية مستحضرات التجميل والعطور ومستحضرات غير طبية للعناية بالبشرة ومستحضرات ال - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

بالشعرة والصابون ومستحضرات للحمام واالستحمام وجل االستحمام والزيوت والخرز ومستحضرات العناية باالظافر وطالء االظافر 

 ومزيل طالء االظافر ومواد تثبيت طالء االظافر واحمر الشفاه

 

 فردى -فرنسى الجنسية  -كريستيان لوبوتين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا -باريس  - 19110 -اف  -رو فولينى  0:  عنوان ناقل الملكية

 

 بالوويز اس ايه اس شركة مساهمة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 فرنسا , فرنسا -باريس  - 19110رو دو كابيوسينس  04: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1010504رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 17/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

ومشغالت  -واجهزة القراءة   -واجهزة الكمبيوتر المحمولة   -اغطية واقية للهواتف المحمولة  - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

واطارات عدسات  -وعدسات النظارات   -ات النظارات واطار -واجهزة المعدات البصرية) البصريات ( والنظارات  -الوسائط المحمولة  

 دون غيرها 5النظارات الشمسية بالفئة  -النظارات  

 

 فرنسى الجنسية -فرد  -فرنسى الجنسية  -كريستيان لوبوتين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا -باريس  - 19110 -اف  -رو فولينى  0:  عنوان ناقل الملكية

 

 بالوويز اس ايه اس شركة مساهمة منقول اليه المــــلكية   : اسم ال

 فرنسا , فرنسا -باريس  - 19110رو دو كابيوسينس  04: كيةعنوان المنقول اليه  المل

 
 1010509رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 17/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 04الفئة : 

 مجوهرات الساعات وسوار ساعة اليد وسالسل المفاتيح - 04: الفئة    المنتــــــــجاتالبضائع و
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 منشأة فردية -فرنسى الجنسية  -كريستيان لوبوتين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا -باريس  - 19110 -اف  -رو فولينى  0:  عنوان ناقل الملكية

 

 بالوويز اس ايه اس شركة مساهمة :   اسم المنقول اليه المــــلكية 

 فرنسا , فرنسا -باريس  - 19110رو دو كابيوسينس  04: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1010500رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 17/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة من هذه المواد غير المدرجة فى فئات اخرى  - 00فئة : ال   البضائع والمنتــــــــجات

والمطبوعات وصور فوتوغرافية واالدوات المكتبية والقرطاسية وصناديق من الورق المقوى أو الورق  واكياس التسوق الورقية وبطاقات 

 00القرطاسية( بطاقات بالفئة العمل والبطاقات البريدية  وبطاقات االعالن والدعاية )

 

 منشأة فردية -فرنسى الجنسية  -كريستيان لوبوتين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا -باريس  - 19110 -اف  -رو فولينى  0:  عنوان ناقل الملكية

 

 بالوويز اس ايه اس شركة مساهمة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 فرنسا , فرنسا -باريس  - 19110رو دو كابيوسينس  04: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1010501رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 17/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

المواد وغير المدرجة فى فئات اخرى وصناديق  الجلود وتقليد الجلود والسلع المصنوعة من هذه - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

الثياب وحقائب السفر وصناديق سفر للثياب وحقائب يد ومحافظ واكياس )اغلفة تعبئة من الجلد( وجقائب ظهر واالحزمة )احزمة جلدية 

 00لفئة للكتف( ومحافظ للوثائق ومحافظ للجلد او الجلد المقوى ومحافظ للنقود واكياس للتسوق وجقائب مسائية با

 

 منشأة فردية -فرنسى الجنسية  -كريستيان لوبوتين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا -باريس  - 19110 -اف  -رو فولينى  0:  عنوان ناقل الملكية

 

 بالوويز اس ايه اس شركة مساهمة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 فرنسا , فرنسا -باريس  - 19110كابيوسينس رو دو  04: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1010500رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 17/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

 االحذية   09المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 فردى -فرنسى الجنسية  -كريستيان لوبوتين  لكية  :اسم ناقل المـــــــــ

 فرنسا, فرنسا -باريس  - 19110 -اف  -رو فولينى  0:  عنوان ناقل الملكية

 

 بالوويز اس ايه اس شركة مساهمة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سافرنسا , فرن -باريس  - 19110رو دو كابيوسينس  04: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1010505رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 17/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة من هذه المواد غير المدرجة فى فئات اخرى   - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
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ية واالدوات المكتبية والقرطاسية وصناديق من الورق المقوى او الورق واكياس التسوق الورقية وبطاقات والمطبوعات وصور فوتوغراف

  - 00العمل والبطاقات البريدية  وبطاقات االعالن والدعاية )القرطاسية( بطاقات بالفئة 

 

 منشأة فردية -فرنسى الجنسية  -كريستيان لوبوتين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا -باريس  - 19110 -اف  -رو فولينى  0:  عنوان ناقل الملكية

 

 بالوويز اس ايه اس شركة مساهمة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 فرنسا , فرنسا -باريس  - 19110رو دو كابيوسينس  04: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1010531رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 22/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

الغراض البيع  -عرض البضائع على وسائط االتصال  -الفتات وعناوين المحال  -دعاية واعالن   - 39: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

لصق االعالنات  -اعالنات الراديو  -االعالنات التجارية عبر الراديو  -يون االعالنات التجارية عبر التلفز -االعالنات التلفزيونية  -بالتجزئة 

ادارة  االعمال التجارية لمنح  -ونشر نصوص الدعاية  -المباشرة  االعالن االلكترونى  -االعالنات  الخارجية  -والدعاية الخارجية 

عرض  -البيع بالتجزئة  -) ادارة ( ، التجزئة ومخازن االحذية  عروض االزياء الغراض ترويجية -تراخيص للسلع والخدمات لصالح الغير 

وخدمات التجزئة والجملة فيما يتعلق  مستحضرات التجميل   -السلع عبر وسائل االتصاالت الغراض البيع بالتجزئة فى جميع انحاء العالم 

 -حقائب  -حقائب السفر  -واكياس التسوق  -التغليف للتعبئة و -واكياس ) المغلفات والحقائب ( من الورق  -والمجوهرات  -والتزيين 

بالتجزئة على االنترنت من مستحضرات  -البيع  -والجوارب والقفازات ) المالبس (  -واالحذية  -والمالبس  -محافظ   -محفظة جيب 

 -حقائب السفر  -واكياس التسوق   -التعبئة والتغليف  -المجوهرات والحقائب ) المغلفات والحقائب (  من الورق  -التجميل والماكياج 

 دون غيرها 39محافظ والمالبس واالحذية والجوارب والقفازات ) المالبس ( بالفئة  -محفظة جيب  -حقائب 

 

 فرنسى الجنسية -فرد - -كريستيان لوبوتين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 نسا, فرنسافر -باريس  - 19110 -اف  -رو فولينى  0:  عنوان ناقل الملكية

 

 بالوويز اس ايه اس شركة مساهمة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 فرنسا , فرنسا -باريس  - 19110رو دو كابيوسينس  04: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1010530رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 22/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 04فئة : ال

 04مجوهرات الساعات وسوار ساعة اليد وسالسل المفاتيح بالفئة  - 04: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 منشأة فردية -فرنسى الجنسية  -كريستيان لوبوتين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا -باريس  - 19110 -اف  -رو فولينى  0:  عنوان ناقل الملكية

 

 بالوويز اس ايه اس شركة مساهمة سم المنقول اليه المــــلكية   : ا

 فرنسا , فرنسا -باريس  - 19110رو دو كابيوسينس  04: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1010530رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 22/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

واجهزة القراءة ومشغالت   -واجهزة الكمبيوتر المحمولة   -اغطية واقية للهواتف المحمولة  - 5: الفئة    ئع والمنتــــــــجاتالبضا

واطارات عدسات   -وعدسات النظارات  -واطارات النظارات   -والنظارات   -واجهزة المعدات البصرية ) البصرية (   -الوسائط المحمولة 

 دون غيرها 5نظاارت الشمسية بالفئة ال -النظارات  

 

 فرنسى الجنسية -فرد  -كريستيان لوبوتين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا -باريس  - 19110 -اف  -رو فولينى  0:  عنوان ناقل الملكية

 

 بالوويز اس ايه اس شركة مساهمة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 فرنسا , فرنسا -باريس  - 19110رو دو كابيوسينس  04: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1010533رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 22/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

ومستحضرات العناية  -عناية بالبشرة  ومستحضرات غير طبية لل -مستحضرات التجميل والعطور - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

وطالء   -وجل االستحمام والزيوت والخرز ومستحضرات العناية باالظافر  -ومستحضرات للحمام واالستحمام    -والصابون -بالشعر

 دون غيرها  3واحمر الشفاه بالفئة   -ومواد تثبيت طالء االظافر  -ومزيل طالء االظافر  -االظافر  

 

 فردى -فرنسى الجنسية  -كريستيان لوبوتين  ـــــــــلكية  :اسم ناقل الم

 فرنسا, فرنسا -باريس  - 19110 -اف  -رو فولينى  0:  عنوان ناقل الملكية

 

 بالوويز اس ايه اس شركة مساهمة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 نسا , فرنسافر -باريس  - 19110رو دو كابيوسينس  04: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1010534رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 17/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

دعاية واعالن الفتات وعناوين المحال عرض البضائع على وسائط االتصال الغراض البيع  - 39: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

النات التلفزيونية االعالنات التجارية عبر التلفزيون االعالنات التجارية عبر الراديو اعالنات الراديو لصق االعالنات والدعاية بالتجزئة االع

الخارجية االعالنات الخارجية المباشرة االعالن االلكترونى ونشر نصوص الدعاية ادارة االعمال التجارية لمنح تراخيص للسلع والخدمات 

عروض االزياء الغراض ترويجية )ادارة( التجزئة ومخازن التجزئة االحذية البيع بالتجزئة عرض السلع عبر وسائل  لصالح الغير

االتصاالت الغراض البيع بالتجزئة فى جميع انحاء العالم وخدمات التجزئة والجملة فيما يتعلق بمستحضرات التجميل والتزيين 

من الورق التعبئة والتغليف وأكياس التسوق حقائب السفر حقائب محفظة جيب محافظ والمجوهرات واكياس )المغلفات والحقائب ( 

والمالبس واالحذية والجوارب والقفازات )المالبس( البيع بالتجزئة على االنترنت من مستحضرات التجميل والماكياج المجوهرات 

وق حقائب السفر حقائب محفظة جيب محافظ والمالبس واالحذية والحقائب )المغلفات والحقائب ( من الورق التعبئة والتغليف واكياس التس

 39والجوارب والقفازات والمالبس بالفئة رقم 

 

 فردى -فرنسى الجنسية  -كريستيان لوبوتين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا -باريس  - 19110 -اف  -رو فولينى  0:  عنوان ناقل الملكية

 

 بالوويز اس ايه اس شركة مساهمة مــــلكية   : اسم المنقول اليه ال

 فرنسا , فرنسا -باريس  - 19110رو دو كابيوسينس  04: قول اليه  الملكيةعنوان المن

 
 1010539رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 22/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة من هذه المواد غير المدرجة فى فئات اخرى  - 00: الفئة    جاتالبضائع والمنتــــــــ

والمطبوعات وصور فوتوغرافية واالدوات المكتبية والقرطاسية وصناديق من الورق المقوى واكياس التسوق الورقية وبطاقات العمل 

  00القرطاسية( بطاقات بالفئة والبطاقات البريدية  وبطاقات االعالن والدعاية )

 

 منشأة فردية -فرنسى الجنسية  -كريستيان لوبوتين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا -باريس  - 19110 -اف  -رو فولينى  0:  ن ناقل الملكيةعنوا

 

 بالوويز اس ايه اس شركة مساهمة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 فرنسا , فرنسا -باريس  - 19110رو دو كابيوسينس  04: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1010530رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 
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 22/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 04الفئة : 

 دون غيرها 04مفاتيح بالفئة  سالسل -سوار ساعة اليد   -الساعات -مجوهرات  - 04: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 -فرنسى الجنسية  -فرد  -كريستيان لوبوتين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا -باريس  - 19110 -اف  -رو فولينى  0:  عنوان ناقل الملكية

 

 بالوويز اس ايه اس شركة مساهمة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 فرنسا , فرنسا -باريس  - 19110رو دو كابيوسينس  04: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1010531رقم العالمـة  : 

 10/00/0103تاريخ التسـجيل  : 

 22/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

واجهزة القراءة ومشغالت   -محمولة واجهزة الكمبيوتر ال -اغطية واقية للهواتف المحمولة   - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

واطارات عدسات -وعدسات النظارات    -واطارات النظارات -واجهزة المعدات البصرية ) البصريات (  والنظارات   -الوسائط المحمولة 

 دون غيرها 5النظارت الشمسية بالفئة  -النظارات 

 

 -نسى الجنسية فر -فردى -كريستيان لوبوتين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا -باريس  - 19110 -اف  -رو فولينى  0:  عنوان ناقل الملكية

 

 بالوويز اس ايه اس شركة مساهمة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 فرنسا , فرنسا -باريس  - 19110رو دو كابيوسينس  04: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1010530رقم العالمـة  : 

 10/00/0103يخ التسـجيل  : تار

 22/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

ومستحضرات العناية  -ومستحضرات غير طبية للعناية بالبشرة -مستحضرات التجميل والعطور   - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 -وطالء االظافر -ومستحضرات العناية باالظافر -ستحمام والزيوت والخرزوجل اال-ومستحضرات للحمام واالستحمام -والصابون  -بالشعر

 دون غيرها 3واحمر الشفاه بالفئة  -ومواد تثبيت طالء االظافر -ومزيل طالء االظافر

 

 فرنسى الجنسية -فرد  --كريستيان لوبوتين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا -باريس  - 19110 -اف  -رو فولينى  0:  عنوان ناقل الملكية

 

 بالوويز اس ايه اس شركة مساهمة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 فرنسا , فرنسا -باريس  - 19110رو دو كابيوسينس  04: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1003009رقم العالمـة  : 

 09/10/0104تاريخ التسـجيل  : 

 22/08/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

 05الفئة : 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 05: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -أنسس للمطاعم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -مصر الجديدة  -شارع عثمان بن عفان ميدان تريومف  01:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة مصرية  -انسس تشيكن للمواد الغذائيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة , مصر -مصر الجديدة  4ش عثمان بن عفان ميدان تريومف عقار رقم  01: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1003000رقم العالمـة  : 

 09/10/0104تاريخ التسـجيل  : 
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 22/08/2021  بالسجالت  : تاريخ التأشــــــير

 31الفئة : 

 دون غيرها 31جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 31: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -أنسس للمطاعم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 قاهرة, مصرال -مصر الجديدة  -شارع عثمان بن عفان ميدان تريومف  01:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة مصرية  -انسس تشيكن للمواد الغذائيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة , مصر -مصر الجديدة  4ش عثمان بن عفان ميدان تريومف عقار رقم  01: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1003001رقم العالمـة  : 

 09/10/0104تاريخ التسـجيل  : 

 22/08/2021  تأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ال

 43الفئة : 

 دون غيرها 43خدمات تقديم الماكوالت والمشروبات ) المطاعم والكافيهات ( الواردة بالفئة  - 43: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -أنسس للمطاعم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مصر الجديدة, مصر -ميدان تريومف  -ش عثمان بن عفان  01:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة مصرية  -انسس تشيكن للمواد الغذائيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة , مصر -مصر الجديدة  4ش عثمان بن عفان ميدان تريومف عقار رقم  01: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1004011رقم العالمـة  : 

 01/14/0105تاريخ التسـجيل  : 

 03/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

 دون غيرها 09المالبس و لباس القدم و اغطية الرأس والواردة بالفئة  - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة امريكية تألفت فى والية ديالوير -جمنت ،أنك  فيكتورياز سيكريت ستورز براند مان اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ،الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية 43100: فور ليمتد باركواى ،رينولدزبيرج ،أوهايو  عنوان ناقل الملكية

 

 ال ال سي  فيكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت ،اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

, الواليات المتحدة  ، الواليات المتحدة االمريكية 43100ليمتد باركواي ،  رينولدسبورج ، اوهايو  4: عنوان المنقول اليه  الملكية

 االمريكية

 
 1005010رقم العالمـة  : 

 00/14/0109تاريخ التسـجيل  : 

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 ما عدا المنظفات الصناعية 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3: الفئة    بضائع والمنتــــــــجاتال

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -ينة بدر مد -أ المنطقة الصناعية الثالثة  41:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة مصرية -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, , , , مصر -النزهة  -مساكن شيراتون  -حي الملتقي العربي  03: لكيةعنوان المنقول اليه  الم

 
 1005013رقم العالمـة  : 

 00/14/0109ـجيل  : تاريخ التس

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 ما عدا المنظفات الصناعية 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
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 ذات مسئولية محدودة شركة -شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -مدينة بدر  -أ المنطقة الصناعية الثالثة  41:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة مصرية -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, , , , مصر -النزهة  -يراتون مساكن ش -حي الملتقي العربي  03: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1050510رقم العالمـة  : 

 10/10/0109تاريخ التسـجيل  : 

 19/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

عدد يدوية( مثاقيب ادوات تشذيب االشجار مفاتيح ربط قابلة للتعديل القدوم ادوات رش زراعية) - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

يدوية الفؤوس لقم انصال منفاخ ادوات قص الحواف تطعيم سكاكين االشجار كابل وبكرة كابل لالستخدام المنزلى والحدائق ازاميل زرديات 

ف قطع ادوات قطع يدوية عدد يدوية مطارق حديدية مناشير المنحنيات مجزات للعشب قواطع تفريز صناديق القطع المشطوب ادوات تنظي

تحت االظافر كماشات المسامير مطارق المسامير مساحج زرديات سكاكين تقليم مقصات تقليم خرامات سقاطات مدسرة برشام قواطع سن 

 دون غيرها 0اللولبة انصال كهربية مطارق ثقيلة مفاتيح ربط سيور للعدد مفاتيح ربط بالفئة 

 

 كةقائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كورياشر-هيونداى كوربوريشن    اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جو ، سيول ، جمهورية كوريا , , , , كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -جل ، جونجن  0، يلجوك رو  09:  عنوان ناقل الملكية

 

 محدودة المسئولية -هيونداي هيفي اندستريز هولدنغز كو .، ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جو ، سيول ، كوريا , كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -رو ، جونغنو  -، يولجوك  19: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1310511رقم العالمـة  : 

 00/10/0101تاريخ التسـجيل  : 

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 9تحضرات صحية لغايات طبية وغسول للفم والواردة بالفئة رقم مس - 9: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -)ماكرو كابيتال(  -شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر-مدينة بدر  -المنطقة الصناعية الثالثة   -أ   41:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة مصرية -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( م المنقول اليه المــــلكية   : اس

 القاهرة, , , , مصر -النزهة  -مساكن شيراتون  -حي الملتقي العربي  03: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1310491رقم العالمـة  : 

 04/11/0101تاريخ التسـجيل  : 

 26/08/2021  تأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ال

 3الفئة : 

منظفات ورذاذ لالسنان مستحضرات لرائحة الفم والصابون ومستحضرات التجميل والعطور  - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها. 3والزيوت العطرية وغسوالت )لوشن( ألغراض التجميل وكلها واردة بالفئة 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال (  ـــــــلكية  :اسم ناقل المــ

 القاهرة , مصر -مدينة بدر  -المنطقة الصناعية الثالثة  -أ  41:  عنوان ناقل الملكية

 

 كة مساهمة مصريةشر -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, , , , مصر -النزهة  -مساكن شيراتون  -حي الملتقي العربي  03: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1310490رقم العالمـة  : 

 09/19/0100تاريخ التسـجيل  : 

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 
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منظفات ورذاذ لالسنان مستحضرات لرائحة الفم والصابون ومستحضرات التجميل والعطور  - 3ة : الفئ   البضائع والمنتــــــــجات

 3والزيوت العطرية وغسوالت )لوشن(  ألغراض التجميل وكلها واردة بالفئة رقم 

 

 حدودةشركة ذات مسئولية م -شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -مدينة بدر  -المنطقة الصناعية الثالثة  -أ  41:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة مصرية -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, , , , مصر -زهة الن -مساكن شيراتون  -حي الملتقي العربي  03: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1315050رقم العالمـة  : 

 09/11/0100تاريخ التسـجيل  : 

 24/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

 1جميع المنتجات الواردة  بالفئة رقم  - 1: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شهرة للدعاية واالعالن  -شريكته محمود سليمان و اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , , , , مصر -العجوزة  -المهندسين  - 09شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  314:  قل الملكيةعنوان نا

 

 الشركة العربية التجارية جروب لالستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 : القاهرة ش محمد مجدي ارض شريف عابدين, مصرعنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1300034رقم العالمـة  : 

 19/00/0100تاريخ التسـجيل  : 

 29/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

نالت ، البدل ، السراويل ، البلوزات ، الفساتين ، المعاطف ، مالبس السيدات والنساء والسيما الجو - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

ل ، السويترات ، االيشاربات ، صدريات بدون اكمام ، جاكتات ، المالبس التحتية ، مالبس النوم ، اردية القدم ، مالبس الرجال والسيما البد

 09الفئة السروايل ، جاكتات ، بنطلونات ، التيشرتات ، السويترات ، اردية الرقبة ب

 

 -بريمير براندز اي بي ال ال سي  dnaشركة ذات مسئولية محدودة  -بريمير براندز جروب هولدينجز ال ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة ذات مسئولية محدودة

 دة االمريكية، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتح 01100بروود واي، نيويورك 0400:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بريمير براندز اي بي ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100بروود واي، نيويورك 0400: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1300034رقم العالمـة  : 

 19/00/0100جيل  : تاريخ التسـ

 29/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

مالبس السيدات والنساء والسيما الجونالت ، البدل ، السراويل ، البلوزات ، الفساتين ، المعاطف ،  - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

ت ، المالبس التحتية ، مالبس النوم ، اردية القدم ، مالبس الرجال والسيما البدل ، السويترات ، االيشاربات ، صدريات بدون اكمام ، جاكتا

 09السروايل ، جاكتات ، بنطلونات ، التيشرتات ، السويترات ، اردية الرقبة بالفئة 

 

 والية ديالوير شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين -كاسبر جروب ال ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 01100برودواى نيويورك ، نيويورك  0400:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ناين ويست اباريل هولدينجز ال ال سى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 01100بروودواي نيويورك ، نيويورك  0400: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1300034رقم العالمـة  : 
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 19/00/0100تاريخ التسـجيل  : 

 29/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

سيدات والنساء والسيما الجونالت ، البدل ، السراويل ، البلوزات ، الفساتين ، المعاطف ، مالبس ال - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

ل ، السويترات ، االيشاربات ، صدريات بدون اكمام ، جاكتات ، المالبس التحتية ، مالبس النوم ، اردية القدم ، مالبس الرجال والسيما البد

 09السويترات ، اردية الرقبة بالفئة السروايل ، جاكتات ، بنطلونات ، التيشرتات ، 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ناين ويست اباريل هولدينجز ال ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 01100بروودواي نيويورك ، نيويورك  0400:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بريمير براندز جروب هولدينجز ال ال سي يه المــــلكية   : اسم المنقول ال

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01100بروود واي، نيويورك 0400: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1300504رقم العالمـة  : 

 04/11/0101تاريخ التسـجيل  : 

 26/08/2021  ريخ التأشــــــير بالسجالت  :تا

 3الفئة : 

منظفات ورذاذ لألسنان ومستحضرات لرائحة الفم والصابون ومستحضرات التجميل والعطور  - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 3غسول) لوشن ( ألغراض التجميل واردة بالفئة -والزيوت العطرية 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة-شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال(   ــــــلكية  :اسم ناقل المـــ

 القاهرة , , , , مصر-مدينة بدر -المنطقة الصناعية الثالثة -أ41:  عنوان ناقل الملكية

 

 ة مساهمة مصريةشرك -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, , , , مصر -النزهة  -مساكن شيراتون  -حي الملتقي العربي  03: نقول اليه  الملكيةعنوان الم

 
 1300509رقم العالمـة  : 

 04/11/0101تاريخ التسـجيل  : 

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

جميع المواد والمستحضرات الصحية لغايات طبية -االدوية والمكمل الغذائي-الصابون الطبي  - 9 : الفئة   البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 9والواردة بالفئة 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة-شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال(  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر-مدينة بدر -ناعية الثالثة المنطقة الص-أ41:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة مصرية -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, , , , مصر -النزهة  -مساكن شيراتون  -حي الملتقي العربي  03: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1303000:   رقم العالمـة

 01/15/0100تاريخ التسـجيل  : 

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 04الفئة : 

الساعات الذكية ، سوار ساعة اليد الذكية ، الحلقات الذكية ، الخلخال الذكى ، الساعات ، قطع غيار  - 04: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

ليد ، خواتم ) مجوهرات ( ، سالسل الزينة ) مجوهرات (  ، سوار ساعة اليد ، اكسسوارات من المعدن وتجهيزات الساعات ، ساعات ا

النفيس ، اقراط ) مجوهرات (، القالئد ) مجوهرات ( ، الخلخال ) مجوهرات ( ، اكسسوات من المجوهرات ، ساعات الجيب ، ساعات 

 ( دون غيرها04ة بالفئة )الراديو ، الساعات الشمسية و جميع هذه المنتجات وارد

 

هيونداي هيفي اندستريز هولدنغز كو .،  dnaهيونداى كوربوريشن قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 محدودة المسئولية -ليمتد 

 ا , , , , كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا(جو ، سيول ، جمهورية كوري -جل ، جونجن  -  0رو  -، يلجوك  09:  عنوان ناقل الملكية
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 محدودة المسئولية -هيونداي هيفي اندستريز هولدنغز كو .، ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جو ، سيول ، كوريا , كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -رو ، جونغنو  -، يولجوك  19: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1303150مـة  : رقم العال

 03/10/0100تاريخ التسـجيل  : 

 22/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

المالبس النسائية ، وخاصة حماالت الصدر ، سراويل داخلية ، بنطلونات ، جاكيتات ، سترات  - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

لكايريز (، تى شيرت ، طماقات )أغطية للساق ( المالبس العلويه )توبات (، والسراويل القصيره ،البنطلونات القصيرة )البنطلونات ا

 ( دون غيرها 09)شورت( سويترات . والواردة بالفئة )

 

 شركة أمريكية متحدة -فيكتورياز سيكريت ستوز براند مانجمنت ،أنك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ،الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 43100تد باركواى ،رينولدزبورج ،أوهايو : فور ليم عنوان ناقل الملكية

 

 محدودة المسئولية -فيكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت ، ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

, الواليات المتحدة  ، الواليات المتحدة االمريكية 43100اوهايو ليمتد باركواي ،  رينولدسبورج ،  4: عنوان المنقول اليه  الملكية

 االمريكية

 
 1300141رقم العالمـة  : 

 00/10/0105تاريخ التسـجيل  : 

 19/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

سح الضوئى اليدوى ، أجهزة الترجمة االلكترونية الجييبة ، ماكينات التصوير االلكترونية ، الما - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

قالم اللوحات الذكية ، اجهزةالكمبيوتر اللوحية ، المجمعات اللوحية ، أجهزة نقط الوصول الالسلكية )واب( االقالم الرقمية للكومبيوتر ، اال

نية ، الالفتات الرقمية االلكترونية ، اطارات الصور االكترونية ، االلكترونية ، الذاكرات يو اس بى ، لوحات اللمس ، الواح االشارة االلكترو

ترونية لوحات االعالنات المضاءة كهربائيا ، لوحات االعالنات االلكترونية ، اطار الصور االلكتروني ، المفكرات االلكترونية ، السبورة االلك

صحف االلكترونية ، محطة لكتب أو أوراق الدراسة االلكترونية ، ، محطة للمنشور االلكترونية ، محطة للكتب االلكترونبة ، محطة لل

( 5األجهزة المساعدة الرقمية الشخصية )بى دى أيه ( ، شاشة عرض الكترونية ، االجهزة اللوحية وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة )

 دون غيرها.

 

 لقوانين جمهورية كوريا هيونداى كوربوريشن قائمة ومؤلفة طبقا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جو ، سيول ، جمهورية كوريا ., , , , كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -جل ، جونجن  - 0رو  -، يلجوك 09:  عنوان ناقل الملكية

 

 محدودة المسئولية -هيونداي هيفي اندستريز هولدنغز كو .، ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جو ، سيول ، كوريا , كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -رو ، جونغنو  -، يولجوك  19: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1300093رقم العالمـة  : 

 19/11/0100تاريخ التسـجيل  : 

 22/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

شخصية ومنتجات العطور ، وخاصة ،العطور ، وماء العطور ، ماء التواليت ، منتجات العناية ال - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

رزاز للجسم ، مرطب للجسم ، سبراى للجسم ، مقشر للجسم )سكرب للجسم ( ، غسول للجسم ، صابون للجسم ، زيت للجسم ،زبده للجسم 

م ) شاور جيل ( ،صابون لليد ، كريم لليد ، غسول لليدين ، كريم للجسم ، غسول للجسم ، بودرة للجسم ، فقاقيع للحمام ، صابون لالستحما

 ( دون غيرها .3. والواردة بالفئة )

 

 شركة أمريكية متحدة -فيكتورياز سيكريت ستورز براند مانجمنت ،أنك   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ات المتحدة األمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية، الوالي 43100: فور ليمتد باركواى ، رينولدزبورج ،أوهايو  عنوان ناقل الملكية

 

 محدودة المسئولية -فيكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت ، ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

, الواليات المتحدة  ية، الواليات المتحدة االمريك 43100ليمتد باركواي ،  رينولدسبورج ، اوهايو  4: عنوان المنقول اليه  الملكية

 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

 1300031رقم العالمـة  : 

 09/13/0101تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

ي فئات أخرى؛ جلود الجلود والجلود المقلّدة، والبضائع المصنوعة من هذه المواد وغير الواردة ف - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

الحيوانات، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ صناديق الثياب وحقائب السفر؛ المظالت، الشمسيات وعصي المشي؛ السياط، اطقم 

الحيوانات والسروج؛ الحقائب التي تعلق على الكتف، حقائب السفر، حقائب اليد، الحقائب المعلقة على الخصر، محافظ النقود، حقائب 

وراق، حقائب المستندات والملفات، الحقائب الجلدية للتغليف، الحقائب المدرسية، الجزادين، عالقات المفاتيح المصنوعة من الجلود، األ

الحقائب ذات المقابض )الحقائب مستطيلة الشكل ذات مقبضين(، الحقائب التي تعلق على الظهر، حقائب مستحضرات الزينة تباع فارغة، 

حقائب اليدوية النسائية؛ حقائب الشاطئ، حقائب حمل المالبس للسفر، حافظات بطاقات االئتمان المصنوعة من الجلود، حقائب الحمل، ال

 حقائب التسوق المصنوعة من الجلد أو القماش، حقائب الحمل.  

( دون 00ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارده بالفئــــــــــــــــــ

 ــاغيرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 شركة مساهمة سويسرية-بوتيغا فينيتا اس ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 سويسرا, , , , سويسرا’ كادمبينو  0004,  05: فيا انداستريا  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة  -لكجري جودز انترناشيونال )ال.جي.آي( اس ايه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 كادمبينو ، سويسرا , سويسرا 0004: فيا انداستريا، عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1300030:  رقم العالمـة 

 04/13/0101تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

المالبس، البسة القدم، أغطية الرأس ؛ الكنزات الصوفية، الستر الصوفية المحبوكة، الكنزات،  - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

الجاكيتات، الكنزات الرياضية الفضفاضة ، السترات ذات القلنسوات، ثياب السباحة، القمصان بدون الكنزات الصوفية، الكنزات الصوفية، 

ن ، أزرار، القمصان، السراويل، ألبسة الجينز، الستر بدون أكمام، التنانير ، السراويل القصيرة ، القمصان ذات األكمام القصيرة ، الفساتي

ة من المطر، المعاطف التي ترتدى فوق المالبس، معاطف و جاكيتات من الفرو، معاطف الشتاء، بدالت الرجال، المعاطف ، المعاطف الواقي

فساتين السهرة، البذالت، المالبس العلوية بدون أكمام، فساتين الزفاف، قمصان ضيقة تلبس مالصقة للجسم، القمصان الرياضية، 

بس العمل الكاملة بكونها قطعة واحدة، المالبس الداخلية، المالبس القمصان الرسمية، القمصان القطنية ذات الياقات، األوشحة، مال

الداخلية الكاملة ، والسترات بدون أكمام ، الجوارب والجوارب الطويلة، أرواب االستحمام، الشاالت ، األوشحة، ربطات العنق، القفازات 

 ب، الشباشب، القباقيب، القبعات والطواقي.  التي تصاحب المالبس، احزمة للمالبس، االحذية، الجزمات، الصنادل، الشباش

( دون 09ـــــــــــــــة )والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارده بالفئــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغيرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 شركة مساهمة سويسرية -بوتيغا فينيتا اس ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 سويسرا, , , , سويسرا’ كادمبينو  0004,  05: فيا انداستريا  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة  -ي.آي( اس ايه لكجري جودز انترناشيونال )ال.جاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 كادمبينو ، سويسرا , سويسرا 0004: فيا انداستريا، عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1300035رقم العالمـة  : 

 09/13/0101تاريخ التسـجيل  : 

 08/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛ خدمات  - 39: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

الوظائف المكتبية ؛ خدمات البيع التجزئة وخدمات البيع بالجملة في مجال العطور؛ مستحضرات التجميل؛ الشموع؛ أدوات القطع الفضية 

غطية للحواسيب اللوحية؛ العلب واألغطية للحواسيب؛ علب وأغطية قارئات الكتب للمائدة، العلب واألغطية للهواتف المتنقلة؛ العلب واأل
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؛ علب وأغطية أجهزة التصوير الفوتوغرافي ؛ علب وأغطية كاميرات الفيديو؛ أربطة الهواتف 3االلكترونية؛ علب وأغطية مشغالت ام بيه 

افي؛ أحزمة كاميرات الفيديو؛ النظارات الطبية؛ النظارات الشمسية، المتنقلة؛ أربطة ناقالت البيانات؛ أربطة أجهزة التصوير الفوتوغر

المجوهرات؛ المجوهرات المقلدة؛ أدوات قياس الوقت؛ حامالت األوراق؛ حافظات أقالم الحبر؛ حماالت األقالم؛ حامالت األوراق؛ حامالت 

الجلوس؛ رفوف حمل الوثائق المكتبية؛ الدفاتر اليومية  دفاتر المذكرات؛ منصات المكاتب؛ القطع الموضوعة على الموائد لتحديد أماكن

للمكاتب؛ سالل النفايات الورقية؛ الحقائب؛ الجزادين وبضائع جلدية أخرى؛ عالقة مفاتيح؛ المظالت؛ أطواق للحيوانات األليفة تحمل 

ألواني الزجاجية، الخزف او الفخار؛ األواني معلومات طبي؛ سالسل للحيوانات األليفه؛ األثاث؛ المرايا ؛ إطارات الصور؛ اطارات صور؛ ا

 لالستخدامات المنزلية والستخدام المطابخ؛ أوعية للكالب؛ بيوت للكالب؛ بخاخات عطور؛ أدوات المائدة؛ وأغطية الموائد؛ اقمشة الطاولة؛

الرأس ؛ خدمات التجارة االلكترونية،  أغطية الطاوالت؛ وأغطية األسرة؛ الوسائد؛ البطانيات؛ المناشف ، المالبس؛ البسة القدم؛ أغطية

 تحديدا: ، توفير المعلومات عن المنتجات عبر شبكات االتصاالت العالمية لإلعالنات والمبيعات.  

( دون 39ـــــة )ـــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارده بالفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غيرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 

 شركة مساهمة سويسرية-بوتيغا فينيتا اس ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 سويسرا, , , , سويسرا’ نو كادمبي 0004,  05: فيا انداستريا  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة  -لكجري جودز انترناشيونال )ال.جي.آي( اس ايه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 كادمبينو ، سويسرا , سويسرا 0004: فيا انداستريا، عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1305310رقم العالمـة  : 

 01/10/0105تاريخ التسـجيل  : 

 01/08/2021  لتأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ا

 09الفئة : 

 ( دون غيرها09جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -أحمد العبد سليمان خليل وشركاه   -أم تى أيه للتجارة واألستيراد والتصدير  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر -مدينة نصر  -( شارع مصطفى النحاس 43ب ) -( 0: مدينة نصر ق ) عنوان ناقل الملكية

 

 ذات مسئولية محدودة  - SDIK YVCRروفي كيدز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 عيلية, مصراالسما -االسماعيلية ثالث  -أرض الجمعيات  0قطعة - 01:  بلوك ملكيةعنوان المنقول اليه  ال

 
 1305313رقم العالمـة  : 

 01/10/0105تاريخ التسـجيل  : 

 01/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

(  دون 39خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجاريةوالتوكيالت التجارية الواردة بالفئة ) - 39: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 ((09)فى مجال الفئة ) غيرها

 

 شركة توصية بسيطة  -أحمد العبد سليمان خليل وشركاه    -أم تى أيه للتجارة واألستيراد والتصدير  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر -مدينة نصر  -( شارع مصطفى النحاس 43ب ) -( 0: مدينة نصر ق ) لملكيةعنوان ناقل ا

 

 ذات مسئولية محدودة  - SDIK YVCRروفي كيدز ليه المــــلكية   : اسم المنقول ا

 االسماعيلية, مصر -االسماعيلية ثالث  -أرض الجمعيات  0قطعة - 01:  بلوك عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1339003رقم العالمـة  : 

 01/01/0101تاريخ التسـجيل  : 

 24/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 04الفئة : 

 04جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 04: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصري الجنسية  -فرد  -ماي بد لالستيراد و التصدير  -عمرو محمد صالح السقا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الغربية, , , , مصر -المحلة الكبرى  -: ش المستشار مع محب بملك عبد السالم عبد السميع   عنوان ناقل الملكية
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 شركة شخص واحد محدودة -نايس هاوس للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -المعادي الجديدة  -تقسيم الالسلكي  -شارع شريف سالمة  -ج  4بالعقار رقم  0: شقة عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1335999رقم العالمـة  : 

 03/10/0100تاريخ التسـجيل  : 

 10/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 دون غيرها 3جميع منتجات الفئة  - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 سورى الجنسية-فرد  -عامر محمد القواص  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , , , سورياسوريا,  -: حمص  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ماء ورد للعطوراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة , مصر -م نصر  -المول االلول -بارتيشين العطور -: مول سيتي ستار عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1335990رقم العالمـة  : 

 15/10/0100تاريخ التسـجيل  : 

 10/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

خدمات االستيراد و التصدير و خدمات البيع بالتجزئة ) يافطة المحاالت التجارية ( و عرض السلع  - 39: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 ((3(  دون غيرها )فى مجال الفئة )39عبر وسائل االتصاالت و ادارة و توجية االعمال بالفئة رقم )

 

 سورى الجنسية -تاجر  -فرد  -عامر محمد القواص  ــــــلكية  :اسم ناقل المـــ

 سوريا, , , , سوريا -: حمص  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ماء ورد للعطوراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة , مصر -م نصر  -المول االلول -بارتيشين العطور -: مول سيتي ستار عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1341143رقم العالمـة  : 

 00/10/0101تاريخ التسـجيل  : 

 05/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 30خدمات التامين الواردة بالفئة  - 30: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة مصر القابضة للتامين  dnaشركة مساهمة مصرية   -شركة مصر للتامين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الدقي الجيزة , , , , مصر 44: ا  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة مصر القابضة للتامين اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شارع طلعت حرب قسم قصر النيل القاهرة, مصر 1: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1340110العالمـة  :  رقم

 00/11/0100تاريخ التسـجيل  : 

 23/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 40 - 41الفئة : 

 دون غيرها  41التحميض الوارد بالفئة  - 41: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 40التصوير الواردة بالفئة  - 40الفئة 

 

 توفن فو اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 أكتوبر, , , , مصر 0المحور المركزى الحى السابع مدينه  0/9مركز هنيده التجارى قطعه  0برج  3: محل رقم  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ميجا ستوديو للتصوير الفوتوغرافياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اكتوبر, مصر 0مارات مدينة المجاورة االولي الحي السابع ع 010: عنوان المنقول اليه  الملكية



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  

 
 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

 
 1340019رقم العالمـة  : 

 15/19/0100تاريخ التسـجيل  : 

 02/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

 دون غيرها 00مطبوعات الشركة الواردة بالفئة  - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة  -م اسامة محمد وشريكة  اسال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندرية  , , , , مصر -قسم اول الرمل  -سابا باشا  -ش عبد السالم عارف  95: يمين مدخل العقار رقم  عنوان ناقل الملكية

 

 اسالم اسامة محمد كامل شديداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قسم الرمل االسكندرية, مصر -محل -سابا باشا  -السالم عارف ش عبد  95: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1349030رقم العالمـة  : 

 01/15/0100تاريخ التسـجيل  : 

 16/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 44الفئة : 

 دون غيرها 44خدمة التحاليل الطبية بالفئة  - 44: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 فرد مصرى الجنسية -اشرف بسيونى محمد شلبى  ناقل المـــــــــلكية  :اسم 

 البحيرة, , , , مصر -الدور االول علوى  -عمارة الصفا  -ش احمد عرابى  -: دمنهور  عنوان ناقل الملكية

 

 شلبي للتحاليل الطبية ذ.م.م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة , مصر -مدينة نصر  -الحي السابع  -ش موسي القاظم  0 - 0ب رقم : مكتعنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1391010رقم العالمـة  : 

 00/14/0105تاريخ التسـجيل  : 

 22/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

لجسم وغسوالت ) لوشن ( الجسم ومواد غسل الجسم : البخاخات المرطبة العطرية ل 13الفئة  - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 ومواد فرك وتنعيم الجسم وكريم الجسم وكريم اليدين

 

فيكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت ، انك شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين المرعية فى والية ديالوير  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية-

 ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية 43100ليمتد باركواى ، رينولدسبورج ، او هايو  4:  عنوان ناقل الملكية

 

 محدودة المسئولية -فيكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت ، ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

, الواليات المتحدة  ، الواليات المتحدة االمريكية 43100يمتد باركواي ،  رينولدسبورج ، اوهايو ل 4: عنوان المنقول اليه  الملكية

 االمريكية

 
 1394109رقم العالمـة  : 

 03/01/0101تاريخ التسـجيل  : 

 19/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

 09مالبس الجاهزة الوارده بالفئة رقم ال - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية  -الغيث فاشون لتجاره المالبس ش.م.م   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهره , , , , مصر  -عين شمس   -ش عبد الحليم محمود  01:  عنوان ناقل الملكية

 

  aaaa  dsddمس حال  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 



54 54 

 القليوبية, مصر -مدينة العبور  -المنطقة الصناعية االمتداد الغربي - 01110بلوك  -ب  05: قطعة رقم منقول اليه  الملكيةعنوان ال

 
 1394110رقم العالمـة  : 

 04/10/0105تاريخ التسـجيل  : 

 29/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 43مطعم فول وطعمية  الوارد بالفئة  - 43: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرى الجنسية  -فرد   -احمد حسين مهدى زوام   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الدور  03محل  -التجمع الخامس  -مركز المديثة  -القطاع الثانى  - 309وجزء  300ق ارض  -: القاهرة الجديدة  عنوان ناقل الملكية

 رة, , , , مصرالقاه -االرضى 

 

 احمد حسين الدارة و تشغيل المطاعم اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 التجمع الخامس القاهرة الجديدة , مصر - 300و جزء من  309، 304قطعه  -: مول هال عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1394110رقم العالمـة  : 

 10/10/0100تاريخ التسـجيل  : 

 01/08/2021  ـــير بالسجالت  :تاريخ التأشـــ

 1الفئة : 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 فرد -امير حامد سيد خليل  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 قاهرة, مصرش الجمهوريه االزبكية ال 09الدور االول فوق االرضي المسحور عقار  0: غرفة  عنوان ناقل الملكية

 

 فرد -امير حامد سيد خليل اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش الجمهوريه االزبكية القاهرة, مصر 09الدور االول فوق االرضي المسحور عقار  0: غرفة عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1399010رقم العالمـة  : 

 00/11/0100تاريخ التسـجيل  : 

 11/08/2021  السجالت  :تاريخ التأشــــــير ب

 30الفئة : 

االتصاالت، خدمات االتصاالت وبالتحديد البث اإللكتروني للملفات الصوتية والمرئية المتدفقة  - 30: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

ى الخط مباشرة لنقل الرسائل بين والقابلة للتنزيل عن طريق الحاسوب وشبكات االتصاالت األخرى، توفير لوحات اإلعالنات اإللكترونية عل

مستخدمي الحاسوب في مجال المعلومات حول المنتجات االستهالكية، تسليم الرسائل عن طريق البث اإللكتروني، االتصاالت االلكترونية، 

حاسوب وشبكات االتصاالت خدمات االتصاالت وبالتحديد البث اإللكتروني للملفات الصوتية والمرئية المتدفقة والقابلة للتنزيل عن طريق ال

األخرى، خدمات االتصاالت الالسلكية عريضة النطاق، خدمات المراسلة الالسلكية للنصوص والرسائل الرقمية وتوفير الوصول إلى قاعدة 

ونقل الوسائط بيانات تفاعلية إلرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب والمشتركين، النقل اإللكتروني للمعلومات والبيانات، البث الصوتي 

الرقمية التعليمية والترفيهية، توفير الوصول إلى كتب الدليل على االنترنت وقواعد البيانات واألحداث الحالية والمواقع االلكترونية 

تمكن  والمدونات ومواد المراجع على االنترنت، نقل الصوت ) البث الصوتي (، نقل البث الشبكي، توفير خدمات الشبكة عبر اإلنترنت التي

المستخدمين من مشاركة المحتويات والنصوص واألعمال البصرية واألعمال السمعية واألعمال السمعية والبصرية واألعمال األدبية 

والبيانات والملفات والوثائق واألعمال االلكترونية، منح المستخدمين الذين يتمتعون بحق الوصول إلى شبكات االتصال االلكترونية عن 

الت السلكية والالسلكية منحهم وسائل تحديد وتعيين وتجميع وتوزيع وإدارة البيانات والروابط إلى خوادم حواسيب الغير طريق االتصا

ومعالجات الحاسوب ومستخدمي الحواسيب، توفير الوصول إلى األجهزة المساعدة أو األجهزة اإللكترونية على شكل توفير خدمات توصيل 

واألعمال السمعية واألعمال البصرية واألعمال السمعية البصرية والوسائط المتعددة بين القارئات  اتصاالت لنقل الصور والرسائل

زة اإللكترونية والهواتف المحمولة والنقالة والهواتف الذكية واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة الرقمية النقالة والمحمولة واألجه

السمعية والبصرية والسمعية البصرية عن طريق شبكة اإلنترنت أو غيرها من شبكات الحاسوب  اللوحية أو أجهزة الحاسوب، تدفق المواد

أو االتصاالت، توفير غرف الدردشة على اإلنترنت ومنتديات اإلنترنت والمجتمعات على االنترنت لنقل الصور والفيديو والنصوص 

لة ألرقام الهواتف وعناوين األعمال وعناوين البريد االلكتروني وعناوين والبيانات والصور وغيرها من األعمال اإللكترونية، توفير األد

الصفحة الرئيسية للشبكات وعناوين وأرقام هواتف األشخاص واألماكن والمؤسسات، توفير خدمات المعلومات والنصح والمشورة 

دون  30ل شبكة االتصاالت العالمية والواردة بالفئة المتعلقة بجميع ما ذكر سابقا، اإلرسال اإللكتروني للصوت والبيانات والصور من خال

 غيرها.

 

 شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير -فار فيتشد تروبيكالز ال ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات  05013، ويلمينجتون ، ديالوير  010طريق فوولك ، سويت  013:  عنوان ناقل الملكية

 المتحدة االمريكية

 

 شركة مساهمة أمريكية -أمازون تكنولوجيز إنك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ريكيةالواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االم 50015تيري افينو ان ، سياتل واشنطن  401: عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1399199رقم العالمـة  : 

 03/15/0100تاريخ التسـجيل  : 

 09/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

  09مالبس النجيرى بالفئة  - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن  -بس الجاهزه  ليبيوتي النجيري للمال -محمود الكنج وشريكيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , مصرA0  ,A0   11المنطقه المحصورة بين  -وكالة عثمان بدوار العاشر من رمضان  01: الوحدة رقم  عنوان ناقل الملكية

 

 سولين لصناعة المالبس الجاهزة )ش.ذ.م.م(اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصر b0المنطقة الصناعية  -daaaiaرمضان القطعة رقم : الشرقية العاشر من عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1390110رقم العالمـة  : 

 19/11/0100تاريخ التسـجيل  : 

 22/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه  ـــلكية  :اسم ناقل المــــــ

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 09شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  314:  يةعنوان ناقل الملك

 

 للكيماويات و المنظفات و مستحضرات التجميل(دنيال نبيل نصحي اسكندر )هيرو اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جنوب المنطقة الصناعية الثالثة برج العرب االسكندرية , مصر 00( بلوك 00و01: قطعه ارقام )عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1390014رقم العالمـة  : 

 00/13/0105تاريخ التسـجيل  : 

 30/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 04لفئة : ا

  04االقمشه الوارده بالفئه   - 04: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -)فورتكس(  -الشركة الرباعية للنسجيات محمد كامل صباغ شرباتى  وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المنوفية, , , , مصر -مركز منوف  - 90 قطعة -المنطقة الصناعية الرابعة -: السادات   عنوان ناقل الملكية

 

 الشركة الرباعية فورتكس للنسجيات شركة مساهمهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المنوفيه, مصر -مدينه السادات  -امتداد المنطقة الصناعيه الثالثه  - 41: القطعه رقم بدون و القطعة جزء من عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1305340المـة  : رقم الع

 00/01/0105تاريخ التسـجيل  : 

 30/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

 دون غيرها 09المالبس الواردة بالفئة  - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -فورتكس(  -الشركة الرباعية للنسجيات )محمد كامل صباغ وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المنوفية, , , , مصر -مركز منوف  - 90قطعة  -: السادات / المنطقة الصناعية الرابعة  عنوان ناقل الملكية

 

 الشركة الرباعية فورتكس للنسجيات شركة مساهمهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 المنوفيه, مصر -مدينه السادات  -امتداد المنطقة الصناعيه الثالثه  - 41طعة جزء من : القطعه رقم بدون و القعنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1319003رقم العالمـة  : 

 05/11/0101تاريخ التسـجيل  : 

 10/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 دون غيرها 43مشروبات وخدمات االيواء المؤقت الوارد بالفئة رقم خدمات توفير االطعمه وال - 43: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 

ش ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمه طبقا لقوانين جزر العذراء البريطانيه -شركة المياس هولدنغ ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  

, , , ,  ، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء البريطانية 3109ب -، ص  0، ميل مال ، ويكهامز كاى  0: سويت  عنوان ناقل الملكية

 الجزر العذراء البريطانية

 

 ذات مسئولية محدودة-شركة منطقة حرة -فوديز هولدينج اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

االمارات العربية, االمارات -منطقة حرة راس الخيمة -منطقة الحمرا الصناعية  4، المبني اي A0-001: عنوان المنقول اليه  الملكية

 العربية المتحدة

 
 1319191رقم العالمـة  : 

 04/10/0101تاريخ التسـجيل  : 

 24/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39 - 04الفئة : 

 دون غيرها 04جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 04: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

مات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال ويافطة المحالت التجاريه وخدمات البيع وعرض السلع عبر وسائل خد - 39الفئة 

 04فى مجال الفئة  39االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئة 

 

 الجنسية فرد مصرى -ماى بد لالستيراد والتصدير  -عمرو محمد صالح السقا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الغربية, , , , مصر -المحلة الكبرى  -بملك / عبد السالم عبد السميع  -: شارع المستشار مع محب  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة شخص واحد محدودة -نايس هاوس للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -المعادي الجديدة  -تقسيم الالسلكي  -سالمة شارع شريف  -ج  4بالعقار رقم  0: شقة لملكيةعنوان المنقول اليه  ا

 
 1319004رقم العالمـة  : 

 09/10/0100تاريخ التسـجيل  : 

 29/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 05الفئة : 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 05: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه-شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه  ناقل المـــــــــلكية  :اسم 

 المهندسين العجوزه الجيزه, مصر 09ش السودان الدور الثالث شقه  314:  عنوان ناقل الملكية

 

 محمد عبد الباسط ابراهيم محمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 منطقة المعادي شراره الكبري ملك محمد عبد الباسط ابراهيم محمد, مصر 0: الدور االرضي مكتب عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1315044رقم العالمـة  : 

 00/14/0100تاريخ التسـجيل  : 

 04/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

 09مالبس جاهزة الواردة بالفئة  - 09ئة : الف   البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن-ليبيوتي النجيرى للمالبس الجاهزة  -محمود الكنج وشريكيه    اسم ناقل المـــــــــلكية  :

مدينة العاشر من رمضان  -A0،A0وكالة عثمان بدوار العاشر بالمنطقة الصناعية المحصورة بين  01: الوحدة رقم  عنوان ناقل الملكية
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 الشرقيه , , , , مصر -

 

 سولين لصناعة المالبس الجاهزة )ش.ذ.م.م(اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصر b0المنطقة الصناعية  -daaaia: الشرقية العاشر من رمضان القطعة رقم عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1300014رقم العالمـة  : 

 15/10/0100تاريخ التسـجيل  : 

 19/08/2021  لتأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ا

 09الفئة : 

 دون غيرها 09جميع منتجات الفئه  - 09: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -الغيث فاشون لتجاره المالبس  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 هره , , , , مصرالقا -عين شمس  -ش عبد الحليم محمود  01:  عنوان ناقل الملكية

 

  aaaa  dsddمس حال  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -مدينة العبور  -المنطقة الصناعية االمتداد الغربي - 01110بلوك  -ب  05: قطعة رقم عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1300019رقم العالمـة  : 

 09/13/0100تاريخ التسـجيل  : 

 19/08/2021  تأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ال

 35الفئة : 

 09فى مجال الفئه  35جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 35: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية  -الغيث فاشون لتجاره المالبس ش.م.م  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهره , , , , مصر -عين شمس  -محمود  ش عبد الحليم 01:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة - aaaa  dsddمس حال  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, , , , مصر -مدينة العبور  -المنطقة الصناعية االمتداد الغربي - 01110بلوك  -ب  05: قطعة رقم عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1300010المـة  : رقم الع

 05/00/0101تاريخ التسـجيل  : 

 30/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41 - 04 -03الفئة : 

 03الغزل بالفئه  - 03: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 04منتجات النسيج بالفئه  - 04الفئة 

 41خدمات الصباغه بالفئه  - 41الفئة 

 

 شركه توصية بسيطة -الشركة الرباعيه للمنتجات ) محمد كامل صباغ شرباتى  وشركاه (فورتكس  ـــلكية  :اسم ناقل المــــــ

 أ المنوفيه , , , , مصر 90: السادات المنطقة الصناعيه الرابعه قطعه رقم   عنوان ناقل الملكية

 

 مساهمهالشركة الرباعية فورتكس للنسجيات شركة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المنوفيه, مصر -مدينه السادات  -امتداد المنطقة الصناعيه الثالثه  - 41: القطعه رقم بدون و القطعة جزء من عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1303000رقم العالمـة  : 

 11/11/0101تاريخ التسـجيل  : 

 22/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 09الفئة : 

 09جميع منتجات الفئة  - 09: الفئة    والمنتــــــــجاتالبضائع 

 

 شركة مساهمة مصرية  -الغيث فاشون لتجاره المالبس ش.م.م   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهره , , , , مصر -عين شمس  -شارع عبد الحليم محمود  01:  عنوان ناقل الملكية
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 شركة ذات مسئولية محدودة - aaaa  dsdd  مس حالاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, , , , مصر -مدينة العبور  -المنطقة الصناعية االمتداد الغربي - 01110بلوك  -ب  05: قطعة رقم عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1303003رقم العالمـة  : 

 11/11/0101تاريخ التسـجيل  : 

 19/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

 09فى مجال الفئة  39جميع خدمات الفئة رقم  - 39: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية  -الغيث فاشون لتجاره المالبس ش.م.م   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , , مصر القاهره , , -عين شمس  -ش عبد الحليم محمود  01:  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة - aaaa  dsddمس حال  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, , , , مصر -مدينة العبور  -المنطقة الصناعية االمتداد الغربي - 01110بلوك  -ب  05: قطعة رقم عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1301410رقم العالمـة  : 

 13/10/0100ل  : تاريخ التسـجي

 22/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

  5عدسات الصقة بالفئه رقم  - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 نوفارتيس أ.ج ، شركة مساهمة سويسرية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بازل ،سويسرا , , , , سويسرا4110:  عنوان ناقل الملكية

 

 محدودة المسئولية -الكون انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا -فرايبورج  0110، 0دي افري  -: رو لويس عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1301411رقم العالمـة  : 

 00/11/0100تاريخ التسـجيل  : 

 22/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 دون غيرها 5عدسات الصقة فئة  - 5: الفئة    ضائع والمنتــــــــجاتالب

 

 نوفارتيس أ.ج ، شركة مساهمة سويسرية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بازل سويسرا , , , , سويسرا4110:  عنوان ناقل الملكية

 

 محدودة المسئولية -الكون انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا -فرايبورج  0110، 0دي افري  -: رو لويس عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1305000رقم العالمـة  : 

 10/00/0101تاريخ التسـجيل  : 

 26/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 0الفئة : 

 0دهانات السيارات بالفئه  - 0: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 توصيه بسيطه-محمد منصور علي الزغبي وشركاه ) فور ام (  المـــــــــلكية  :اسم ناقل 

 |بالمنطقه الصناعيه بورسعيد , , , , مصر i 5بمنطقه قبلي  g: قطعه االرض  عنوان ناقل الملكية

 

 محدودة ذات مسئولية -محمد منصور علي الزغبي وشركاه  -فور ام للدهانات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصر1 1منطقة بورسعيد الصناعية _ - D5( المنطقة الصناعية قبلي G،00،01،00: قطعة )لمنقول اليه  الملكيةعنوان ا

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 1351505رقم العالمـة  : 

 01/00/0101تاريخ التسـجيل  : 

 30/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 04 - 03الفئة : 

 03جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 03: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 04جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 04الفئة 

 

 ش توصية بسيطة -فورتكس(  -الشركة الرباعيه للنسجيات ) محمد كامل صباغ شرباتى وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 منوف المنوفية, , , , مصر 90عه / قطعه رقم : السادات / المنطقة الصناعيه الراب وان ناقل الملكيةعن

 

 الشركة الرباعية فورتكس للنسجيات شركة مساهمهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المنوفيه, مصر -مدينه السادات  -امتداد المنطقة الصناعيه الثالثه  - 41: القطعه رقم بدون و القطعة جزء من عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1350019العالمـة  :  رقم

 05/00/0101تاريخ التسـجيل  : 

 30/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 04 - 03الفئة : 

 03المنتجات بالفئة  - 03: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 04المنتجات بالفئة  - 04الفئة 

 

 شركة توصية بسيطة -فورتكس(  -مد كامل صباغ شرباتى وشركاة شركة الرباعية للنسجيات )مح اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المنوفية , , , , مصر -مركز منوف  - 90قطعة رقم  -المنطقة الصناعية الرابعه  -: السادات  عنوان ناقل الملكية

 

 الشركة الرباعية فورتكس للنسجيات شركة مساهمهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المنوفيه, مصر -مدينه السادات  -امتداد المنطقة الصناعيه الثالثه  - 41: القطعه رقم بدون و القطعة جزء من عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1359009رقم العالمـة  : 

 00/11/0100تاريخ التسـجيل  : 

 09/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31الفئة : 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 31فئة : ال   البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -العجوزة  -المهندسين -09شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  314:  عنوان ناقل الملكية

 

 احمد ابراهيم مختار طعيمه و شركاه منقول اليه المــــلكية   : اسم ال

برج  30-30-00-09قطه  9: المصنع الكائن برج العرب الجديدة جنوب المنطقة الصناعية الثالثة بلوك عنوان المنقول اليه  الملكية

 العرب االسكندرية, مصر

 
 1351000رقم العالمـة  : 

 01/19/0100تاريخ التسـجيل  : 

 04/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

اجهزه كهربائية ومكثفات هوائية و االت شفط الهواء و االجهزه كهربائية و الشينيور الكهربائي  - 1: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 1لفئة رقم الغساالت الكهريائية و المكانس الكهريائية و المراوح و التكييفات الوارده با

 

 مصرى الجنسية -فرد  -معرض سيارات اوتو كالس  -اسامة خليل شكرى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر -حلوان   -حدائق حلوان  -ناصية شارع توتنجى  -شارع حمودة  01:  عنوان ناقل الملكية

 

 فرد - محمود محمد محمود محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 ش القطاعصان القبلية الحسينية ملك محمود محمد الشربيني, مصر -: الشرقية عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1350144رقم العالمـة  : 

 01/10/0100تاريخ التسـجيل  : 

 03/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 05الفئة : 

 05جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 05: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب و شركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -العجوة  -المهندسين  - 09شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  314:  عنوان ناقل الملكية

 

 فرد-محمود سيد محمود محمد منقول اليه المــــلكية   : اسم ال

 : شارع الصوفي الساكت بندر الفيوم ملك سيد محمود محمدمدينه الفيوم الفيوم, مصرعنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1355113رقم العالمـة  : 

 19/11/0100تاريخ التسـجيل  : 

 10/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31الفئة : 

 دون غيرها 31جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 31: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه-شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 09ش السودان الدور الثالث شقه  314:  عنوان ناقل الملكية

 

 أفراد -أحمد طلعت عبد الباعث حامد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 : كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ ش عبد الحكيم الجارحي بملك / ناهد محمد قطب , مصرعنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1355000رقم العالمـة  : 

 15/00/0101ل  : تاريخ التسـجي

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

 39المحالت التجاريه الواردة بالفئة  - 39: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 فرد مصرى الجنسية  -عبد الرحمن محمد سعد علي الفار  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بورسعيد, , , , مصر -زغلول وصالح الدين الشرق صفيه  05:  عنوان ناقل الملكية

 

 فرد  -عبد الرحمن محمد سعد علي  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر, مصر -القاهرة  -مشروع المدفعية أرض الجولف  04: محل أ بالعقار عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1355003رقم العالمـة  : 

 00/00/0101تاريخ التسـجيل  : 

 25/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 دون غيرها  43جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 43: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 فرد مصرى الجنسية  -عبد الرحمن محمد سعد علي الفار  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 زغلول وصالح الدين الشرق بورسعيد, , , , مصر صفيه 05:  عنوان ناقل الملكية

 

 فرد  -عبد الرحمن محمد سعد علي  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر, مصر -القاهرة  -مشروع المدفعية أرض الجولف  04: محل أ بالعقار عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1414139رقم العالمـة  : 
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 01/19/0100تاريخ التسـجيل  : 

 04/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 1: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرى الجنسية  -فردى   -معرض سيارات اوتو كالس  -اسامة خليل شكري  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 محافظة القاهرة, , , , مصر -حلوان  -حدائق حلوان  -ناصية شارع توتنجى  -شارع حموده   01:  عنوان ناقل الملكية

 

 محمد عصام شعبان و شريكة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الضواحي  0090501أ( بالمنطقة الصناعية بحري الحوض السمكي بمساحة  00: بورسعيد قطعة االرض )الملكيةعنوان المنقول اليه  

 رسعيد, مصربو

 
 1414130رقم العالمـة  : 

 01/19/0100تاريخ التسـجيل  : 

 04/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

المفاتيح والبرايز والترانسات والدواية ولوحات التوزيع الكهربائية وسلك الكهرباء وأوشاش مفاتيح  - 5: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

كهرباء والشاسيه والسداده واالجهزة واالدوات الكهربائية لوصل أو فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم فى الطاقة الكهربائية ال

 5الواردة بالفئة رقم 

 

 مصرى الجنسية  -فردى  -معرض سيارات اوتو كالس  -اسامة خليل شكري    اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 محافظة القاهرة, , , , مصر -حلوان  -حدائق حلوان  -ناصية شارع توتنجى  -شارع حموده  01:  عنوان ناقل الملكية

 

 محمد عصام شعبان و شريكة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ي الضواح 0090501أ( بالمنطقة الصناعية بحري الحوض السمكي بمساحة  00: بورسعيد قطعة االرض )عنوان المنقول اليه  الملكية

 بورسعيد, مصر

 
 1414131رقم العالمـة  : 

 01/19/0100تاريخ التسـجيل  : 

 04/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

يم اللمبات الكهربائية والكشافات الكهربائية وأجهزة االنارة الكهربائية والنجف واالباليك وخراط - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 00االضاءة الليد والسيريا الليد وسبوتات االضاءة الواردة بالفئة رقم 

 

 مصرى الجنسية   -فردى  -معرض سيارات اوتو كالس  -اسامة خليل شكري   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 هرة, , , , مصرمحافظة القا -حلوان  -حدائق  حلوان  -ناصية شارع توتنجى  -شارع حموده  01:  عنوان ناقل الملكية

 

 محمد عصام شعبان و شريكة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الضواحي  0090501أ( بالمنطقة الصناعية بحري الحوض السمكي بمساحة  00: بورسعيد قطعة االرض )عنوان المنقول اليه  الملكية

 بورسعيد, مصر

 
 1419304رقم العالمـة  : 

 01/19/0100تاريخ التسـجيل  : 

 04/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 00الفئة : 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 00: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرى الجنسية -فرد  -معرض سيارات اوتو كالس  -اسامة خليل شكرى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر -حلوان   -حدائق حلوان  -ناصية شارع توتنجى  -دة  شارع حمو 01:  عنوان ناقل الملكية

 

 محمد عصام شعبان و شريكة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الضواحي  0090501أ( بالمنطقة الصناعية بحري الحوض السمكي بمساحة  00: بورسعيد قطعة االرض )عنوان المنقول اليه  الملكية

 بورسعيد, مصر



 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

 
 1411043رقم العالمـة  : 

 00/10/0100تاريخ التسـجيل  : 

 24/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 05الفئة : 

 05زيت الطعام الوارد بالفئة رقم  - 05: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -احمد مصطفى محمد مرسي وشريكية  - DVT LIYشركة االخوة للزيوت والمنظفات اويل تك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المنوفية , , , , مصر -مركز منوف  -بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات  0: قطعة رقم  عنوان ناقل الملكية

 

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

 , مصر المنوفية -مركز منوف  -بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات  0قطعة رقم  :عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1411044رقم العالمـة  : 

 00/10/0100تاريخ التسـجيل  : 

 24/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 05الفئة : 

 05فئة رقم زيت الطعام الوارد بال - 05: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -احمد مصطفى محمد مرسي وشريكية  - DVT LIYشركة االخوة للزيوت والمنظفات اويل تك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المنوفية , , , , مصر -مركز منوف  -بمدينة السادات  -بالمنطقة الصناعية الثانية  0: قطعة رقم  عنوان ناقل الملكية

 

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

 , مصر المنوفية -مركز منوف  -بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات  0: قطعة رقم عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1411049رقم العالمـة  : 

 00/10/0100تاريخ التسـجيل  : 

 24/08/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

 05الفئة : 

 05زيت الطعام الوارد بالفئة رقم  - 05: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -احمد مصطفى محمد مرسي وشريكية  - DVT LIYشركة االخوة للزيوت والمنظفات اويل تك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المنوفية , , , , مصر -مركز منوف  -ة الصناعية الثانية بمدينة السادات بالمنطق 0: قطعة رقم  ناقل الملكيةعنوان 

 

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

 , مصر المنوفية -مركز منوف  -بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات  0: قطعة رقم عنوان المنقول اليه  الملكية

 
 1415009رقم العالمـة  : 

 09/11/0100تاريخ التسـجيل  : 

 01/08/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

 

 الت التجارية والتصدير _ شركة توصية بسيطة شهرة للتجارة والتوكي-تامر رجب وشركاة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 _ المهندسين _ العجوزة _ الجيزة , , , , مصر 09ش السودان _ الدور الثالث _ شقة  314:  عنوان ناقل الملكية

 

 فردي -محسن سيد عبد الرحيم )مؤسسة كليوباترا لمستحضرات التجميل(اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

مدينة  -( منشية السد العالي  93بحوض خارج الزمام البحري  -19: ش مكة من ش المصانع ) سابقا قطعة عنوان المنقول اليه  الملكية

 القاهرة, مصر -السالم 
 


