
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  ٠٠٠٠٣٩٦رقم العالمـة  : 

 ٠٨/٠٥/١٩٤١تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  طالء ورنيش الصقل االحذيةوالمواد التى تستخدم فى تجهيز جلد االحذية  - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 نشيال كوربوريشن ن ف شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جزر االنتيلكيتلين فينا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  بيترماى جزر كوراكاو االنتيل , , , , جزر االنتيل الهولندية ١٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة خاصة محدودة المسئولية  - اسم المنقول اليه المــــلكية   : كيوي يوربيان هولدنجيز بي.في 
 ا د يوترخت ، هولندا, هولندا ٣٥٣٢،  ١٠٠: فلوتنسيفارت نقول اليه الملكية عنوان الم

 
  ٠٠٠٠٣٩٦رقم العالمـة  : 

 ٠٨/٠٥/١٩٤١تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  تى تستخدم فى تجهيز جلد االحذية طالء ورنيش الصقل االحذيةوالمواد ال - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة خاصة محدودة المسئولية  -كيوي يوربيان هولدنجيز بي.في  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ا د يوترخت ، هولندا, هولندا ٣٥٣٢،  ١٠٠: فلوتنسيفارت  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة -اسم المنقول اليه المــــلكية   : اس. سى جونسون اند صن انك 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٥٣٤٠٣هوى ستريت راسين، ويسكونسن ١٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٠٠٣٩٧رقم العالمـة  : 

 ٢٢/٠٧/١٩٤١تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  ورنيش (طالء)لصقل االحذيه - ٣: الفئة    تــــــــجاتالبضائع والمن

  
 كيتلين فاينانشيال كوربوريشن ن .ف شركة مساهمة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  جزر االنتيل الهولندية, , , , هولندا -ويلستادكو ساكاو  ١٥: بيتير ماى  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة خاصة محدودة المسئولية  - يوربيان هولدنجيز بي.في  اسم المنقول اليه المــــلكية   : كيوي
 ا د يوترخت ، هولندا, هولندا ٣٥٣٢،  ١٠٠: فلوتنسيفارت عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٠٠٣٩٧رقم العالمـة  : 

 ٢٢/٠٧/١٩٤١تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  ورنيش (طالء)لصقل االحذيه - ٣: الفئة    منتــــــــجاتالبضائع وال

  
 شركة خاصة محدودة المسئولية  -كيوي يوربيان هولدنجيز بي.في  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ا د يوترخت ، هولندا, هولندا ٣٥٣٢،  ١٠٠: فلوتنسيفارت  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة -ى جونسون اند صن انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : اس. س
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٥٣٤٠٣هوى ستريت راسين، ويسكونسن ١٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ٠٠٠٥٣٦٩رقم العالمـة  : 
 ٣٠/٠٤/١٩٤٦تاريخ التسـجيل  : 

 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  ١٧لفئة : ا

الصمغ البنرى والمطاط والبالطا وما يقوم مقامها واالصناف المصنوعة من االمواد السابقه الذكر  - ١٧: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
  (غير الواردة ضمن فئات اخرى )خيط من المطاط المواد التى تستخدم فى التغليف او السد او العجز خراطيم غير معدنيه

  
 شركة محدودة المسئولية -دانلوب  انترناشيونال ليمتد  المـــــــــلكية  : اسم ناقل

جيه بي، المملكة المتحدة  ٨، ٢٢: ثورنكروفت مانور، ثورنكروفت درايف، دوركينج رود، ليثرهيد، سوريى كيه تي  عنوان ناقل الملكية : 
  , المملكة المتحدة

  
  شركة محدودة المسئولية -بر اندستريز، ال تي دي اسم المنقول اليه المــــلكية   : ساميتو را

 ، اليابان, اليابان٠٠٧٢- ٦٥١كو، كوبى،  -شو، شو  -كوم، واكينوهاما  -  ٣، ٦- ٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٠٥٣٧٠رقم العالمـة  : 

 ٠٤/١١/١٩٤٨تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥ الفئة :
  المالبس بما فى ذلك األحذية (برقبة أو مكشوفة) و الشباشب - ٢٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدودة المسئولية -دانلوب  انترناشيونال ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

جيه بي، المملكة المتحدة  ٨، ٢٢هيد، سوريى كيه تي : ثورنكروفت مانور، ثورنكروفت درايف، دوركينج رود، ليثر عنوان ناقل الملكية : 
  , المملكة المتحدة

  
  شركة محدودة المسئولية -اسم المنقول اليه المــــلكية   : ساميتو رابر اندستريز، ال تي دي 

 ، اليابان, اليابان٠٠٧٢- ٦٥١كو، كوبى،  -شو، شو  -كوم، واكينوهاما  -  ٣، ٦- ٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٠٥٣٧١رقم العالمـة  : 

 ١٠/٠٩/١٩٤٥تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٨الفئة : 
  أدوات األلعاب الرياضية ( عدا المالبس وغير الواردة في فئات أخري ) - ٢٨: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدودة المسئولية -انترناشيونال ليمتد  دانلوب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

جيه بي، المملكة المتحدة  ٨، ٢٢: ثورنكروفت مانور، ثورنكروفت درايف، دوركينج رود، ليثرهيد، سوريى كيه تي  عنوان ناقل الملكية : 
  , المملكة المتحدة

  
  محدودة المسئولية شركة -اسم المنقول اليه المــــلكية   : ساميتو رابر اندستريز، ال تي دي 

 ، اليابان, اليابان٠٠٧٢- ٦٥١كو، كوبى،  -شو، شو  -كوم، واكينوهاما  -  ٣، ٦- ٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٠٧٦٠٦رقم العالمـة  : 

 ١٠/٠٨/١٩٦٩تاريخ التسـجيل  : 
 05/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥الفئة : 
احذية  مصنوعة  منالجلد والمطاط   -احذية من المطاط احذية قماش  - االحذية  الجلد   -االحذية   - ٢٥: الفئة    تالبضائع والمنتــــــــجا

  والقماش  معا
  

 سكل كونسيومر برودكتس ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ترا , بريطانيايو اتش، انجل ٣ ١باث رود ،سلو، بركشير اس ال  ١٠٥ - ١٠٣:   عنوان ناقل الملكية : 
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  شركه محدودة المسئوليه  -اسم المنقول اليه المــــلكية   : ال ار سى برودكتس ليمتد 
 يو اتش، انجلترا , بريطانيا ٣ ١باث رود ،سلو، بركشير اس ال  ١٠٥ -  ١٠٣:  عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٠٧٦٠٩رقم العالمـة  : 

 ٠٣/٠٥/١٩٦٠تاريخ التسـجيل  : 
 05/09/2021  خ التأشــــــير بالسجالت  :تاري

  ١٠الفئة : 
  عدد وأجهزة وأدوات طبية أخرى خاصة باألقدام -واقيات لتجويف القدم  - ١٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 سكل كونسيومر برودكتس ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  يو اتش، انجلترا , بريطانيا ٣ ١،سلو، بركشير اس ال  باث رود ١٠٥ - ١٠٣:   عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه محدودة المسئوليه  -اسم المنقول اليه المــــلكية   :  ال ار سى برودكتس ليمتد 
 يو اتش، انجلترا , بريطانيا ٣ ١باث رود ،سلو، بركشير اس ال  ١٠٥ -  ١٠٣:  عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠١٤٧١٢رقم العالمـة  : 

 ٠٦/١١/١٩٥٠تاريخ التسـجيل  : 
 14/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤الفئة : 
مواد التشحيم _ الزيوت والشحوم المستخدمة الصناعة ( غير الزيوت المعدة لألكل والزيوت الطيارة  - ٤: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  ) _ الوقود _ مواد اإلضاءة.
  

 شل براندس انترناشيونال ايه جي  مـــــــــلكية  :اسم ناقل ال
  انجلترا, بريطانيا - : لندن  عنوان ناقل الملكية : 

  
  اسم المنقول اليه المــــلكية   : هوجتون تيكنيكال كورب (ديالوير كوربوريشن)

 لواليات المتحدة االمريكية, ا١٩٨٠٥ويلمنجنون ، ديالوير  ٣٢٢سنتر روود ، سويت  ١٠١١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠١٤٧١٢رقم العالمـة  : 

 ٠٦/١١/١٩٥٠تاريخ التسـجيل  : 
 14/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤الفئة : 
وت الطيارة مواد التشحيم _ الزيوت والشحوم المستخدمة الصناعة ( غير الزيوت المعدة لألكل والزي - ٤: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  ) _ الوقود _ مواد اإلضاءة.
  

 هوجتون تيكنيكال كورب (ديالوير كوربوريشن) اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , الواليات المتحدة االمريكية١٩٨٠٥ويلمنجنون ، ديالوير  ٣٢٢سنتر روود ، سويت  ١٠١١:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  كيتنج سيرفيسز اسم المنقول اليه المــــلكية   : توتال مار

 بوتو ، فرنسا, فرنسا ٩٢٨٠٠كورس ميشيل،  ٢٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٢٧١٩٦رقم العالمـة  : 

 ١٦/٠١/١٩٥٤تاريخ التسـجيل  : 
 05/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥الفئة : 
  ما فيها النعال الداخليةأنواع لبس القدم  ب - ٢٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 سكل كونسيومر برودكتس ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  انجلترا, بريطانيا - يو اتش   ٣ - ١باث رود ، سلوغ ، بيركشاير / اس ال   ١٠٣ - ١٠٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ة المسئوليهشركه محدود  -اسم المنقول اليه المــــلكية   :  ال ار سى برودكتس ليمتد 
 يو اتش، انجلترا , بريطانيا ٣ ١باث رود ،سلو، بركشير اس ال  ١٠٥ -  ١٠٣:  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

 
  ٠٠٣٤٩٠٥رقم العالمـة  : 

 ٣١/٠٥/١٩٦٢تاريخ التسـجيل  : 
 26/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٢الفئة : 
أجهزة الضبط  -الفرامل، الفرامل المساعدة، فرامل الدراجات، أجهزة تشغيل الفرامل، وأجزاؤها  - ١٢ة : الفئ   البضائع والمنتــــــــجات

أجهزة  -األيدروليكية، أجهزة قيادة السيارات، البادئ (المارش)، بادئ الخرطوشة، بادئ التوربين، الكربوراتيرات، أجهزة تغذية الوقود 
التوربينات)، المضخات، مضخات الوقود، أجهزة االشغال الخاصة بالعربات، أجهزة وقاية حقن الوقود، أجهزة قياس منسوب الوقود (

أجهزة توجيه القوة، فرامل (الباكم)  -اإلشعال، الصمامات، صمامات ضبط الفرملة، صمامات ضبط المنسوب، أجهزة ضبط نقل الحركة 
ندرات الرئيسية، سلندرات العجالت، الخزانات، مداسات الفرملة، أجهزة الفرامل التي تشغل بالهواء المضغوط، الفرامل األيدروليكية، السل

 -ضبط الفرامل، خراطيم الفرملة، مواسير الفرملة، أدوات نقل الحركة، أجهزة ضبط نقل التروس، المساحات، مانعات اإلصطدام، الشدادات 
إلنذار لبيان منسوب السائل، وصالت الفصل، أعمدة اإلدارة أجهزة ضبط السرعة الخاصة بالمحركات النفاثة، الوصالت العمومية، أجهزة ا

المرنة، المرشحات الخاصة بالعربات، بطانات الفرملة، كتل الفرملة، بطانات الفرملة المصبوبة، بطانات الفرملة المنسوجة، بطانات 
الضبط الخانقة، األنظمة الميكانيكية المساعدة أنظم التعليق، جهاز النزول، أجهزة إزالة الثلج، صمامات  -اإلحتكاك للفرامل والكباسات 

الخاصة بالعربات، أدوات ضبط التقشيقات، أنظمة ضبط المستوى، التعشيقات، وبطانات اإلحتكاك الخاصة بالتعشيقات، معدات األكسجين 
  الخاصة بالعربات. الخاصة بالطائرات بوصفها أجزاء منها (وجميعها أجزاء من أجهزة النقل والعربات)، المحركات الكهربية

  
 هونيويل انترناشيونال ، انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

، الواليات المتحدة االمريكيه , الواليات المتحدة  ٧٩٥٠شارع تابور ، موريس بالينز ، نيوجيرسي  ١١٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  شركة مساهمة أمريكية  -تيشن آي انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة جاريت ترانسبور

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات  -  ٩٠٥٠٤تي اتش تورانس، كاليفورنيا  ١٩٠دبليو. شارع  ٢٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 
 المتحدة االمريكية

 
  ٠٠٣٤٩٠٦رقم العالمـة  : 

 ٠٨/٠٨/١٩٦٣تاريخ التسـجيل  : 
 26/09/2021  الت  :تاريخ التأشــــــير بالسج

  ٩الفئة : 
أجهزة قياس اإلرتفاع،  -العدد العلمية المستخدمة في المالحة والطيران، أجهزة قياس السرعة  - ٩: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

قياس وضبط  عدادات اللفات، أجهزة بيان سرعة الريح، أجهزة حساب الريح، عدد الجيروسكوب، أجهزة بيان معدل الصعود، أجهزة
، أجهزة اإلرشاد األوتوماتيكية، أجهزة دليل SEXTANTSالدوران والميل، البوصالت المغنطيسية، بوصالت الراديو، آالت السدس 

اإلتجاه، لوحات الضبط الكهربائية، العدد الخاصة بالبيان وإعطاء اإلشارات والقياس والتسجيل والضبط، أجهزة بيان البعد (بوصفها من 
قياس واإلنذار)، أجهزة التيلمترات، أجهزة مقياس وجمع معدل تدفق الوقود، المعايير بوصفها من أجهزة القياس، أجهزة تنظيم أجهزة ال

الحركة، أجهزة عكس التيار الكهربائي، المكثفات الكهربائية، المفاتيح الكهربائية، الوصالت الكهربائية، المراكم (بطاريات التجميع)، 
;لط ١٧٠٠;لط، األجهزة الكهربائية للوقاية من ال&#١٧٠٠، مجددات التيار الكهربائية، المنظمات الكهربائية ل&#أجهزة تسجيل الوقت

ة العالي، أدوات كهربائية لقطع التيار، أجهزة كهربائية لبيان فشل توليد القوى، أجهزة اإلشعال الكهربائية، المغناطيسات، أجهزة كهيربي
أجهزة كهربية لوقاية اإلشعال، أجهزة الضبط األوتوماتيكي للعدد اآللية، عدد ضبط التشغيل، أجهزة كهربائية  (إلكترونية) لتحليل اإلشعال،

للتنظيف بالموجات فوق الصوتية، أجهزة قياس اللزوجية، أجهزة حاسبة عشرية، أجهزة حاسبة للنظائر، أجهزة حاسبة للزوجة، العدادات، 
ية وتشمل أجهزة القياس للبرد، أجهزة لتسجيل درجة حرارة التربة بطريقة بيانية، مقاييس الضبط العدد العلمية الخاصة باألرصاد الجو

الجوي، أجهزة قياس منسوب المطر، أجهزة بيان وتسجيل الريح، أجهزة تنظيم األوكسيجين ومحوالت األوكسيجين بوصفها أجزاء من 
لالحقة للنفاثات، أجهزة قياس معدل التغذية، أجهزة اإلنذار الكهربائية لبيان ، أجهزة الضبط للمواقد ا٩أقنعة التنفس الواقعة في الفئة 

منسوب السائل، أجهزة الراديو، أجهزة الراديو لإلرسال واإلستقبال، المكبرات الصوتية، أجهزة الراديو المستعملة في المنازل، أجهزة 
ن، أجهزة راديو لبيان اإلتجاه، اإلرسال، صمامات الراديو، الصمامات الراديو المتحركة، أجهزة الراديو المحولة في الهواء، التليفزيو

الكهربية، أجهزة الرادار، الموصالت الكهربائية الجزئية، الترانسستورات، أجهزة لبيان الطيفية للكتل، أجهزة جبرسكوب لتحديد مكان 
ومسابير الموجات فوق الصوتية بوصفها جميعاً من أجهزة الطائرة أثناء طيرانها، أجهزة قياس الضغط، المسابير والمسابير الالسلكية 

) تدار بضغط مانع أو التفريغ (الباكم) SERVO MECHANLISMالسبر، أجهزة أوتوماتيكية لتنظيم هبوط الطائرات، أجهزة ضبط (
ر) وأجهزة تسجيل الضغط الجوي أو بالطاقة الكهربائية، المنارات الالسلكية، مقاييس اإلنحراف مع التيار، مقاييس الحرارة (الترمومت

(الباروجراف)، أجهزة الضبط، أدوات الضبط التي تدار بالموائع والميكانيكية والكهربية، أجهزة الضبط الخاصة بالطائرات والمحركات 
  ومغيرات التيار الكهربائية، أجهزة كهربائية لمناولة الطاقة.
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 ل , انكهونيويل انترناشيونا اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية ٧٩٥٠موريس بالينز نيوجيرسى  -ش تابور  ١١٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة أمريكية  -اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة جاريت ترانسبورتيشن آي انك 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات  -  ٩٠٥٠٤تي اتش تورانس، كاليفورنيا  ١٩٠شارع  دبليو. ٢٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 
 المتحدة االمريكية

 
  ٠٠٣٧٧٣٥رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 
 27/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١الفئة : 
  الكبريت - ١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
   ايستمان كيميكال فاينانس بى . في ل المـــــــــلكية  :اسم ناق

  جي جي روتردام  هولندا, هولندا ٣٠٦٧،٧٠: ووترمانفيغ  عنوان ناقل الملكية : 
  

    اسم المنقول اليه المــــلكية   : ايستمان كيميكال ادفانسد ماتيريالز بى . في
 هولندا, هولندا - ي روتردام جيج ٣٠٦٧،٧٠: ووترمانفيغ عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٤٣٠٧٣رقم العالمـة  : 

 ١٠/٠٢/١٩٦٨تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٢الفئة : 
  إطار الكاوتشوك الخاصة بعجالت العربات - ١٢: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 رناشيونال ليمتد دنلوب انت اسم ناقل المـــــــــلكية  :

جيه بي، المملكة المتحدة  ٨، ٢٢: ثورنكروفت مانور، ثورنكروفت درايف، دوركينج رود، ليثرهيد، سوريى كيه تي  عنوان ناقل الملكية : 
  , المملكة المتحدة

  
  شركة محدودة المسئولية -اسم المنقول اليه المــــلكية   : ساميتو رابر اندستريز، ال تي دي 

 ، اليابان, اليابان٠٠٧٢- ٦٥١كو، كوبى،  -شو، شو  -كوم، واكينوهاما  -  ٣، ٦- ٩: نقول اليه الملكية عنوان الم

 
  ٠٠٤٤٨٥٢رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 
 26/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤الفئة : 
الشحوم التى تستخدم فى الصناعه , الزيوت و الشحوم المستخدمه لمنع  مواد التشحيم  الزيوت و - ٤: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  االكل , زيت مائع يستخدم فى الفرمله بوصفه مستخدما فى 
  الصناعه مائع يستخدم فى نقل القدره االيدروليليه

  
 هونيويل انترناشيونال , انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الواليات المتحده االمريكيه, , , , الواليات المتحدة االمريكية ٧٩٥٠موريس بالينز نيوجيرسى  - ش تابور ١١٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة أمريكية  -اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة جاريت ترانسبورتيشن آي انك 
الواليات المتحدة األمريكية, الواليات  -  ٩٠٥٠٤تي اتش تورانس، كاليفورنيا  ١٩٠دبليو. شارع  ٢٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
  ٠٠٤٤٨٥٣رقم العالمـة  : 

 ١٣/١٠/١٩٦٩تاريخ التسـجيل  : 
 26/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٩الفئة : 
، أجهزة قياس السرعة، أجهزة قياس اإلرتفاع، العدد العلمية المستخدمة في المالحة والطيران - ٩: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
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عدادات اللفات، أجهزة بيان سرعة الريح، أجهزة حساب الريح، عدد الجيروسكوب، أجهزة بيان معدل الصعود، أجهزة قياس وضبط 
ية، أجهزة دليل اإلتجاه )، أجهزة اإلرشاد األوتوماتيكSextantsالدوران والميل، البوصالت المغناطيسية، بوصالت الراديو، آالت السدس (

ولوحات الضبط الكهربائية، العدد الخاصة بالبيان وإعطاء اإلشارات والتسجيل والضبط، أجهزة بيان البعد (بوصفها من أجهزة القياس 
جهزة تنظيم واإلنذار)، أجهزة القياس عن بعد (التليمترات)، أجهزة قياس وجمع معدل تدفق الوقود، المعايير بوصفها من اجهزة القياس، أ

 الحركة، أجهزة عكس التيار الكهربائي، المكثفات الكهربائية، المفاتيح الكهربائية، الملفات الكهربائية، الوصالت الكهربائية، المراكم
والت (بطاريات التجميع)، أجهزة تسجيل الوقت، مرحالت التيار الكهربائية، مقومات التيار الكهربائي، أجهزة التشغيل الكهربائية، المح

;لطية، األجهزة الكهربائية التي تستخدم ١٧٠٠;لطية، األجهزة المنظمات الكهربائية لل&#١٧٠٠الكهربائية، المنظمات الكهربائية لل&#
;لط العالي، أدوات كهربائية لقطع التيار، أجهزة كهربائية لبيان فشل توليد القوى، أجهزة اإلشعال الكهربائية، ١٧٠٠في الوقاية من ال&#

ناطيسات، أجهزة إلكترونية لتحليل اإلشعال، أجهزة كهربائية لوقاية اإلشعال، أجهزة الضبط األوتوماتيكي للعدد اآللية، عدد ضبط المغ
التشغيل، أجهزة كهربائية للتنظيف بالموجات فوق الصوتية، أجهزة كهربائية لقياس اللزوجة، أجهزة حاسبة عشرية، أجهزة حاسبة 

أجهزة حاسبة للزوجة، العدادات، العدد العلمية الخاصة باألرصاد الجوية، وتشمل أجهزة قياس البرد، أجهزة للنظائر، أجهزة حاسبة، 
لتسجيل درجة حرارة التربة بطريقة بيانية، مقاييس الضغط الجوي، أجهزة لقياس منسوب المطر، أجهزة بيان وتسجيل الريح، أجهزة 

، أجهزة، أجهزة قياس معدل التغذية، ٩وصفها أجزاء من أقنعة التنفس الواردة في الفئة تنظيم األكسجين ومحوالت األوكسيجين السائل ب
 أجهزة اإلنذار الكهربائية لبيان منسوب السائل، أجهزة الراديو، أجهزة الراديو لإلرسال واإلستقبال، المكبرات الصوتية، أجهزة الراديو

ة الراديو المحمولة في الهواء، التليفزيون، أجهزة داديو لبيان اإلتجاه، الهوائي المستعملة في المنازل، أجهزة الراديو المتحركة، أجهز
(اإليريال)، صمامات الراديو، الصمامات اإللكترونية، أجهزة الراديو، المواصالت الكهربائية الجزئية، الترانسيستورات، أجهزة لبيان 

المسابير والمسابير الالسلكية ومسابير الموجات فوق الصوتية بوصفها جميعاً الطيفية للكتل، أجهزة لتحديد مكان الطائرة أثناء طيرانها، 
) تدار بضبط مائع أو التفريغ أو Servo -mechanismمن أجهزة السبر، أجهزة أوتوماتيكية لتنظيم هبوط الطائرات، أجهزة ضبط (

س الحرارة (الترمومتر)، أجهزة تسجيل الضبط الجوي بالطاقة الكهربائية، التيارات الالسلكية، مقاييس اإلنحراف مع التيار، مقايي
(البروجراف)، أجهزة الضبط، أجهزة الضبط التي تشغل بمائع أو ميكانيكا أو بالطاقة الكهربائية، أجهزة الضبط الخاصة بالطائرات 

  والمحركات، مغيرات التيار الكهربائي، محقوالت الطاقة الكهربائية. 
  

 هونيويل انترناشيونال , انك : اسم ناقل المـــــــــلكية 
  الواليات المتحده االمريكيه, , , , الواليات المتحدة االمريكية ٧٩٥٠موريس بالينز نيوجيرسى  -ش تابور  ١١٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة أمريكية  -اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة جاريت ترانسبورتيشن آي انك 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات  -  ٩٠٥٠٤تي اتش تورانس، كاليفورنيا  ١٩٠دبليو. شارع  ٢٥٢٥: ل اليه الملكية عنوان المنقو
 المتحدة االمريكية

 
  ٠٠٤٤٨٥٤رقم العالمـة  : 

 ١٣/١٠/١٩٦٩تاريخ التسـجيل  : 
 26/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٢الفئة : 
الفرامل، الفرامل المساعدة، فرامل الدراجات، أجهزة تشغيل الفرامل وأجزاؤها، أجهزة الضبط  - ١٢: الفئة    ـــــجاتالبضائع والمنتـــ

 األيدروليكية، أجهزة قيادة السيارات، بادئ الحركة (المارش)، بادئ الخرطوشة، بادئ التوربين، الكربوراتيرات، أجهزة التغذية بالوقود،
زة قياس منسوب الوقود، الفوهات الخاصة بمحركات العربات، المضخات، مضخات الوقود، أجهزة اإلشعال أجهزة حقن الوقود، أجه

الخاصة بالعربات، أجهزة وقاية اإلشعال، الصمامات، صمامات ضبط الفرملة، الحركة، أجهزة توجيه القوة، فرامل الباكم، صمامات ضبط 
واء المضغوط، الفرامل األيدروليكية، السلندرات الرئيسية، سلندرات العجالت، المنسوب، أجهزة ضبط نقل الفرامل التي تشغل باله

الخزانات، مداسات الفرملة، أجهزة الفرملة، أدوات نقل الحركة، أجهزة نقل ضبط الفرامل، خراطيم الفرملة، مواسير التروس، المساحات، 
النفاثة، الوصالت العمومية، أجهزة اإلنذار لبيان منسوب السائل، مانعات اإلصطدام، الشدادات، أجهزة ضبط السرعة الخاصة بالمحركات 

 وصالت الفصل بالعربات، بطانات الفرملة، كتل الفرملة، بطانات الفرملة المصبوبة، بطانات الفرملة المنسوجة، بطانات اإلحتكاك للفرامل،
الخانقة، األنظمة الميكانيكية المساعدة الخاصة بالعربات،  الكباسات، أنظمة التعليق، جهاز النزول، أجهزة إزالة الثلج، صمامات الضبط

أدوات ضبط التعشيقات، أجهزة ضبط المستوى، التعشيقات وبطانات اإلحتكاك الخاصة بالتعشيقات، معدات األكسوجين الخاصة بالطائرات 
  ات الكهربائية الخاصة بالعربات.بوصفها أجزاء منها وجميع البضائع سالفة الذكر أجزاء من أجهزة النقل والعربات، المحرك

  
  
  

 هونيويل انترناشيونال , انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحده االمريكيه, , , , الواليات المتحدة االمريكية ٧٩٥٠موريس بالينز نيوجيرسى  -ش تابور  ١١٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة أمريكية  -اريت ترانسبورتيشن آي انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة ج

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات  -  ٩٠٥٠٤تي اتش تورانس، كاليفورنيا  ١٩٠دبليو. شارع  ٢٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 
 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

  ٠٠٤٩٥٠٤رقم العالمـة  : 
 ١٠/٠٧/١٩٧٢تاريخ التسـجيل  : 

 12/09/2021  ـــــير بالسجالت  :تاريخ التأشـ
  ١الفئة : 

الراتنج الصناعي مواد اللصق التي تستخدم في الصناعة الغراء الذي يستعمل في الصناعة مواد  - ١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
  ١وجميع هذه المنتجات تقع بالفئة١التشريب المركبة التي تقع بالفئة رقم

  
 فيانوفا رينرنز اكيتانجيزل شافت لكية  :اسم ناقل المـــــــــ

  النمسا, النمسا -ويرندروف  ٨٤٠٢ -: ايه عنوان ناقل الملكية : 
  

  اسم المنقول اليه المــــلكية   : النكس استريا جي ام بي اتش 
 ويرندورف النمسا , النمسا ٨٤٠٢، ١٧٥: بوند ستراسي عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٤٩٥٠٥رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 
 12/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢الفئة : 
الورنيش والالكيه اللك الماشي الكيه الطالء الالكيه الكحولي المصطكى على هيئة معجون يستعمل  - ٢: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  غير واقعة بفئات أخريو ٢كطالء الراتنج وجميع هذه المنتجات تقع بالفئة 
  

 فيانوفا رينرنز اكيتانجيزل شافت اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  النمسا, النمسا -ويرندروف  ٨٤٠٢ -: ايه عنوان ناقل الملكية : 

  
  اسم المنقول اليه المــــلكية   : النكس استريا جي ام بي اتش 

 رندورف النمسا , النمساوي ٨٤٠٢، ١٧٥: بوند ستراسي عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٥١٤٠٣رقم العالمـة  : 

 ٢٢/١١/١٩٧٦تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥الفئة : 
  المالبس بما فى ذلك  االحذية  برقبة  او مكشوفة  واحذية  الرياضة  والشباب - ٢٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدودة المسئولية -دانلوب  انترناشيونال ليمتد  ل المـــــــــلكية  :اسم ناق

جيه بي، المملكة المتحدة  ٨، ٢٢: ثورنكروفت مانور، ثورنكروفت درايف، دوركينج رود، ليثرهيد، سوريى كيه تي  عنوان ناقل الملكية : 
  , المملكة المتحدة

  
  شركة محدودة المسئولية -ابر اندستريز، ال تي دي اسم المنقول اليه المــــلكية   : ساميتو ر

 ، اليابان, اليابان٠٠٧٢- ٦٥١كو، كوبى،  -شو، شو  -كوم، واكينوهاما  -  ٣، ٦- ٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٥١٤٠٣رقم العالمـة  : 

 ٢٢/١١/١٩٧٦تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥: الفئة 
  المالبس بما فى ذلك  االحذية  برقبة  او مكشوفة  واحذية  الرياضة  والشباب - ٢٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 بى تى ار اند ستريز ليمتد ش محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  س انجلترا, بريطانيابى اك ١بى  ١: بى تى هاوس كارليسل بليس لندن اس دبليو  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة محدودة المسئولية -اسم المنقول اليه المــــلكية   : دانلوب  انترناشيونال ليمتد 
 ار واي المملكة المتحدة, المملكة المتحدة ٨ ٢٠: يونيت ايه ، بروك بارك ايست شايربروك ان جي 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

 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 
  ٠٠٥١٤٠٤رقم العالمـة  : 

 ٣١/٠٧/١٩٧٧لتسـجيل  : تاريخ ا
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٨الفئة : 
  اجهزة االلعاب الرياضية وادوات الرياضة - ٢٨: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدودة المسئولية -دانلوب  انترناشيونال ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

جيه بي، المملكة المتحدة  ٨، ٢٢: ثورنكروفت مانور، ثورنكروفت درايف، دوركينج رود، ليثرهيد، سوريى كيه تي  : عنوان ناقل الملكية 
  , المملكة المتحدة

  
  شركة محدودة المسئولية -اسم المنقول اليه المــــلكية   : ساميتو رابر اندستريز، ال تي دي 

 ، اليابان, اليابان٠٠٧٢- ٦٥١كو، كوبى،  -شو، شو  -كينوهاما كوم، وا -  ٣، ٦- ٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٥٧١٨٩رقم العالمـة  : 

 ٢٨/٠٦/١٩٨٢تاريخ التسـجيل  : 
 14/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  وال ترد ضمن فئات اخرى ٣ منتجات للعناية باالحذية وهذة المنتجات تقع بالفئة - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة خاصة محدودة المسئولية  -كيوي يوربيان هولدنجيز بي.في  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ا د يوترخت ، هولندا, هولندا ٣٥٣٢،  ١٠٠: فلوتنسيفارت  عنوان ناقل الملكية : 
  

  اهمةشركة مس -اسم المنقول اليه المــــلكية   : اس. سى جونسون اند صن انك 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٥٣٤٠٣هوى ستريت راسين، ويسكونسن ١٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٥٧١٨٩رقم العالمـة  : 

 ٢٨/٠٦/١٩٨٢تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  وال ترد ضمن فئات اخرى ٣منتجات للعناية باالحذية وهذة المنتجات تقع بالفئة  - ٣: الفئة    ــجاتالبضائع والمنتــــــ

  
 كيتلين فاينانشيال كوربوريشن ن .ف شركة مساهمة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  داجزر االنتيل الهولندية, , , , هولن -ويلستادكو ساكاو  ١٥: بيتير ماى  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة خاصة محدودة المسئولية  - اسم المنقول اليه المــــلكية   : كيوي يوربيان هولدنجيز بي.في 
 ا د يوترخت ، هولندا, هولندا ٣٥٣٢،  ١٠٠: فلوتنسيفارت عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٦٠٦٣٢رقم العالمـة  : 

 ٢٥/٠٤/١٩٨٥تاريخ التسـجيل  : 
 05/09/2021  جالت  :تاريخ التأشــــــير بالس

  ٢٥الفئة : 
  دون غيرها من الفئات ٢٥االحذيه ( برقبه او مكشوفه )  الشباشب  الوارده بالفئه  - ٢٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 سكل كونسيومر برودكتس ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  انجلترا, بريطانيا - يو اتش   ٣ - ١بيركشاير / اس ال   باث رود ، سلوغ ، ١٠٣ - ١٠٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه محدودة المسئوليه  -اسم المنقول اليه المــــلكية   :  ال ار سى برودكتس ليمتد 
 يو اتش، انجلترا , بريطانيا ٣ ١باث رود ،سلو، بركشير اس ال  ١٠٥ -  ١٠٣:  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

 
  ٠٠٦٠٦٣٣رقم العالمـة  : 

 ١٣/٠٣/١٩٨٥تاريخ التسـجيل  : 
 05/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥الفئة : 
  -  - ٢٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 سكل كونسيومر برودكتس ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  انجلترا, بريطانيا - يو اتش   ٣ - ١ال  باث رود ، سلوغ ، بيركشاير / اس  ١٠٣ - ١٠٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه محدودة المسئوليه  -اسم المنقول اليه المــــلكية   :  ال ار سى برودكتس ليمتد 
 يو اتش، انجلترا , بريطانيا ٣ ١باث رود ،سلو، بركشير اس ال  ١٠٥ -  ١٠٣:  عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٦٢٨٤٥رقم العالمـة  : 

 ٢٣/٠٨/١٩٨٣سـجيل  : تاريخ الت
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١الفئة : 
  مواد اللصق - ١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدودة المسئولية -دانلوب  انترناشيونال ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

جيه بي، المملكة المتحدة  ٨، ٢٢درايف، دوركينج رود، ليثرهيد، سوريى كيه تي  : ثورنكروفت مانور، ثورنكروفت عنوان ناقل الملكية : 
  , المملكة المتحدة

  
  شركة محدودة المسئولية -اسم المنقول اليه المــــلكية   : ساميتو رابر اندستريز، ال تي دي 

 ، اليابان, اليابان٠٠٧٢- ٦٥١كو، كوبى،  -شو، شو  -كوم، واكينوهاما  -  ٣، ٦- ٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٦٢٨٤٧رقم العالمـة  : 

 ٠٣/٠٨/١٩٨٦تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٦الفئة : 
  ١٦مواد اللصق الوارده بالفئه  - ١٦: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدودة المسئولية -ال ليمتد دانلوب  انترناشيون اسم ناقل المـــــــــلكية  :

جيه بي، المملكة المتحدة  ٨، ٢٢: ثورنكروفت مانور، ثورنكروفت درايف، دوركينج رود، ليثرهيد، سوريى كيه تي  عنوان ناقل الملكية : 
  , المملكة المتحدة

  
  سئوليةشركة محدودة الم -اسم المنقول اليه المــــلكية   : ساميتو رابر اندستريز، ال تي دي 

 ، اليابان, اليابان٠٠٧٢- ٦٥١كو، كوبى،  -شو، شو  -كوم، واكينوهاما  -  ٣، ٦- ٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٧٥٤٢٥رقم العالمـة  : 

 ١٦/٠١/١٩٩٣تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس _  - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات التنظيف والصقل والكشط _ الصابون _ العطور _ الزيوت الطيارة _ كوزمتيك _محاليل للشعر _ معاجين األسنان _ مزيل 
  وغير واردة ضمن فئات أخرى. ٣للرائحة لالستعمال الشخصي _ الصابون المعطر الوارد بالفئة 

  
 سميثكالين بيشام بي ال سي شركة محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  جى اس المملكة المتحدة, بريطانيا ٩ ٨جريت ويست رود ، برنتفورد ، ميدلسكس تى دابليو  ٩٨٠:  عنوان ناقل الملكية : 
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  شركة خاصة محدودة-بيتشام ليمتد  اسم المنقول اليه المــــلكية   : سميثكالين
 جي اس، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة ٩،  ٨جريت ويست رود، برينتفورد، ميدلسكس، تي دبليو  ٩٨٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٧٦٣٨٤رقم العالمـة  : 

 ١٩/٠٦/١٩٩١تاريخ التسـجيل  : 
 20/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٠الفئة : 
  الشاى - ٣٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 اشرف عبد الفتاح احمد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  دقهلية, مصر -المنصورة  -ش العياشى  ٢٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ش.ذ.م.م E.G.Aاسم المنقول اليه المــــلكية   : دار السالم لالستيراد و التصدير 
 االسكندرية , مصر -المنشيه  -ش محمود فهمي النقراشي  ٦٦: المنقول اليه الملكية عنوان 

 
  ٠٠٧٩٣٥٩رقم العالمـة  : 

 ١٣/٠٢/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٤الفئة : 
  دخان معسل  - ٣٤: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 محمد فتحى صالح أحمد شعبان تاجر مصرى الجنسية فردى ـــــــلكية  :اسم ناقل المــ

  ش الشيخة عائشة, مصر ٦: المنصورة  عنوان ناقل الملكية : 
  

  اسم المنقول اليه المــــلكية   : ورثة محمد فتحي صالح أحمد شعبان 
 ش الشيخة عائشة المنصورة الدقهلية , مصر ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٨٠٨٩٢رقم العالمـة  : 

 ٢٨/٠٤/١٩٩٤تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٢الفئة : 
اطارات العجالت _ عجالت للعربات اطارات ومحاور لعجالت السيارات _ لوازم اصالج اطارات  - ١٢: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  العجالت اطارات مصنوعة من المطاط او العنصر الغالب فيها هو المطاط وأجزاؤها للدراجات. منفاخ اطارات - العجالت 
  

 دنلوب انترناشيونال ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
لمتحدة جيه بي، المملكة ا ٨، ٢٢: ثورنكروفت مانور، ثورنكروفت درايف، دوركينج رود، ليثرهيد، سوريى كيه تي  عنوان ناقل الملكية : 

  , المملكة المتحدة
  

  شركة محدودة المسئولية -اسم المنقول اليه المــــلكية   : ساميتو رابر اندستريز، ال تي دي 
 ، اليابان, اليابان٠٠٧٢- ٦٥١كو، كوبى،  -شو، شو  -كوم، واكينوهاما  -  ٣، ٦- ٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٨١٦٣٤رقم العالمـة  : 

 ٢٩/٠٦/١٩٩٦يل  : تاريخ التسـج
 01/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٥الفئة : 
المستحضرات والمواد الصيدلية                                                                                                   - ٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ليمتد استرا زينيكا يو كية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

ايه ايه ، المملكة المتحده,  ٠٢فرنسيسس كريك افينيو ، كامبريدج بيوميديكال كامبوس ، كامبريدج سي بي  ١:  عنوان ناقل الملكية : 
  المملكة المتحدة

  
  شركة ذات مسئولية محدودة تألفت فى ايرلندا -اسم المنقول اليه المــــلكية   : فايزر ايرالند فارماسوتيكالز 
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 ايرلندا, ايرالند -مقاطعة كورك  -رينجاسكيدى  -: اوبيريشيز سبورت جروب المنقول اليه الملكية عنوان 

 
  ٠٠٨٢٢٣٤رقم العالمـة  : 

 ٢١/٠٧/١٩٩٤تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢الفئة : 
  دون غيرها ٢أحبار أللبسة القدم الواردة بالفئة  ألوان و أصباغ و - ٢: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 كيتلين فاينا نشال كوربوريشن ن .ف شركة مساهمة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  جزر االنتيل الهولندية, هولندا -ويلستادكو ساكاو  ١٥: بيتير ماى  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة خاصة محدودة المسئولية  - لدنجيز بي.في اسم المنقول اليه المــــلكية   : كيوي يوربيان هو
 ا د يوترخت ، هولندا, هولندا ٣٥٣٢،  ١٠٠: فلوتنسيفارت عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٨٢٢٣٤رقم العالمـة  : 

 ٢١/٠٧/١٩٩٤تاريخ التسـجيل  : 
 14/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢الفئة : 
  دون غيرها ٢ألوان و أصباغ و أحبار أللبسة القدم الواردة بالفئة  - ٢: الفئة    جاتالبضائع والمنتــــــــ

  
 شركة خاصة محدودة المسئولية  -كيوي يوربيان هولدنجيز بي.في  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ا د يوترخت ، هولندا, هولندا ٣٥٣٢،  ١٠٠: فلوتنسيفارت  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة -اليه المــــلكية   : اس. سى جونسون اند صن انك اسم المنقول 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٥٣٤٠٣هوى ستريت راسين، ويسكونسن ١٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٨٢٢٣٥رقم العالمـة  : 

 ٢٣/٠٣/١٩٩٥تاريخ التسـجيل  : 
 14/09/2021  بالسجالت  : تاريخ التأشــــــير

  ٣الفئة : 
مواد التلميع كريمات ودهانات ملونة لجميع منتجات البسة القدم والجلد بوصفها من مواد التلميع  - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

يك وتنظيف غيره من مستحضرات تنظيف الجلود وتنظيف السويد(وهو جلد او قماش وبري)وتنظيف الفتيل وتنظيف البالست٣بالفئة
البضائع المصنوعة من هذه المواد مواد ازالة االوساخ من الجلد ومن المنتجات المصنوعة من الفيل مستحضرات تنظيف وتلميع 

  دون غيرها٣االرضيات واالثاث وادوات الحمام منظفات الغسيل الصابون وجميعها ترد بالفئة
  

 شركة خاصة محدودة المسئولية  -ولدنجيز بي.في كيوي يوربيان ه اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ا د يوترخت ، هولندا, هولندا ٣٥٣٢،  ١٠٠: فلوتنسيفارت  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة -اسم المنقول اليه المــــلكية   : اس. سى جونسون اند صن انك 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٥٣٤٠٣هوى ستريت راسين، ويسكونسن ١٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٨٢٢٣٥رقم العالمـة  : 

 ٢٣/٠٣/١٩٩٥تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
بسة القدم والجلد بوصفها من مواد التلميع مواد التلميع كريمات ودهانات ملونة لجميع منتجات ال - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات تنظيف الجلود وتنظيف السويد(وهو جلد او قماش وبري)وتنظيف الفتيل وتنظيف البالستيك وتنظيف غيره من ٣بالفئة
تلميع البضائع المصنوعة من هذه المواد مواد ازالة االوساخ من الجلد ومن المنتجات المصنوعة من الفيل مستحضرات تنظيف و

  دون غيرها٣االرضيات واالثاث وادوات الحمام منظفات الغسيل الصابون وجميعها ترد بالفئة
  

 كيتلين فاينا نشال كوربوريشن ن.ف. شركة مساهمه اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  جزر االنتيل الهولندية, هولندا -ويلستادكو راكاو  ١٥: بيتير ماى  عنوان ناقل الملكية : 
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  شركة خاصة محدودة المسئولية  - نقول اليه المــــلكية   : كيوي يوربيان هولدنجيز بي.في اسم الم

 ا د يوترخت ، هولندا, هولندا ٣٥٣٢،  ١٠٠: فلوتنسيفارت عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٨٢٢٣٦رقم العالمـة  : 

 ٢٥/٠٣/١٩٩٥تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
مواد التلميع كريمات ودهانات ملونة لجميع منتجات البسة القدم والجلد بوصفها من مواد التلميع  - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

ن مستحضرات تنظيف الجلود وتنظيف السويد(وهو جلد او قماش وبري)وتنظيف الفتيل وتنظيف البالستيك وتنظيف غيره م٣بالفئة
البضائع المصنوعة من هذه المواد مواد ازالة االوساخ من الجلد ومن المنتجات المصنوعة من الغسيل مستحضرات تنظيف وتلميع 

  دون غيرها٣االرضيات واالثاث وادوات الحمام منظفات الغسيل الصابون وجميعها ترد بالفئة
  

 .ف. شركة مؤلفةكيتلين فاينا نشال كوربوريشن ن اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  جزر االنتيل الهولندية, هولندا -ويلستادكو ساكاو  ١٥: بيتير ماى  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة خاصة محدودة المسئولية  - اسم المنقول اليه المــــلكية   : كيوي يوربيان هولدنجيز بي.في 

 هولندا, هولندا ا د يوترخت ، ٣٥٣٢،  ١٠٠: فلوتنسيفارت عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٨٢٢٣٦رقم العالمـة  : 

 ٢٥/٠٣/١٩٩٥تاريخ التسـجيل  : 
 14/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
مواد التلميع كريمات ودهانات ملونة لجميع منتجات البسة القدم والجلد بوصفها من مواد التلميع  - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات تنظيف الجلود وتنظيف السويد(وهو جلد او قماش وبري)وتنظيف الفتيل وتنظيف البالستيك وتنظيف غيره من ٣بالفئة
البضائع المصنوعة من هذه المواد مواد ازالة االوساخ من الجلد ومن المنتجات المصنوعة من الغسيل مستحضرات تنظيف وتلميع 

  دون غيرها٣ظفات الغسيل الصابون وجميعها ترد بالفئةاالرضيات واالثاث وادوات الحمام من
  

 شركة خاصة محدودة المسئولية  -كيوي يوربيان هولدنجيز بي.في  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ا د يوترخت ، هولندا, هولندا ٣٥٣٢،  ١٠٠: فلوتنسيفارت  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة -سون اند صن انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : اس. سى جون

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٥٣٤٠٣هوى ستريت راسين، ويسكونسن ١٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٨٤٤٤٠رقم العالمـة  : 

 ٠٦/٠٨/١٩٩٥تاريخ التسـجيل  : 
 20/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٥: الفئة 
  استيراد تونة - ٣٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 أشرف عبد الفتاح أحمد حجازى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  محمود فهمى النقرسى و المسيرى المنشية, مصر٦٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  .ذ.م.مش E.G.Aاسم المنقول اليه المــــلكية   : دار السالم لالستيراد و التصدير 
 االسكندرية , مصر -المنشيه  -ش محمود فهمي النقراشي  ٦٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٠٩٢٨٥٥رقم العالمـة  : 

 ٣٠/٠٤/١٩٩٧تاريخ التسـجيل  : 
 20/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٠الفئة : 
  ماعد الثلج ٣٠فئة كل ما جاء بال - ٣٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
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 نايل جروب توصية بسيطة-شريف عطا وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الجيزة, , , , مصر -الدقى  -ش السلولى ١٣:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة مصرية - اسم المنقول اليه المــــلكية   : ماربيال للصناعات الغذائية (ماربيال)  

 القاهرة, , , , مصر -مدينة نصر  - الحى العاشر  -مساكن اطلس  ٤٠١: اليه الملكية عنوان المنقول 

 
  ٠٠٩٣٣٦٤رقم العالمـة  : 

 ٢٨/٠٢/١٩٩٨تاريخ التسـجيل  : 
 28/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٩الفئة : 
 -لكترونية و بصرية ليفية لكن دون قصر على توصيالت اطراف مكونات اتصال بينى كهربية و ا - ٩: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

و ال  ٩شبكات و نظم اسالك مفاتيح و اجزائها و جميع هذه المنتجات واردة بالفئة  -كابل شريطى  -مجموعة كابل كهربية  -علب كهربائية 
  ترد ضمن فئات اخرى

  
 موليكس انكوربوريتد ش م اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - ٦٠٥٣٢ايلينوى  -ليسل  -ويلمنجتون كورت ٢٢٢٢:  ناقل الملكية : عنوان 
  

  اسم المنقول اليه المــــلكية   : مولكس ال ال سي
  مريكيةالواليات المتحدة اال - ٦٠٥٣٢اي ال  -ليسل  - ويلنجتون سي تي٢٢٢٢: عنوان المنقول اليه الملكية 
 , الواليات المتحدة االمريكية

 
  ٠١٠٩٩٨٣رقم العالمـة  : 

 ٢٤/٠٥/٢٠٠٥تاريخ التسـجيل  : 
 14/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٥الفئة : 
والتوزيع في مجال  االستيراد والتصدير والتجاره والتوريدات والتوكيالت التجاريه والتسويق - ٣٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  والترد ضمن فئات اخرى  ٣٥المنتجات الغذائيه الواردة بالفئة 
  

 المتحدة لتصنيع المنتجات الغذائية ش م م اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  المنطقة الصناعية الثالثة / االسكندرية , مصر - : برج العرب  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة     -: الموفق للتجارة  اسم المنقول اليه المــــلكية  
 الجيزة , مصر - المهندسين  -شارع لبنان   ٤٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١١١٢٩٥رقم العالمـة  : 

 ٢٣/٠٩/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 
 01/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٧الفئة : 
  والترد باى فئة اخرى١٧مواد حشو مطاطية لتصليح االطارات بكافة انواعها الواردة بالفئة - ١٧: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 يوراشاس فيبال اس.اية ش مساهمة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  برازيل, البرازيل- نوفا براتاريو جراند دوسول٣٦٥: ريوا بواركيودى ماسيدو عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - منقول اليه المــــلكية   : ماربل س أ أدمينيستراكاو ئى بارتيسباكوس اسم ال
 البرازيل , البرازيل -ريو جراند دى سول  -: كريستوفاكو كولومبو ،بورتو اليجرى عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١١٣٨٢٤رقم العالمـة  : 

 ٢٤/١١/٢٠٠١تاريخ التسـجيل  : 
 30/09/2021  ـير بالسجالت  :تاريخ التأشـــــ

  ٣الفئة : 
مستحضرات التجميل الغير طبية  - الزيوت الطيارة  -مواد التزيين  -المواد العطرية  -الصابون  - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  مواد مزيله لرائحة العرق - غسوالت اليد -معاجين األستان مستحضرات الشعر 
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 شركة بريطانيه عامة -يونيليفر بى ال سى لكية  :اسم ناقل المـــــــــ

  ويرال مرسيسيد انجلترا, بريطانيا - : بورت ساناليت  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة محدودة المسئولية -اسم المنقول اليه المــــلكية   : يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد 
 سيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة:  بورت صناليت، ويرال، ميرعنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١١٤٠٤١رقم العالمـة  : 

 ٠٤/٠٣/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 
 30/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢١الفئة : 
لة (ليست منم معادن نفيسة حوامل فرش االسنان الخلة (عود االسنان ) حوامل الخ -فرش االسنان  - ٢١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

والترد ضمن  ٢١خيوط من الحرير لتسليك االسنان الواردة بالفئة  - الفرش  -او مطلية بها ) االسفنج (لغير االستخدام الجراحى ) االقساط 
  فئات اخرى 

  
 يونيليفر بى ال سى : شركة بريطانية عامة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , بريطانيا -ورت ساناليت ويرال مرسيسيد انجلترا : ب عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة محدودة المسئولية -اسم المنقول اليه المــــلكية   : يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد 
 :  بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدةعنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١١٤٢٢٤رقم العالمـة  : 

 ٠٩/٠٩/٢٠٠١اريخ التسـجيل  : ت
 27/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٠الفئة : 
  دون غيرها ٢٠جميع انواع االثان الوارده بالفئة  - ٢٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة- أيثان ألن ماركيتنج كوربوريشن. اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الواليات المتحدة األمريكية., الواليات المتحدة االمريكية -كونكتيكت  - : ايثان ألن درايف دانبرى  لكية : عنوان ناقل الم
  

  شركة مساهمة-اسم المنقول اليه المــــلكية   : أيثان ألن جلوبال انك.
 ريكية., الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة األم -كونكتيكت  -: ايثان ألن درايف دانبرى عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١١٤٢٢٥رقم العالمـة  : 

 ١٢/١٠/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 
 27/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٠الفئة : 
  دو ن غيرها ٢٠جميع النواع االثاث الواردة بالفئة   - ٢٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة - ايثان الن ماركيتنج كوربوريشن  ـــلكية  :اسم ناقل المــــــ

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -كونكتيكت  - : ايثان الن درايف دانبرى عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة-اسم المنقول اليه المــــلكية   : أيثان ألن جلوبال انك.
 الواليات المتحدة األمريكية., الواليات المتحدة االمريكية -كونكتيكت  -: ايثان ألن درايف دانبرى لملكية عنوان المنقول اليه ا

 
  ٠١١٤٢٢٦رقم العالمـة  : 

 ١٠/٠٢/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 
 27/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٢الفئة : 
مات الزخريفة (الديكورات ) الداخلية والخدمات التى تقدمها محال تأثيث المنازل بالقطاعى خد - ٤٢: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ٤٢الوارده بالفئة 
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 شركة مساهمة - ايثان الن ماركينج كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات  -كونكتيكت  -دابنرى  -- : ايثان الن درايف  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة-اسم المنقول اليه المــــلكية   : أيثان ألن جلوبال انك.

 الواليات المتحدة األمريكية., الواليات المتحدة االمريكية -كونكتيكت  -: ايثان ألن درايف دانبرى عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١١٤٢٢٧رقم العالمـة  : 

 ٢٦/١١/٢٠٠١تاريخ التسـجيل  : 
 27/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٢الفئة : 
خدمات الزخرفة ( الديكورات ) الداخلية والخدمات التى تقدمها محال تأثيث المنازل بالقطاعى  - ٤٢: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ٤٢الواردة بالفئة 
  

 شركة مساهمة - ايثان الن ماركيتنج كوربوريش  المـــــــــلكية  :اسم ناقل 
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -دانبرى كونكيتكت  - : ايثان الن درايف  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة-اسم المنقول اليه المــــلكية   : أيثان ألن جلوبال انك.

 الواليات المتحدة األمريكية., الواليات المتحدة االمريكية -كونكتيكت  -: ايثان ألن درايف دانبرى ول اليه الملكية عنوان المنق

 
  ٠١١٦٤١١رقم العالمـة  : 

 ٠٣/٠٤/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 
 30/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
مستحضرات  تجهيز    -مستحضرات  ومواد  كلها  لالستخدام  فى  غسيل  الثياب  -منظفات   - ٣ : الفئة   البضائع والمنتــــــــجات

  مستحضرات  التبييض  مستحضرات  التنظيف  والصقل  وازاله   -االقمشه 
  غسوالت  لليد -مواد ازاله  الروائح الكريهه   -الصابون  -االوساخ  والكشط 

  
 يليفر بى ال سىيون اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  انجلترا, بريطانيا -مرسيسايد  -ويرال  - : بورت ساناليت  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة محدودة المسئولية -اسم المنقول اليه المــــلكية   : يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد 
 لمملكة المتحدة:  بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, اعنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١١٦٤١٣رقم العالمـة  : 

 ١٠/٠٩/٢٠٠١تاريخ التسـجيل  : 
 30/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢١الفئة : 
  المعدات و االدوات غير الكهربائية و كلها الغراض التنظيف و االقمشة الخاصة بالتنظيف و ازالة - ٢١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  االقمشة المنقوعه من اجل التنظيف  -االتربة و الصقل  
  -حشوات من اجل ازالة االوساخ او للتنظيف  - اجهزة التقسيط ( توزيع ) فرش   -و ازالة االتربة و الصقل و الصقل 

  وانات الضارة.او قتل الحشرات الطفيلية او الحي - المصايد , اجهزة الصيد او طرد او االمساك ب  - قطع اسفنج و الممسحة 
  

 يونيليفر بي ال سي اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  انجلترا, بريطانيا -مرسيسايد  -ويرال  - : بورت ساناليت  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة محدودة المسئولية -اسم المنقول اليه المــــلكية   : يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد 

 رت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة:  بوعنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١١٩٢٧١رقم العالمـة  : 

 ١٠/٠٦/٢٠٠٢تاريخ التسـجيل  : 
 27/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٠الفئة : 
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  رهادون غي ٠٢٠٩كل أنواع األثاث الوارد بالفئة  - ٢٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
  

 ايثان الن ماركيتنج كوربوريشن اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -: إيثان ألن درايف _ داينرى _ كونكتيكت  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة-اسم المنقول اليه المــــلكية   : أيثان ألن جلوبال انك.

 الواليات المتحدة األمريكية., الواليات المتحدة االمريكية -كونكتيكت  -: ايثان ألن درايف دانبرى منقول اليه الملكية عنوان ال

 
  ٠١١٩٢٧٢رقم العالمـة  : 

 ٠٦/٠١/٢٠٠٣تاريخ التسـجيل  : 
 27/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٢الفئة : 
خدمات الزخرفة (الديكورات) الداخلية و الخدمات التى تقدمها محال تأثيث المنازل بالقطاعى  - ٤٢لفئة : ا   البضائع والمنتــــــــجات
  ) دون غيرها٤٢وجميعها واردة بالفئة (

  
 إيثان ألن ماركتنيج كوربوريشن (ش.م) اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الواليات المتحدة األمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية -: إيثان ألن درايف _ دانيرى _ كونكتيكت  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة-اسم المنقول اليه المــــلكية   : أيثان ألن جلوبال انك.
 الواليات المتحدة األمريكية., الواليات المتحدة االمريكية -كونكتيكت  -: ايثان ألن درايف دانبرى عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١٤٠٤١٨رقم العالمـة  : 

 ٢١/١١/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
 23/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١١الفئة : 
  وال ترد بأي فئة اخرى ١١االحواض االستنليس الواردة بالفئة  - ١١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركاة شركة االنصار الدولية للتجارة والمقاوالتمحمد محمود السقيلى و اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الدور السابع لوران الرمل االسكندرية , مصر ٧٠٣شقة  -مكرر ابراهيم نصي ١٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -اسم المنقول اليه المــــلكية   : االنصار للتجارة العامة والتوكيالت التجارية  
 -سيدى بشر   -حاليا المتفرع من شارع عبد الناصر  ١٩شارع محمود حسين شارع محمد نجيب سابقا  ٤٥:  ول اليه الملكية عنوان المنق

 االسكندرية, , , , مصر

 
  ٠١٤٢٥٠٧رقم العالمـة  : 

 ١٩/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٦الفئة : 
الملصقات االعالنية البطاقات البريدية منظمات جدول المواعيد اطقم المكاتب مفكرات توضع  - ١٦: الفئة    تــــــــجاتالبضائع والمن

اقالم الحبر والرصاص حامالت اقالم - دفتر اليوميات والمالحظات -ورق النشان منظات جداول المواعيد الشخصية -الطاوالت ٠على
-الكتب الملونة -المفكرات -طر الرسم المؤشر توضع بين صفحات الكتاب رفقة الكتاب اغلفة الكتب مسا-حامالت اقالم الحبر - الرصاص 

اختبارات -اختبارات الترطاسية -ورق التخطيط -سنان اقالم الرصاص غير الكهربية - الماجات غير الكهربائية -ورق صغير للمذكرات 
االدوات المستخدمة -ق ورق التغليف البطاقات التجارية كتاب النشاطات لالطفال الملفات االختبار المطاطية لوحة االعالنات اغلفة الور

الورق - التقاويم اليومية - تقاويم الحافظة - ادوات الرسم او التقويم وتحديدا تقاويم المكتب - كتب تنمية العقل البطاقات - للنشاطات العلمية 
ن التي تستخدم في الصناعة والرسم طبقة الرسم الطبع الملونة الطابعة بالحفر االلوا-بشكل عام وتحديدا اوراق الرسم االوراق بانواعها 

الحفالت - ٠االكياس الورقية - القبعات الورقية للحفالت  -هدايا الحفالت الترفية للحفالت - التصويرية - المطبوعات -الكتب - في الحجر 
  ١٦الواردة بالفئة -الخرائط -بطاقات اللعب 

  
 ديسكفرى كوميونيكا شينز انك ـلكية  :اسم ناقل المــــــــ

  , الواليات المتحدة االمريكية٢٠٨١٤رسكسونسين افينيو بيتيسدا ماريالند  ٧٧٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ذات مسئولية  محدودة - اسم المنقول اليه المــــلكية   : ديسكفرى كوميونيكاشنز إل إل سى 
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - ٢٠٩١٠ديسكفرى بالس ، سيلفر سبرينج ، ماريالند  : وانعنوان المنقول اليه الملكية 
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 االمريكية

 
  ٠١٤٢٥٠٨رقم العالمـة  : 

 ١٩/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٨الفئة : 
االمتعة الحقائب المدرسية حافظات الكتب المدرسية حقائب الظهر الحقائب الرياضية الحقائب التى  - ١٨: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

تلف حول االرداف المظالت محافظ الجيب الحقائب الرياضية لكافة االستعمال حقائب الشاطئ حقائب االلعاب الرياضية (غرفة الجمانيزيوم) 
ياج حقائب السفر مظالت الشاطئ المحافظ المحمولة و النسائية (جزالن)حقائب اليد حافظة حقائب من القماش الحقائب بانواعها حقائب المك

  ١٨المفاتيح حقائب الظهر الجلدية محافظ الجيب و الواردة بالفئة 
  

 ديسكفرى كوميونيكا شينز انك شركة مساهمة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , الواليات المتحدة االمريكية٢٠٨١٤بيتيسدا ماريالند  رسكسونسين افينيو ٧٧٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة ذات مسئولية  محدودة - اسم المنقول اليه المــــلكية   : ديسكفرى كوميونيكاشنز إل إل سى 

يات المتحدة الواليات المتحدة االمريكية, الوال - ٢٠٩١٠: وان ديسكفرى بالس ، سيلفر سبرينج ، ماريالند عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية

 
  ٠١٤٢٥٠٩رقم العالمـة  : 

 ١٩/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥الفئة : 
 التيشيرت _ مالبس النوم _ مالبس الرأس _ وتحديدا _ القبعات _ القبعات المزودة بقمة _ - ٢٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

عصابات الراتس _ قمة للحماية من الشمس _ المالبس الخارجية _ وتحديدا المعاطف الطويلية _ الجاكتات _ القفازات _ الوشاحات ( 
حول العنق ) _ الرداء النسائي ( العباءة ) مالبس التزحلق علي الثلج _ المالبي العملية ( الخفيفة الحركة ) _ المالبس الفضفاضة _ 

_ السواويل الفضفاضة _ مالبس الجري _ مالبس المطر _ المالبس الداخلية _ المالبس الداخلية _ المالبس الرياضية _ القميص الواسع 
 وتحديدا _ الكنزات الصوفية المحبوكة الرياضية _ الشورتات _ األطقم _ القمصان _ الكنزات الرياضية المعرفة _ السترات الضيقة العلوية

ة _ السراويل _ الكنزات _ األثواب _ الصدرية التنانير _ مالبس النوم _ روب احمام _ المالبس الداخلية _ _ السترات العلوية للرقب
المالبس الرياضية ومالبس التسلق _ مالبس السباحة _ وتحديدا _ مالبس السباحة _ مالبس السباحة النسائية _ مالبس الشاطئ _ 

ربطة _ األوشحة _ مناديل العنق ( بندانة ) _ الجوارب _ األحذية _ مالبس الراس _ وتحديدا _ سترات الشاطئ العلوية للجسم _ األ
  ٢٥مالبس األطفال ومالبس الراس لألطفال والواردة بالفئة 

  
 ديسكفري كوميونيكا شينز _ انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

_ الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٢٠٨١٤وسكونسين أفينيو _ بيتيسدا _ ماريالند  ٧٧٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  شركة ذات مسئولية  محدودة - اسم المنقول اليه المــــلكية   : ديسكفرى كوميونيكاشنز إل إل سى 

يكية, الواليات المتحدة الواليات المتحدة االمر - ٢٠٩١٠: وان ديسكفرى بالس ، سيلفر سبرينج ، ماريالند عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية

 
  ٠١٤٢٥١٠رقم العالمـة  : 

 ١٩/٠٢/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٨الفئة : 
لواح االلعاب كروت االدمى المصنعة من القماش الدمى الناعمة باشكال مختلفة االلعاب وتحديدا ا - ٢٨: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

لعاب العب الذكاء العاب الحركة العاب الحركة التى تتطلب مهارة القطع التى تمسك باليد لالستعمال بااللعاب االلكترونية والعاب الفيديو اال
لعاب وتحديدا العاب نماذج االلكترونية التعليمية العاب النشاطات الخارجية االلعاب اليدوية العاب تمثيل االدوار والعاب الفيديو النماذج لال

السيارات واكسسواراتها المباعة على شكل قطع العاب نماذج قطع القطار العاب نماذج الطائرات العاب االلغاز وتحديدا العاب منشار 
ت االلعاب العاب المنحنيات العاب االلغاز اليدويةالعاب االلغازثالثية االبعاد اشكال الدمى المتحركة واالكسسوارات التابعة لها شخصيا

الرشاش المائية احواض االغتسال لاللعاب الدمى مالبس واكسسوارات الدمى العاب االطفال عديدة االستعمال هدايا على هيئة العاب صغيرة 
  ٢٨المنتجات الرياضية والواردة بالفئة 

  
 ديسكفرى كوميونيكا شينز انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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  , الواليات المتحدة االمريكية٢٠٨١٤رسكسونسين افينيو بيتيسدا ماريالند  ٧٧٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ذات مسئولية  محدودة - اسم المنقول اليه المــــلكية   : ديسكفرى كوميونيكاشنز إل إل سى 
لمتحدة االمريكية, الواليات المتحدة الواليات ا - ٢٠٩١٠: وان ديسكفرى بالس ، سيلفر سبرينج ، ماريالند عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
  ٠١٤٣١٧٠رقم العالمـة  : 

 ١٨/٠٣/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 27/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٧الفئة : 
ات آلية تنشط وتعمل مركب - ماكينات رش  -المضخات ( ماكينات ) خاصة بحمامات السباحة  - ٧: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

دون  ٧ماكينات ترشيح ( فلترة ) وعبوات لها ( كارتريدج ) وجميعها بالفئة  -باضطراب حركة الماء فى احواض الحمام وحمامات السباحة 
  غيرها

  
 استرال جروب اس ايه شركه مساهمه اسبانيه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  اسبانيا, أسبانيا --ساباديل _ برشلونه  ٠٨٢٠٨أ _٤_ ٤١-٣٥ -: فيال دورس  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  - اسم المنقول اليه المــــلكية   : فلويدرا كوميرشال اس ايه يو 
 أسبانيا, أسبانيا -بارشيلونا  - ٠٨٢٠٨أيه ساباديل  ١٥بالنتا  ٣٨: أيه فى. فرانسيس ماسيا، عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١٤٨٦٢٤رقم العالمـة  : 

 ١٤/٠٣/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 30/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٩الفئة : 
التليفونات الهواتف المحمولة التليفونات الالسلكية الباجيور المحوالت راديو ثنائى و استقباالت  - ٩: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

االجزاء الخاصة بالمنتجات  المشار اليها وخاصة اجهزة االستماع الخاصة بالراس و الميكروفونات -لراديو االلكترونىالراديو ارساالت ا
 السماعات  الحوامل و المواسك سويتشات الكومبيور  برامج الكومبيوتر الموديمز البطاريات شاحنات البطاريات االدابتور االريل فى الفئة

٩  
  

 موتوروال انك شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير ـلكية  :اسم ناقل المــــــــ
  ايست الجونجين رود شومبرج اللينوى الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ١٣٠٣:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة محدودة المسئولية  -ال ال سي  اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة موتوروال تريدمارك هولدينجز

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات  -  ٦٠٠٤٨ليبرتي فيل اي ال  ٤٥نورث ي واس هاي واي  ٦٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 المتحدة االمريكية

 
  ٠١٥٤١٩٤رقم العالمـة  : 

 ٢٢/١١/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال

  ١٠الفئة : 
العدد واالجهزه التى تستخدم فى الجراحه والطب البشرى وطب االسنان والطب البيطرى ( بما فى  - ١٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  ذلك اطراف الجسم والعيون واالسنان الصناعيه )
  

  بيبي جونيور اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 للة وناجى صبرى عشم اللة وشريكتهما شركة صبيكوتريد بيبى جونيورسامر صبرى عشم ا

  بالدور الحادى عشر , , , , مصر ٢١الزيتون شقة  --سراى القبة  --ش نهاد صبرى  ٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن- صبيكوتريد بيبى جونيور-اسم المنقول اليه المــــلكية   : سامر صبرى عشم اللة وناجى صبرى عشم اللة 
 الزيتون, مصر-سراى القبة -ش نهاد صبرى  ٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١٥٤١٩٥رقم العالمـة  : 

 ٢٢/١١/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
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 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  ٢٠الفئة : 

األصناف ( غير الواردة ضمن فئات أخري )المصنوعة من الخشب أو  - اويز االثاث والمرايا والبر - ٢٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
  الفلين أو الغاب أو الخيرزان أو الصفصاف

  
 سامر صبرى عشم اللة وناجى صبرى عشم اللة وشريكتهما شركة صبيكوتريد بيبى جونيور اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  بالدور الحادى عشر ج م ع , مصر ٢١شقة ش نهاد صبرى الزيتون  ٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن-صبيكوتريد بيبى جونيور -اسم المنقول اليه المــــلكية   : سامر صبرى عشم اللة وناجى صبرى عشم اللة 
 الزيتون, مصر-سراى القبة -ش نهاد صبرى  ٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١٥٤١٩٧رقم العالمـة  : 
 ٢٢/١١/٢٠٠٦:   تاريخ التسـجيل

 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  ٢٨الفئة : 

الزخارف  والزينات  -ادوات االلعاب البدنيه وادوات الرياضه  عدا المالبس  -اللعب وادوات اللعب  - ٢٨: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
  الخاصه بشجره عيد الميالد

  
 سامر صبرى عشم اللة وناجى صبرى عشم اللة وشريكتهما شركة صبيكوتريد بيبى جونيور اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  بالدور الحادى عشر ج م ع , مصر ٢١ش نهاد صبرى الزيتون شقة  ٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن-صبيكوتريد بيبى جونيور -اسم المنقول اليه المــــلكية   : سامر صبرى عشم اللة وناجى صبرى عشم اللة 
 الزيتون, مصر-سراى القبة -ش نهاد صبرى  ٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١٥٤٢٢٠رقم العالمـة  : 

 ٢٤/١٢/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 30/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٠الفئة : 
  ٣٠ينة البيضاء بالفئة الحالوة الطحينية والطح - ٣٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -شركة مصانع جوهر اخوان  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  العاشر من رمضان / المنطقة الصناعية / الشرقية , مصر ٢٠١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

شركة  -عبد الفتاح علي جوهر وشريكه اسم المنقول اليه المــــلكية   : الشركة الدولية لتنمية الصناعات الغذائية جوهر اخوان هشام 
  توصية بسيطة

 الشرقية , مصر-مدينة العاشر من رمضان  - B٤المنطقة الصناعية  -/ب ٣٢: قطعة عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١٦٢٧٧٥رقم العالمـة  : 

 ١٩/٠٤/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 12/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤الفئة : 
  ٤زيت شمبر بالفئة  - زيت فرامل  - ٤: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 محمد الصاوي عمار علي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, مصر -بابورواش  -المنطقة الصناعية  -فدان  ٧٥منطقة  ١١٥و  ١٠١: القطعتين  عنوان ناقل الملكية : 
  

  جي بي جلوبال ماج ش.ذ.م.م اسم المنقول اليه المــــلكية   :
دبي االمارات العربية المتحدة ,  ٤١٨٠٤مجمع الصناعات الوطنية صندوق بريد  ١٠٣٠١: ارض رقم تي بي عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمارات العربية المتحدة

 
  ٠١٦٥٣٦٨رقم العالمـة  : 

 ١٧/٠٥/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
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 12/09/2021  : تاريخ التأشــــــير بالسجالت 
  ١٩الفئة : 

  . ١٩األسمنت بالفئة  - ١٩: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
  

 شركة مساهمة تابعة متمتعه بالجنسية المصرية -الشركة القومية لالسمنت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  حلوان, مصر ١٨جنوب حلوان ص ب  -: التبين  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ول اليه المــــلكية   : ياسر ايوب و شركاءه (اندستريال هاوس) شركة تضامناسم المنق

 ش السكة الحديد عرب احمد غنيم, مصر ٣٢٠حلوان  -: القاهرة عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١٦٦٧٠٣رقم العالمـة  : 

 ٢٦/٠٩/٢٠٠٦تاريخ التسـجيل  : 
 14/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٩لفئة : ا
  دون غيرها ٣٩تعبئة المواد الغذائية بالفئة  - ٣٩: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 المتحدة لتصنيع المنتجات الغذائيه ( الموفق ) ش . م . م اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , مصر ١٧ك بلو ٤القطعه رقم  - المنطقه الصناعيه الثالثه  - : برج العرب  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ذات مسئولية محدودة     -اسم المنقول اليه المــــلكية   : الموفق للتجارة 
 الجيزة , مصر - المهندسين  -شارع لبنان   ٤٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١٦٧٠٤٦رقم العالمـة  : 

 ١٥/٠٧/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 12/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
ومستحضرات     ٣مزيل  للروائح  الكريهة  الواردة  بالفئة   -مستحضرات  تواليت  غير  دوائية  - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  ٣صابون  فئة   -للعناية بالبشرة  مستحضرات  تجميل 
  

   ئولية محدودةاس اس ال برودكس ليمتد شركة ذات مس اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  يو اتش، انجلترا , المملكة المتحدة ٣ ١باث رود ،سلو، بركشير اس ال  ١٠٥ - ١٠٣:   عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركه محدودة المسئوليه  -اسم المنقول اليه المــــلكية   :  ال ار سى برودكتس ليمتد 

 يو اتش، انجلترا , بريطانيا ٣ ١ر اس ال باث رود ،سلو، بركشي ١٠٥ -  ١٠٣:  عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١٦٧٠٤٧رقم العالمـة  : 

 ١٥/٠٧/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 12/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٥الفئة : 
مستحضرات  مستحضرات و مواد تواليت دوائية  و مستحضرات  صحية  و مطهرات و مواد و - ٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  ٥صيدالنية و لصقات طبية و اربطة و شاش  و ضمادات و كمادات طبية بالفئة 
  

   اس اس ال برودكس ليمتد شركة ذات مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  يو اتش، انجلترا , المملكة المتحدة ٣ ١باث رود ،سلو، بركشير اس ال  ١٠٥ - ١٠٣:   عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركه محدودة المسئوليه  -اسم المنقول اليه المــــلكية   :  ال ار سى برودكتس ليمتد 

 يو اتش، انجلترا , بريطانيا ٣ ١باث رود ،سلو، بركشير اس ال  ١٠٥ -  ١٠٣:  عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١٦٧٠٤٨رقم العالمـة  : 

 ١٥/٠٧/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 12/09/2021  ر بالسجالت  :تاريخ التأشــــــي

  ١٠الفئة : 
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اجهزة وعدد وادوات طبية وتجبيرية ولتطبيب القدم وللعناية بالقدم  , وسائد للعناية بالقدم , دعام  - ١٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
  ميعها لالستعماالت الطبية لقوس القدم وسائد للكعب , كعوب مساعدة , حشوات ابوات , مخرمات ضغط , نعاالت تجبيرية , وج

  ١٠بالفئة 
  

   اس اس ال برودكس ليمتد شركة ذات مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  يو اتش، انجلترا , المملكة المتحدة ٣ ١باث رود ،سلو، بركشير اس ال  ١٠٥ - ١٠٣:   عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركه محدودة المسئوليه  -برودكتس ليمتد  اسم المنقول اليه المــــلكية   :  ال ار سى

 يو اتش، انجلترا , بريطانيا ٣ ١باث رود ،سلو، بركشير اس ال  ١٠٥ -  ١٠٣:  عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١٦٧٠٤٩رقم العالمـة  : 

 ١٥/٠٧/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 12/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٤الفئة : 
خدمات استشاريه خاصه بالخدمات المذكوره  -خدمات العنايه بالصحه والتجميل وتطبيب القدم   - ٤٤: الفئة    ع والمنتــــــــجاتالبضائ
  اعاله

  
   اس اس ال برودكس ليمتد شركة ذات مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  يو اتش، انجلترا , المملكة المتحدة ٣ ١ر اس ال باث رود ،سلو، بركشي ١٠٥ - ١٠٣:   عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه محدودة المسئوليه  -اسم المنقول اليه المــــلكية   :  ال ار سى برودكتس ليمتد 
 يو اتش، انجلترا , بريطانيا ٣ ١باث رود ،سلو، بركشير اس ال  ١٠٥ -  ١٠٣:  عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١٧٦٠٣٨رقم العالمـة  : 

 ٠٨/٠٨/٢٠٠٧اريخ التسـجيل  : ت
 27/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٧الفئة : 
معززات الشحن صمامات استعادة  -آالت شحن تكييف ضغط الهواء و خاصة الشواحن التوربينية  - ٧: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

شحن مبردات الهواء أجهزة  -صة بمحركات االحتراق الداخلى مبدالت الحرارة الفاقد من الطاقة اجهزة  و صمامات توفير الوقود و الخا
عدة تبريد االجزاء الداخلية مبردات الزيت نقل وتحويل التبريد ومبردات تفريغ الغاز اجهزة وانظمة معالجة تفريغ الغاز وكل تلك المنتجات م

كييف ضغط الهواء وخاصة الشواحن التوربينية معززات الشحن صمامات لالستخدام مع المركبات فيما عدا المركبات البرية أجهزة شحن ت
استعادة الفاقد من الطاقة أجهزة وصمامات توفير الوقود والخاصة بمحركات االحتراق الداخلى مبدالت الحرارة شحن مبردات الهواء 

از اجهزة وانظمة لمعالجة تفريغ الغاز وكل تلك اجهزة تبريد االجزء الداخلية مبردات الزيت نقل وتحويل التبريد ومبردات تفريغ الغ
  . ٧المنتجات معدة لالستخدام فى المركبات البرية والواردة بالفئة 

  
 هنى ويل انترناشيونال انك / شركه مساهمه مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٠٧٩٦٢موريس تاون نيوجيرسى  كولومبيا رود ١٠١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة أمريكية  -اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة جاريت ترانسبورتيشن آي انك 
واليات المتحدة األمريكية, الواليات ال -  ٩٠٥٠٤تي اتش تورانس، كاليفورنيا  ١٩٠دبليو. شارع  ٢٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
  ٠١٧٧٠٦٠رقم العالمـة  : 

 ٢٣/٠٣/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 
 19/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥الفئة : 
  . ٢٥لرأس بالفئة المالبس وتشمل مالبس ضد البلل واردية القدم واغطية ا - ٢٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

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

  لوكسمبورج, لوكسمبورج ١٩٤٦ -رو لوفنى ال  -  ٩-١١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئولية محدودة - دينجز، ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : بوردرايدرز أي بي هول
الواليات المتحدة األمريكية,  ٩٢٦٤٩هانتيجتون بيتش سي ايه  ١٠٠ارجوسي سيركل، سويت  ٥٦٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
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 الواليات المتحدة االمريكية

 
  ٠١٧٧٠٦٠رقم العالمـة  : 

 ٢٣/٠٣/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 
 19/09/2021  لسجالت  :تاريخ التأشــــــير با

  ٢٥الفئة : 
  . ٢٥المالبس وتشمل مالبس ضد البلل واردية القدم واغطية الرأس بالفئة  - ٢٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 برجشركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين لوكسم -كيو اس هولدنجر اس ايه ار ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  لو كسمبورج, , , , لوكسمبورج - ديشى  -رى ديه جالسيه  ١ - لوكسمبورج  ١٦٢٨ - : ال  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة محدودة المسئولية تأسست طبقا لقوانين لوكسمبورج -اس ايه ار ال  -اسم المنقول اليه المــــلكية   : بياريتز هولدنجز 
 لوكسمبورج, لوكسمبورج ١٩٤٦ -رو لوفنى ال  - ٩- ١١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١٨٠٨٩٦رقم العالمـة  : 

 ٢٣/١٢/٢٠٠٧تاريخ التسـجيل  : 
 27/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٢الفئة : 
وسائل استرداد وفاقد  -شاحن معزز  -وخاصة شاحن تربينى (تربو)  -وسائل شحن بضغط الهواء   - ١٢: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

مبردات  -ردياتيرات  -مبردات بشحن الهواء  - مبادالت حرارية  -الوقود خاصة بمحركات االحتراق الداخلى  - وسائل خنق توفير  -الخنق 
المركبات البرية جميع هذة المنتجات لالستخدام مع  -انظمة ووسائل معالجة غاز العادم  -ومبردات غاز العادم  -مبردات اليات النقل  - زيت 

  دون غيرها   ١٢وجميع المنتجات واردة بالفئة  - ذات المحرك 
  

 والية التأليف نيوجيرسى -شركة مساهمة امريكية  --- هانويل انترناشيونال انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
يات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة / الوال ٠٧٩٦٢ - ٢٢٤٥ان جيه  - موريستاون  - كولومبيا رود  ١٠١:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  شركة مساهمة أمريكية  -اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة جاريت ترانسبورتيشن آي انك 
يات الواليات المتحدة األمريكية, الوال -  ٩٠٥٠٤تي اتش تورانس، كاليفورنيا  ١٩٠دبليو. شارع  ٢٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
  ٠١٨١٩٨١رقم العالمـة  : 

 ٢٤/٠٥/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 
 07/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٣الفئة : 
لطعام خدمات المطاعم والمقاهى والكافتريات واماكن احتساء المشروبات غير الكحولية وصاالت ا - ٤٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

والكانتينات وخدمات مطاعم الخدمة الذاتية ومطاعم الوجبات السريعة  وخدمات اماكن الوجبات الخفيفة خدمات االستراحات التى تقدم 
الكوكتيل خدمات تقديم المعلومات ذات الصلة بأماكن تناول الطعام والشراب منافذ بيع الوجبات الجاهزة خدمات توفير االيواء المؤقت 

كن المؤقت وتسهيالت االقامة والفنادق والموتيالت (اماكن المبيت)  وبيوت االستضافة وتوفير المعلومات المتعلقة بها جميعا وحجز الس
خدمات المخيمات الصيفية خدمات بيوت السواح خدمات تعهدات تقديم المأكوالت والمشروبات خالل الحفالت والوالئم وخدمات توفير 

  دون غيرها ٤٣لك الخدمات بالفئة التسهيالت للمعارض وجميع ت
  

 شركة توصية بسيطة سعودية --شركة احمد محمد صالح باعشن وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  : جده حى الرويس/ شارع تبوك / عمارة االندلس بالزا / المماكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية عنوان ناقل الملكية : 

  
  ل اليه المــــلكية   : تيفانا كوربوريشناسم المنقو

، الوليات المتحدة االمريكية,  ١٤٣٥- ٩٨١٣٤، سياتل ، واشنطن  ٨٠٠يوتاه افينيو اس ، سويت  ٢٤٠١: عنوان المنقول اليه الملكية 
 الواليات المتحدة االمريكية

 
  ٠١٨١٩٨١رقم العالمـة  : 

 ٢٤/٠٥/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 
 07/09/2021  ـــير بالسجالت  :تاريخ التأشـــ
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  ٤٣الفئة : 
خدمات المطاعم والمقاهى والكافتريات واماكن احتساء المشروبات غير الكحولية وصاالت الطعام  - ٤٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

فيفة خدمات االستراحات التى تقدم والكانتينات وخدمات مطاعم الخدمة الذاتية ومطاعم الوجبات السريعة  وخدمات اماكن الوجبات الخ
الكوكتيل خدمات تقديم المعلومات ذات الصلة بأماكن تناول الطعام والشراب منافذ بيع الوجبات الجاهزة خدمات توفير االيواء المؤقت 

ت المتعلقة بها جميعا وحجز السكن المؤقت وتسهيالت االقامة والفنادق والموتيالت (اماكن المبيت)  وبيوت االستضافة وتوفير المعلوما
خدمات المخيمات الصيفية خدمات بيوت السواح خدمات تعهدات تقديم المأكوالت والمشروبات خالل الحفالت والوالئم وخدمات توفير 

  دون غيرها ٤٣التسهيالت للمعارض وجميع تلك الخدمات بالفئة 
  

 تيفانا كوربوريشن اسم ناقل المـــــــــلكية  :
، الوليات المتحدة االمريكية,  ١٤٣٥- ٩٨١٣٤، سياتل ، واشنطن  ٨٠٠يوتاه افينيو اس ، سويت  ٢٤٠١:  ية : عنوان ناقل الملك

  الواليات المتحدة االمريكية
  

  شركة مساهمة - اسم المنقول اليه المــــلكية   : ستاربكس كوربورشن 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -تون سياتل واشينج - افينيو ساوث  ٥يوتا  ٢٤٠١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠١٨٤٠٠٧رقم العالمـة  : 

 ٢٥/١٢/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٩الفئة : 
يل والتشغيل واالرسال و/او انتاج البيانات معدات التسج -عدسات العين والنظارات الشمسية   - ٩: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

اجهزة ومعدات كهربائية  -اجهزة ومعدات تصوير وعمل افالم واجهزة ومعدات بصرية  -برمجيات الحاسب االلى  -واالصوات والصور 
  . ٩واليكترونية غير واردة بالفئات االخرى بالفئة 

  
 ه ار الاسكادا لوكسمبورغ اس اي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  كونترن ، لوكسمبورج , لوكسمبورج ٥٣٢٦ريو ايدموند روتر ،  ١٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  محدودة المسئولية -اسم المنقول اليه المــــلكية   : مارجاريتا انترناشيونال جي ام بي اتش 
، الواليات المتحدة االمريكية, ٩٠٢١٢كاليفورنيا ويلشاير بوليفارد، سيكسث فلور، بيفرلي هيلز،  ٩٧٢٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 الواليات المتحدة االمريكية

 
  ٠١٨٤٠٠٨رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٢/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٤الفئة : 
نتجات المصنوعة من المعادن النفيسة او المطلية بها غير الواردة المعادن النفيسة واخالطها والم  - ١٤: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

   ١٤الحلى والحلى المشكل واالحجار الكريمة والساعات بالفئة  -بالفئات االخرى 
  

 اسكادا لوكسمبورج اس.ايه.ار.ال اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  وكسمبورج , , , , لوكسمبورجكونترن ، ل ٥٣٢٦ريو ايدموند روتر ،  ١٩:  عنوان ناقل الملكية : 

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

، الواليات المتحدة االمريكية, ٩٠٢١٢ويلشاير بوليفارد، سيكسث فلور، بيفرلي هيلز، كاليفورنيا  ٩٧٢٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكيةالواليات المتحدة 

 
  ٠١٨٤٠٠٩رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٢/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٨الفئة : 
شنط  -الجلود والجلود المقلدة والمنتجات المصنوعة من تلك المواد والغير واردة بالفئات االخرى   - ١٨: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

ادوات صغيرة مصنوعة من الجلد وبالتحديد اكياس النقود ومحافظ  -يد واالكياس االخرى الغير مهيأة للمنتجات التى يفترض ان تحتويها ال
  . ١٨الشمسيات والمظالت وعصى المشي بالفئة  -الجيب واجربة المفاتيح وصناديق الثياب وحقائب السفر 

  
 مبورج اس.ايه.ار.الاسكادا لوكس اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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  كونترن ، لوكسمبورج ., , , , لوكسمبورج ٥٣٢٦ريو ايدموند روتر ،  ١٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  محدودة المسئولية -اسم المنقول اليه المــــلكية   : مارجاريتا انترناشيونال جي ام بي اتش 
، الواليات المتحدة االمريكية, ٩٠٢١٢لور، بيفرلي هيلز، كاليفورنيا ويلشاير بوليفارد، سيكسث ف ٩٧٢٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 الواليات المتحدة االمريكية

 
  ٠١٨٤٠١٢رقم العالمـة  : 

 ٠٤/٠٨/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٥الفئة : 
   ٣٥مات البيع بالجملة والتجزئة بالفئة التوزيع وخد  - ٣٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 اسكادا لوكسمبورج اس.ايه.ار.ال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  كونترن ، لوكسمبورج , , , , لوكسمبورج ٥٣٢٦ريو ايدموند روتر ،  ١٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  محدودة المسئولية -اسم المنقول اليه المــــلكية   : مارجاريتا انترناشيونال جي ام بي اتش 
، الواليات المتحدة االمريكية, ٩٠٢١٢ويلشاير بوليفارد، سيكسث فلور، بيفرلي هيلز، كاليفورنيا  ٩٧٢٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 الواليات المتحدة االمريكية

 
  ٠١٩٠٨٧٤رقم العالمـة  : 

 ٢٧/٠٢/٢٠٠٨تاريخ التسـجيل  : 
 16/09/2021  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  ٣٥الفئة : 
  دون غيرها ٣٥استيراد وتصدير وتوكيالت تجارية بالفئة  - ٣٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
شركة هانيمكس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية عبد الوهاب امين عبد الوهاب وشركاة شركة توصية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بسيطة
  ش الحجاز النزهه مصر الجديدة القاهرة, مصر ٢٠٤:  ناقل الملكية : عنوان 

  
 -اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة هانيمكس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية هاني عبد الوهاب امين عبد الوهاب وشركاه 

  شركة تضامن 
 لجديدة القاهرة, مصرش الحجاز النزهة مصر ا ٢٠٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٢١٠٨٦٨رقم العالمـة  : 

 ١٢/٠٧/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 
 14/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٣الفئة : 
دون  ٤٣الواردة بالفئة  -خدمات التزويد بالطعام والشراب  - خدمات البارات   -خدمات المطاعم   - ٤٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  غيرها
  

 ) ليمتد٢٠٢٠ريااليزيشنز ( ١سي اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  اي يو ، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة ٦ان  ٤كانون ستريت ، لندن اي سي  ١١٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  اسم المنقول اليه المــــلكية   : كارلوتشيوز (يو كيه ) ليمتد 

 المملكة المتحده, المملكة المتحدة -بي جيه  ٢ ٣كولمور رو ، بيرمينجهام بي  ٩: سيكند فلور كولمور كورت ، كية عنوان المنقول اليه المل

 
  ٠٢١٠٨٦٨رقم العالمـة  : 

 ١٢/٠٧/٢٠٠٩تاريخ التسـجيل  : 
 14/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٣الفئة : 
دون  ٤٣الواردة بالفئة  -خدمات التزويد بالطعام والشراب  - خدمات البارات   -خدمات المطاعم   - ٤٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  غيرها
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   شركة بريطانية محدودة عامه -كارلوسيوز بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  لمتحدةاي يو, المملكة ا  ٦ان  ٤كانون ستريت ، لندن اي سي  ١١٠: فلور  عنوان ناقل الملكية : 
  

  اسم المنقول اليه المــــلكية   : كارلوتشيوز ليمتد 
 , المملكة المتحدة  اي يو ٦ان  ٤كانون ستريت ، لندن اي سي  ١١٠: فلور عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٢١٩٤٥٧رقم العالمـة  : 

 ١٥/٠٩/٢٠١١تاريخ التسـجيل  : 
 29/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣فئة : ال
الصابون ، الزيوت الطيارة ، مستحضرات الحمام واألستحمام ، مستحضرات العناية بالبشرة ،  - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

الزيوت والكريمات والمحاليل الخاصة بالبشرة ، مستحضرات الحالقة ، مستحضرات قبل وبعد الحالقة ، مستحضرات نزع الشعر ، 
ح البشرة ومستحضرات الحماية من الشمس ، مواد التزيين ، مستحضرات التجميل ومستحضرات إزالة مواد التجميل ، مستحضرات تلوي

هالم البترول ، مستحضرات العناية بالشفاه ، مسحوق الطلق ، قطن طبيعى للتجميل ، أعواد القطن ، حشيات وقطع نسيج ومنشفات 
  محملة برائحة ذكية ، أقنعة الجمال مجموعة مواد تجميل للوجه .  للتجميل ، حشيات وقطع قماش ومنشفات للتنظيف

  
 شركة بريطانية عامة -يونيليفر بي ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  انجلترا, بريطانيا -ويرال مرسيسيد  - : بورت ساناليت  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة محدودة المسئولية -بى ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : يونيليفر جلوبال اى 
 :  بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدةعنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٢٢٧٧٤٩رقم العالمـة  : 

 ٣٠/١١/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
 06/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  دون غيرها ٣غسول الوجه ، ماسك وغسول للوجه ، مواد تنظيف الوجه والجسم بالفئة  - ٣: الفئة    ــــجاتالبضائع والمنتــــ

  
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -نيوتروجينا كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية,  - ٩٠٠٤٥عون لوس انجلوس ، كاليفورنيا ويست الشارع السادس والتس ٥٧٦٠:   عنوان ناقل الملكية : 
  الواليات المتحدة االمريكية

  
  اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة جونسون اند جونسون

ة , , , , الواليات الواليات المتحدة االمريكي - ٠٨٩٣٣: ون جونسون اند بالزا ، نيو برونزويك ، نيوجيرسى عنوان المنقول اليه الملكية 
 المتحدة االمريكية

 
  ٠٢٣٢٨٧١رقم العالمـة  : 

 ٠١/٠٢/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 
 27/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٥الفئة : 
أو منع  البوليمرات الببولوجية فى شكل غشاء رقيق تستخدم فى الجراحات للتقليل من - ٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  ٥االلتحام(مستحضرات طبية) بالفئة رقم 
  

الواليات المتحدة  - شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  - جينزيمى كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 االمريكية

  دة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتح-٢١٤٢بينى ستريت كامبريدج . ماساشوسيتس ٥٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  اسم المنقول اليه المــــلكية   : باكستر انترناشونال انك
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -  ٦٠٠١٥: وان باكستر باركواى ديرفيلد اللينويز عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٢٣٢٨٧٢رقم العالمـة  : 
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 ٢٤/٠١/٢٠١١اريخ التسـجيل  : ت
 27/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٠الفئة : 
أجهزة طبية تحديدا البوليمرات البيولوجية فى شكل غشاء رقيق تستخدم فى الجراحات للتقليل من  - ١٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  ١٠أو منع االلتحام بالفئة رقم 
  

الواليات المتحدة  - شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماساشوسيتس  - جينزيمى كوربوريشن  ـــــــلكية  :اسم ناقل المــ
 االمريكية

  الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية-٢١٤٢بينى ستريت كامبريدج . ماساشوسيتس ٥٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  المــــلكية   : باكستر انترناشونال انكاسم المنقول اليه 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -  ٦٠٠١٥: وان باكستر باركواى ديرفيلد اللينويز عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٢٣٧٢٩٦رقم العالمـة  : 

 ١٣/٠٣/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 
 16/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٠الفئة : 
  دون غيرها ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 حمدي عبد المقصود قريطم وشركاه / شركة تضامن -شركة الجوهرة للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  هرة, مصرالقا -شارع رمسيس  ٣٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة -اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة الجوهرة للصناعات الغذائية 
 القاهرة , , , , مصر - شارع رمسيس  ٣٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٢٤٤٩٠٢رقم العالمـة  : 

 ١٥/١٢/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
 09/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥فئة : ال
  دون غيرها ٢٥المالبس الجاهزة بالفئة  - ٢٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مصرى الجنسية -فرد  -ايهاب سيد سيد العسكرى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  شبرا, مصر -ارض اغاخان  - شارع الجالء  ٨:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  توصية بسيطة -العسكري دوت جينز  -ايهاب سيد العسكرى وشريكة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مدينة العبور, مصر -المنطقة الصناعية االولى  -االمتداد الغربي  ٢٠٠٢٩بلوك  ٦،  ٤: قطعة عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٢٥٣٥٥١رقم العالمـة  : 

 ٠٩/٠٩/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  :  تاريخ التأشــــــير بالسجالت

  ٣٢الفئة : 
البيره ( شراب الشعير ) و المياة المعدنية و الغازية وغيرها من المشروبات الغير كحولية  - ٣٢: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  ٣٢مشروبات مشروبات مستخلصة من الفواكة وعصائر الفواكة شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات  بالفئة رقم 
  

 شركة مؤلفة طبقا لقوانبن امريكا -ميللر بروونج انترناشيونال انك  ناقل المـــــــــلكية  : اسم
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات  ٥٦٣٢٠٨ويست هاى الند بوليفارد ، ملوكي ، ويسكونسين  ٣٩٣٩:  عنوان ناقل الملكية : 

  المتحدة االمريكية
  

  شركة مساهمة امريكية - : كورز بروينج كومباني اسم المنقول اليه المــــلكية   
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٨٠٢٠٢دينفير، كوالرادو  ٤٦٠٠كاليفورنيا ستريت،  ١٨٠١: 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

  ٠٢٥٤١٠٢رقم العالمـة  : 
 ٢٧/٠٩/٢٠١٢تاريخ التسـجيل  : 
 29/09/2021  بالسجالت  :تاريخ التأشــــــير 

  ١١الفئة : 
فتائل  -مصابيح  - بصيالت مصابيح  -انابيب مصابيح الفلوريسنت  -اجهزة وتجهيز لالنارة   - ١١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

عاكسات ضوء  - معلقة مصابيح  -زجاجات مصابيح  -اغطية للمصابيح  -انابيب تفريغ كهربائية لالضاءة  - مصابيح قوسيه  -للمصابيح 
اضواء ومصابيح الغراض  -اضواء للبحث  -مشاعل  -مآخذ لالضواء الكهربائية  - انابيب مضيئة لالنارة  - مظالت مصابيح  - المصابيح 

  ١١مراوح  بالفئة  - مصابيح الفلوريسنت المدمجة  -مصابيح الغراض الدباغة  -تجميلية 
  

 شركة مسئولية محدودة قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين الهند -نتربريزز ليمتد كيوار جي ا اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الهند, الهند ١١٠٠٥٤، راج نارايان مارج سيفل الينز دلهى ١:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لقوانين الهند -اسم المنقول اليه المــــلكية   : هافلز انديا ليمتد 

 اب الهند, الهند ٢٠١٣٠٤- اكسبريس واي نويدا  ١٢٦-دي ،سكتور  ٢: كيو ار جي تاورز ،قول اليه الملكية عنوان المن

 
  ٠٢٦٧٦٢٥رقم العالمـة  : 

 ١٣/٠٧/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  ٣ت الفئة رقم جميع منتجا - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -اطالنتس كلين للمنظفات واللكيماويات  -نادر محمد عيد عبده صالح وشريكيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية , مصر - الحضرة الجديدة  - ش مستشفى النزهة  ٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن -شركة اطالنتس كلين للمنظفات والكيماويات  -م  وشريكه اسم المنقول اليه المــــلكية   :  عادل صالح محمد سال
) المنطقة الصناعية الثانية (نموذج أ)  شارع الجوهرة مجمع الصناعات ٣٠) عنبر (٣،٢: االسكندرية وحدة (عنوان المنقول اليه الملكية 

 مدينة برج العرب الجديدة, مصر -الصغيرة 

 
  ٠٢٦٧٦٢٧رقم العالمـة  : 

 ١٣/٠٧/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  ٣جميع منتجات الفئة رقم  - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 نشركة تضام -اطالنتس كلين للمنظفات والكيماويات  -نادر محمد عيد عبده صالح وشريكيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية , مصر - الحضرة الجديدة  - ش مستشفى النزهة  ٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن -شركة اطالنتس كلين للمنظفات والكيماويات  -اسم المنقول اليه المــــلكية   :  عادل صالح محمد سالم  وشريكه 
) المنطقة الصناعية الثانية (نموذج أ)  شارع الجوهرة مجمع الصناعات ٣٠) عنبر (٣،٢: االسكندرية وحدة (عنوان المنقول اليه الملكية 

 مدينة برج العرب الجديدة, مصر -الصغيرة 

 
  ٠٢٦٧٦٢٨رقم العالمـة  : 

 ١٣/٠٧/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  ٣ميع منتجات الفئة رقم ج - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -اطالنتس كلين للمنظفات والكيماويات  -نادر محمد عيد عبده صالح وشريكيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية , مصر - الحضرة الجديدة  - ش مستشفى النزهة  ٦:  عنوان ناقل الملكية : 
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  شركة تضامن -شركة اطالنتس كلين للمنظفات والكيماويات  -محمد سالم  وشريكه  اسم المنقول اليه المــــلكية   :  عادل صالح
) المنطقة الصناعية الثانية (نموذج أ)  شارع الجوهرة مجمع الصناعات ٣٠) عنبر (٣،٢: االسكندرية وحدة (عنوان المنقول اليه الملكية 

 مدينة برج العرب الجديدة, مصر -الصغيرة 

 
  ٠٢٦٧٦٢٩رقم العالمـة  : 

 ١٣/٠٧/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  ٣جميع منتجات الفئة رقم  - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ركة تضامنش -اطالنتس كلين للمنظفات والكيماويات  -نادر محمد عيد عبده صالح وشريكيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية , مصر - الحضرة الجديدة  - ش مستشفى النزهة  ٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن -شركة اطالنتس كلين للمنظفات والكيماويات  -اسم المنقول اليه المــــلكية   :  عادل صالح محمد سالم  وشريكه 
) المنطقة الصناعية الثانية (نموذج أ)  شارع الجوهرة مجمع الصناعات ٣٠عنبر () ٣،٢: االسكندرية وحدة (عنوان المنقول اليه الملكية 

 مدينة برج العرب الجديدة, مصر -الصغيرة 

 
  ٠٢٦٨٢٥١رقم العالمـة  : 

 ١٧/٠٦/٢٠١٣تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٥الفئة : 
  دون غيرها٥المستحضرات الصيدليةالواردة بالفئة   - ٥ئة : الف   البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة يابانية محدودة تألفت وقائمة بموجب قوانين اليابان -تيجين فارما ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  كو ، طوكيو ، اليابان , اليابان -شوم ، شيودا  - ٣كاسو ميجاسيكي  ١-٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  نقول اليه المــــلكية   : تيجين كابوشيكي كايشا (تيجين ليمتد) اسم الم
 كو،اوساكا،اليابان, اليابان -تشوم،تشو - ١هوماتشي  - ، مينامي ٦- ٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٢٧٠٥٦٠رقم العالمـة  : 

 ١٣/٠٧/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٥فئة : ال
  دون غيرها ٠٥المطهرات الوارده  بالفئة  - ٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -نادر محمد عيد عبده صالح وشركيه  -شركة اطلس كلين للمنظفات والكيماويات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية , مصر -ه الحضرة الجديدي - ش مستشفى النزهة  ٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن -شركة اطالنتس كلين للمنظفات والكيماويات  -اسم المنقول اليه المــــلكية   :  عادل صالح محمد سالم  وشريكه 
ناعات ) المنطقة الصناعية الثانية (نموذج أ)  شارع الجوهرة مجمع الص٣٠) عنبر (٣،٢: االسكندرية وحدة (عنوان المنقول اليه الملكية 

 مدينة برج العرب الجديدة, مصر -الصغيرة 

 
  ٠٢٧٠٥٦١رقم العالمـة  : 

 ١٣/٠٧/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٥الفئة : 
  ٠٥المطهرات الواردة بالفئة  - ٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -نادر محمد عيد عبده صالح وشريكيه  -ة اطلس كلين للمنظفات والكيماويات شرك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية , مصر - الحضرة الجديدة  - ش مستشفى النزهة  ٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن -اويات شركة اطالنتس كلين للمنظفات والكيم -اسم المنقول اليه المــــلكية   :  عادل صالح محمد سالم  وشريكه 
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) المنطقة الصناعية الثانية (نموذج أ)  شارع الجوهرة مجمع الصناعات ٣٠) عنبر (٣،٢: االسكندرية وحدة (عنوان المنقول اليه الملكية 
 مدينة برج العرب الجديدة, مصر -الصغيرة 

 
  ٠٢٧٤٥٣٠رقم العالمـة  : 

 ١٥/٠٢/٢٠١٧تاريخ التسـجيل  : 
 30/09/2021  ير بالسجالت  :تاريخ التأشــــــ

  ٣الفئة : 
الصابون ، الصابون الطبى ، مستحضرات التنظيف ، العطور ، الزيوت الطيارة ، مواد إزالة العرق  - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

،منتجات تصفيف الشعر ، مستحضرات والرائحة الكريهه ، مستحضرات العناية بالشعر ، الشامبو ، مواد تطرية الشعر ، مواد تلوين الشعر 
تجميل غير طبية ، مستحضرات الحمام واإلستحمام ، مستحضرات العناية بالجلد ، زيوت وكريمات ومحاليل البشرة ، مستحضرات الحالقة 

ات حماية ، مستحضرات قبل وبعد الحالقة ، الكولونيا ، مستحضرات إزالة الشعر ، مستحضرات إعطاء البشرة لون السمرة ، مستحضر
ضد الشمس ، مواد التزيين ، مستحضرات المكياج وإزالة المكياج ، هالميات بترولية ، مستحضرات العناية بالشفاه ، بودرة تلك ، طبقات 

من القطن بغرض التزيين ، أصابع من القطن بغرض التزيين ، لفافات تجفيف مشبعة أو شبه مرطبه بمواد تنظيف أو محاليل تزيين ، 
  .٣لتجميل ، مواد إزالة البقع من الوجه بالفئة رقم ماسكات ا

  
 شركة عامة محدودة المسئولية - يونيليفر بي ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  انجلترا , بريطانيا -: بورت ساناليت ويرال مرسيسد  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة محدودة المسئولية -تد اسم المنقول اليه المــــلكية   : يونيليفر جلوبال اى بى ليم
 :  بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدةعنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٢٨٣١٢٥رقم العالمـة  : 

 ١٥/٠١/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
 30/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٩الفئة : 
  دون غيرها ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩: الفئة    اتالبضائع والمنتــــــــج

  
 شركة مساهمة مصرية -أنسس للمطاعم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة, مصر -مصر الجديدة  - شارع عثمان بن عفان ميدان تريومف  ٨٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -للمواد الغذائيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : انسس تشيكن 
 القاهرة , مصر -مصر الجديدة  ٤ش عثمان بن عفان ميدان تريومف عقار رقم  ٨٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٢٨٣١٢٦رقم العالمـة  : 

 ١٥/٠١/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
 30/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٠الفئة : 
  دون غيرها ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠: الفئة    ضائع والمنتــــــــجاتالب
  

 شركة مساهمة مصرية -أنسس للمطاعم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  القاهرة, مصر -مصر الجديدة  - شارع عثمان بن عفان ميدان تريومف  ٨٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة -لكية   : انسس تشيكن للمواد الغذائيةاسم المنقول اليه المــــ

 القاهرة , مصر -مصر الجديدة  ٤ش عثمان بن عفان ميدان تريومف عقار رقم  ٨٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٢٨٣١٢٧رقم العالمـة  : 

 ١٥/٠١/٢٠١٤تاريخ التسـجيل  : 
 30/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٣الفئة : 
  دون غيرها ٤٣خدمات تقديم الماكوالت والمشروبات ( المطاعم والكافيهات ) الواردة بالفئة  - ٤٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية -أنسس للمطاعم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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  مصر الجديدة, مصر -تريومف ميدان  - ش عثمان بن عفان  ٨٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -اسم المنقول اليه المــــلكية   : انسس تشيكن للمواد الغذائية
 القاهرة , مصر -مصر الجديدة  ٤ش عثمان بن عفان ميدان تريومف عقار رقم  ٨٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٢٨٦٣٠٠رقم العالمـة  : 

 ١٧/٠٧/٢٠١٤: تاريخ التسـجيل  
 30/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥الفئة : 
  دون غيرها ٢٥المالبس  لباس القدم لباس الراس وجميعها تقع بالفئة  - ٢٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ن والية ديالويرشركة مساهمة مؤلفة طبقا لقواني - وولفيرين ورلد وايد انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - ٤٩٣٥١ام اى  - كورت الند درايف ان اى رو كفورد ٩٣٤١:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  اسم المنقول اليه المــــلكية   : وولفرين اوتدورز إنك، شركة محدودة المسؤولية

، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة ٤٩٣٥١كورتالند درايف، روكفورد، ميتشيجان  ٩٣٤١: عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية

 
  ٠٢٩٠٥٢٧رقم العالمـة  : 

 ١٤/٠٨/٢٠١٦تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  ٣تجات الفئة رقم جميع من - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -اطالنتس كلين للمنظفات والكيماويات  -نادر محمد عيد عبده صالح وشريكيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية , مصر - الحضرة الجديدة  - ش مستشفى النزهة  ٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن -شركة اطالنتس كلين للمنظفات والكيماويات  -سالم  وشريكه اسم المنقول اليه المــــلكية   :  عادل صالح محمد 
) المنطقة الصناعية الثانية (نموذج أ)  شارع الجوهرة مجمع الصناعات ٣٠) عنبر (٣،٢: االسكندرية وحدة (عنوان المنقول اليه الملكية 

 مدينة برج العرب الجديدة, مصر -الصغيرة 

 
  ٠٢٩٨٢٨٦رقم العالمـة  : 

 ٢١/٠٤/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 
 30/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  دون غيرها ٣معاجين االسنان وغسول الفم الغير طبى ومواد تلميع االسنان وبودرة االسنان  بالفئة  - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة عامة محدودة المسئولية -ى ال سى يونيليفر ب اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  المملكة المتحدة , بريطانيا -زد دى  ٤ ٢٦انجلترا .سى اتش -: بورت ساناليت ويرال مرسيسد  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة محدودة المسئولية -اسم المنقول اليه المــــلكية   : يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد 
 :  بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة عنوان المنقول اليه الملكية

 
  ٠٢٩٨٢٨٧رقم العالمـة  : 

 ٢١/٠٤/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 
 30/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢١الفئة : 
والعناية باالسنان واللثة واللسان ومسواك وحوامل فرش فرشة االسنان وادوات واوانى النظافة  - ٢١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  االسنان والمسواك وليست من المعادن النفيسة وخيوط لتنظيف االسنان واوانى التجميل 
  

 شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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  زد دى المملكة المتحدة , بريطانيا ٤ ٢٦انجلترا .سى اتش - : بورت ساناليت ويرال مرسيسد عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة محدودة المسئولية -اسم المنقول اليه المــــلكية   : يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد 
 :  بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدةعنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٢٩٩٤٩٤رقم العالمـة  : 

 ١٦/٠٤/٢٠١٥تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٣ - ٣٩الفئة : 
  ٣٩خدمات التخزين بالفئة  - ٣٩: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  ٤٣خدمات المطاعم الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
  

 شركة مساهمة مصرية -والمشروبات وادارة المطاعم  شركة ارابياتا لالغذية اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  القاهرة , مصر - مدينة نصر  -) ١٠٣ - ١٠٢الشقة (-)٦ - ٥مدخل ( - ٣: السراج مول  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 

 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم  عنوان المنقول اليه الملكية

 
  ٠٣٠٤٢٤٥رقم العالمـة  : 

 ٠٨/٠٢/٢٠١٦تاريخ التسـجيل  : 
 21/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢الفئة : 
  دون غيرها ٢الدهانات الواردة بالفئة رقم  - ٢: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -دولفين للتجارة والتوريدات  - هانى محمد امين وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مساكن العبد الجديدة, مصر ١٨٥ - : السالم  عنوان ناقل الملكية : 
  

  طةشركة توصية بسي - شركة مندرين -اسم المنقول اليه المــــلكية   : هانى محمد امين عبد الرحمن وشركاه 
 ميت حلفا, مصر - ش محمد عبد الرازق متفرع من الطريق البطى  ٨ -مركز قليوب  - : القليوبية عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٠٤٩١٠رقم العالمـة  : 

 ١١/١٠/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 14/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٦الفئة : 
  ٣٦التأمين الوارد بالفئة  - ٣٦: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية -طوكيو مارين مصر جينرال تكافل  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديدة , , , , مصر -الدور الخامس  -ش بيروت  ٥١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لوانين دوله اليابان -اسم المنقول اليه المــــلكية   : طوكيو مارين هولدينجز، انك 
 اليابان, اليابان - طوكيو  - كو -تشوم، تشيودا ١مارونوتشى  ٢- ١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٠٦٤٢٠رقم العالمـة  : 

 ١٦/٠٨/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 05/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٠الفئة : 
  ٣٠الحالوة بالفئة  - ٣٠: الفئة    منتــــــــجاتالبضائع وال

  
 شركة توصية بسيطة -عرفه الجامع جروب لتسويق المواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة, , , , مصر -البساتين  -المجاورة الرابعة  - المعراج  -ش القدس  ٤١٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ــــلكية   : شركة مصانع حلويات عرفة و شركاه توصية بسيطة اسم المنقول اليه الم
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 ش القدس المعراج المجاورة الرابعه , مصر ٤١٠٠: القاهرة البساتين عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٠٨٨٥٢رقم العالمـة  : 

 ١٠/٠٨/٢٠١٦تاريخ التسـجيل  : 
 14/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٨الفئة : 
  دون غيرها ٢٨االلعاب وادوات اللعب والهدايا بالفئة  - ٢٨: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 محمد عبدالعزيز السيد و شريكه سول للتوزيع اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , مصر  الجيزة - العجوزة  -ش ذكى أبو السعود  ١٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمه  - ـــلكية   : بارتى استيشن للتجارة والتوزيع اسم المنقول اليه المـ
 القاهرة الجديدة , , , , مصر -بورتو كايرو مول  -  ٨٧: محل رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣١٠٥٤٣رقم العالمـة  : 

 ١٧/٠٩/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 12/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٠الفئة : 
 -القهوة ، المشروبات القائمة على القهوة ، الشاى ، المشروبات القائمة على الشاى ، ، العسل  - ٣٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

)  ، الخبز الشعرية ( المعكرونة) ، المكرونة سريعة التحضير ، الشعيرية ( فتائل العجين-الكعك ، الوجبات الخفيفة ( القائمة على االرز ) 
  دون غيرها ٣٠الحبوب المجهزة ، الصلصات ، البودنج  التوابل بخالف الزيوت االساسية ، الكعك المقرمش  بالفئة 

  
شركة ذات مسئولية محدودة ) -( تاسست بموجب قوانين موريشيوس  -بليسفول سنتانى انترناشيونال ليميتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

   
  ، مورشيوس, موريشيوس ٧٢٢٠١سايبر سيتي ابين  ٣٥، الكسندر هاوس ،  ٣ليفيل :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  اسم المنقول اليه المــــلكية   : هاردوود برايفت ليمتد 

 ، سنغافورة  , سنغافورة٠٢-١٧روبينسون روود # ٨٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٢٥٠٢٤رقم العالمـة  : 

 ١٦/١٠/٢٠١٧تاريخ التسـجيل  : 
 07/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  ٣المنظفات وكل ما جاء بالفئة رقم  - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -اطالنتس كلين للمنظفات والكيماويات  -نادر محمد عيد عبده صالح وشريكيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية , مصر - الحضرة الجديدة  - ش مستشفى النزهة  ٦:  ية : عنوان ناقل الملك
  

  شركة تضامن -شركة اطالنتس كلين للمنظفات والكيماويات  -اسم المنقول اليه المــــلكية   :  عادل صالح محمد سالم  وشريكه 
الثانية (نموذج أ)  شارع الجوهرة مجمع الصناعات  ) المنطقة الصناعية٣٠) عنبر (٣،٢: االسكندرية وحدة (عنوان المنقول اليه الملكية 

 مدينة برج العرب الجديدة, مصر -الصغيرة 

 
  ٠٣٢٥٠٢٥رقم العالمـة  : 

 ١٦/١٠/٢٠١٧تاريخ التسـجيل  : 
 07/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  ٣بالفئة رقم  المنظفات وكل ما جاء - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -اطالنتس كلين للمنظفات والكيماويات  -نادر محمد عيد عبده صالح وشريكيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية , مصر - الحضرة الجديدة  - ش مستشفى النزهة  ٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن -شركة اطالنتس كلين للمنظفات والكيماويات  -م  وشريكه اسم المنقول اليه المــــلكية   :  عادل صالح محمد سال
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) المنطقة الصناعية الثانية (نموذج أ)  شارع الجوهرة مجمع الصناعات ٣٠) عنبر (٣،٢: االسكندرية وحدة (عنوان المنقول اليه الملكية 
 مدينة برج العرب الجديدة, مصر -الصغيرة 

 
  ٠٣٢٥٨٨٥رقم العالمـة  : 

 ٠٩/٠٥/٢٠١٧اريخ التسـجيل  : ت
 19/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٩الفئة : 
الخاليا الضوئية وحدات وهى الوحدات الضوئية ووحدات الخاليا الشمسية الواح وهى الواح الخاليا  - ٩: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

سية الخاليا الشمسية مركزات الشمسية وحدات هجين الطاقة الشمسية والحرارية الضوئية والواح الخاليا الشمسية البطاريات الشم
ةالضوئية اجهزة استشعار الكترونية لقياس الشعاع الشمسى جهاز لتحويل االشعاع االلكترونى الى طاقة كهربائية وهما اعضاء تسقيف 

لعاكسون العاكس الضوئى العاكس الشمسى المحوالت ضوئية وكسوة االلواح الضوئية ورقائق السليكون رقائق الطاقة الشمسية ا
الكهربائية  الضوئية محوالت الطاقة الشمسية نظام تركيب لوحة الضوئية التى تحتوى على الواح شمسية وصالت وبما فى ذلك ايضا 

وكلها تباع كوحدة برامج الكمبيوتر تركيب القضبان وبنية التركيب الستخدامها فى توفير التدفئة والتبريد تخفيف االحمال وتوليد الكهرباء 
واجهزة الكمبيوتر لالستخدام فى رصد الطاقة وادارة الطاقة ولالستخدام فى تتبع استخدام الطاقة برنامج الدارة مخزون االلكترونيات 

ات الضوئية منظمات والكهرباء وهى مكيفات خط الطاقة محسن الطاقة وهى االجهزة االلكترونية لتحقيق اقصى قدر من الطاقة من الوحد
  دون غيرها ٩الفولت وهذة المنتجات واردة بالفئة 

  
 الواليات المتحدة االمريكية -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا  -صنباور كوربورايشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , , , , الواليات المتحدة االمريكية٩٥١٣٤سى ايه ’ ريو روبلس سان جوزيه  ٧٧:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة خاصة محدودة -اسم المنقول اليه المــــلكية   : ماكسيون سوالر بي تي إي . ال تي دي 
 , سنغافورة٠١٨٩٨١، مارينا باي فاينانشيال سنتر، سنغافورة  ٠٢-٠٥مارينا بوليفارد رقم  ٨: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٢٥٨٨٦ رقم العالمـة  :

 ٠٩/٠٥/٢٠١٧تاريخ التسـجيل  : 
 19/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٧الفئة : 
تركيب وتنطيف وإصالح وصيانة أنظمة الطاقة القائمة على الطاقة الشمسية ومنتجات الطاقة  - ٣٧: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

وإصالح وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية تجميع الطاقة الشمسية والواح جمع الحرارة الشمسية البديلة لالستخدام السكنى والتجارى تركيب 
تركيب وحدات النتاج الطاقة الشمسية تركيب أنظمة الواح الطاقة الشمسية المثبتة على األرض والسقف تركيب االلواح الشمسية المثبتة 

  ٣٧رقم على األرض لمحطات الطاقة وهذة المنتجات واردة بالفئة 
  

 الواليات المتحدة االمريكية  -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية كالبفورنيا  -صنباور كوربورايشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , , , , الواليات المتحدة االمريكية٩٥١٣٤سى ايه  - ريو روبلس سان جوزيه  ٧٧:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة خاصة محدودة -لمــــلكية   : ماكسيون سوالر بي تي إي . ال تي دي اسم المنقول اليه ا

 , سنغافورة٠١٨٩٨١، مارينا باي فاينانشيال سنتر، سنغافورة  ٠٢-٠٥مارينا بوليفارد رقم  ٨: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٢٥٨٨٧رقم العالمـة  : 

 ٠٩/٠٥/٢٠١٧تاريخ التسـجيل  : 
 19/09/2021  ر بالسجالت  :تاريخ التأشــــــي

  ٤٢الفئة : 
التخطيط الفنى لمحطات الطاقة القائمة على الطاقة الشمسية التخطيط الفنى لتركيبات تجميع الطاقة  - ٤٢: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

نولوجية فى مجال الخاليا الضوئية الشمسية والضوئية التخطيط الفنى تصميم وتطوير انظمة الطاقة الشمسية الضوئية االستشارة التك
الوحدات الضوئية ووحدات الخاليا الشمسية االستشارة التكنولوجية لمحطات  الطاقة المستخدمة فى الخاليا الضوئية وحدات ضوئية 

ستخدام الطاقة فى ووحدات الخاليا الشمسية المراقبة عن بعد ، لقياس وتحليل البيانات من استخدام الطاقة ونظم ادارة الطاقة مراقبة ا
طبيعة تحليل البيانات الخدمات الهندسية الشمسية االستخدام المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتحميل الستخدامها فى رصد الطاقة 

  دون غيرها ٤٢وادارة الطاقة ولالستخدام فى استخدام تتبع الطاقة وهذة الخدمات واردة بالفئة 
  

 الواليات المتحدة االمريكية -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا  -صنباور كوربورايشن  : اسم ناقل المـــــــــلكية 
  , , , , الواليات المتحدة االمريكية٩٥١٣٤سى ايه ’ ريو روبلس سان جوزيه  ٧٧:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة خاصة محدودة -إي . ال تي دي اسم المنقول اليه المــــلكية   : ماكسيون سوالر بي تي 
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 , سنغافورة٠١٨٩٨١، مارينا باي فاينانشيال سنتر، سنغافورة  ٠٢-٠٥مارينا بوليفارد رقم  ٨: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٣٠٣٥٧رقم العالمـة  : 

 ٠٩/٠٥/٢٠١٩تاريخ التسـجيل  : 
 23/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١١الفئة : 
  ١١غساالت اطباق سخانات افران ثالجات ميكروويف شفاطات دفايات وجميع منتجات الفئة  - ١١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -شركة األنصار الدولية للتجارة والمقاوالت  -محمد محمود السقيلى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  - الرمل  -طريق الحرية لوران  ٦٨٥: الوحدة االدارية بالميزانين بانوراما االنصار  :  عنوان ناقل الملكية
  االسكندرية, , , , مصر 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة -اسم المنقول اليه المــــلكية   : االنصار للتجارة العامة والتوكيالت التجارية  

 -سيدى بشر   -حاليا المتفرع من شارع عبد الناصر  ١٩ن شارع محمد نجيب سابقا شارع محمود حسي ٤٥:  عنوان المنقول اليه الملكية 
 االسكندرية, , , , مصر

 
  ٠٣٣١٢٨٢رقم العالمـة  : 

 ٠٧/٠٨/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 19/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١١الفئة : 
  دون غيرها ١١فران ثالجات ميكرويف شفاطات ودفايات وجميع منتجات الفئة سخانات ا - ١١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -شركة األنصار الدولية للتجارة والمقاوالت  -محمد محمود السقيلى وشركاه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية, , , , مصر - الرمل  -طريق الحرية لوران  -  ٦٨٥بانوراما االنصار  - : الوحدة االدارية بالميزانين  عنوان ناقل الملكية : 
  

  اسم المنقول اليه المــــلكية   : االنصار للتجارة العامة و التوكيالت التجارية (ذات مسئولية محدوده)
) حاليا ١٩( ) محمود حسين شارع محمد نجيب سابقا و٤٥: معرض بيع مستلزمات المطابخ الكائن ب (عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتفرع من شارع عبد الناصر سيدي بشر االسكندرية, مصر

 
  ٠٣٤٨٧٤٥رقم العالمـة  : 

 ٠٩/٠٩/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 26/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤الفئة : 
دون   ٤لزيوت المستعملة  للمكابح الواردة بالفئة مواد التشحيم وا -الزيوت والشحوم الصناعية  - ٤: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  غيرها
  

 هونيويل انترناشيونال , انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحده االمريكيه, , , , الواليات المتحدة االمريكية ٧٩٥٠موريس بالينز نيوجيرسى  -ش تابور  ١١٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة أمريكية  -مــــلكية   : شركة جاريت ترانسبورتيشن آي انك اسم المنقول اليه ال

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات  -  ٩٠٥٠٤تي اتش تورانس، كاليفورنيا  ١٩٠دبليو. شارع  ٢٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 
 المتحدة االمريكية

 
  ٠٣٤٨٧٤٦رقم العالمـة  : 

 ٠٧/٠٨/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 26/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٢الفئة : 
انظمة مكابح المركبات واالجزاء المكونه منها وبالتحديد المكابح وبطانات المكابح ونعال المكابح  - ١٢: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

الهيدرولوكية للمركبات وضاغطات هواء مستخدمة في انطمة مكابح واقراص المكابح وادارة المكابح ودواسات المكابح ودورات المكابح 
المركبات ومجففان هواء مستخدمة في انظمة المكابح للمركبات وصمامات وكابالت المكابح وموصالت ومحامل وخراطيم المكابح 

ح القوابض مخمدات الصدمات والمحاور والعجالت وبالتحديد اقراص المكابح والقوابض واغطية القوابض وبطانات القوابض وصفائ
  دون غيرها ١٢احزمة القيادة واجهزة هبوط الطائرات الواردة بالفئة 
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 هونيويل انترناشيونال , انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  تحدة االمريكيةالواليات المتحده االمريكيه, , , , الواليات الم ٧٩٥٠موريس بالينز نيوجيرسى  -ش تابور  ١١٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة أمريكية  -اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة جاريت ترانسبورتيشن آي انك 
الواليات المتحدة األمريكية, الواليات  -  ٩٠٥٠٤تي اتش تورانس، كاليفورنيا  ١٩٠دبليو. شارع  ٢٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
  ٠٣٥٠٦٠٣ـة  : رقم العالم

 ١٥/١١/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 02/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  دون غيرها ٠٣المنظفات بالفئة  - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 امنشركة تض -اطلنتس كلين للمنظفات   - نادر محمد عيد عبده وشريكيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الحضرة الجديدة االسكندرية , , , , مصر -ش النزهة  ٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن -شركة اطالنتس كلين للمنظفات والكيماويات  -اسم المنقول اليه المــــلكية   :  عادل صالح محمد سالم  وشريكه 
المنطقة الصناعية الثانية (نموذج أ)  شارع الجوهرة مجمع الصناعات  )٣٠) عنبر (٣،٢: االسكندرية وحدة (عنوان المنقول اليه الملكية 

 مدينة برج العرب الجديدة, مصر -الصغيرة 

 
  ٠٣٥٣٤٤٦رقم العالمـة  : 

 ٠٥/٠٣/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 
 26/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١الفئة : 
  دون غيرها ١ائل ومرشحات لنقل الحركة سوائل للمكابح مقاوم للتجمد ومبردات الواردة بالفئة سو - ١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة امريكية - هو نيويل انترناشيونال انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

مريكية, , , , الواليات المتحدة الواليات المتحدة اال’  ٠٧٩٥٠نيوجيرسى ’ موريس بالينز ’ شارع تابور  ١١٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  شركة مساهمة أمريكية  -اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة جاريت ترانسبورتيشن آي انك 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات  -  ٩٠٥٠٤تي اتش تورانس، كاليفورنيا  ١٩٠دبليو. شارع  ٢٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 
 دة االمريكيةالمتح

 
  ٠٣٥٣٤٤٨رقم العالمـة  : 

 ٠٩/١٠/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 26/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١الفئة : 
دون  ١سوائل ومرشحات لنقل الحركة وسوائل للمكابح ومقاوم للتجمد ومبردات والواردة  بالفئة   - ١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  غيرها
  

 شركة مساهمة أمريكية   - هو نيويل انترناشيونال انك   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة ’  ٠٧٩٥٠نيوجيرسى ’ موريس بالينز ’ شارع تابور  ١١٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  شركة مساهمة أمريكية  -اريت ترانسبورتيشن آي انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة ج
الواليات المتحدة األمريكية, الواليات  -  ٩٠٥٠٤تي اتش تورانس، كاليفورنيا  ١٩٠دبليو. شارع  ٢٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
  ٠٣٥٣٤٥٠رقم العالمـة  : 

 ٠٩/١٠/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
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 26/09/2021  ـــــير بالسجالت  :تاريخ التأشـ
  ١الفئة : 

  دون غيرها ١سوائل ومرشحات لنقل الحركة وسوائل للمكابح مقاوم للتجمد ومبردات بالفئة  - ١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
  

 شركة مساهمة أمريكية   - هو نيويل انترناشيونال انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة ’  ٠٧٩٥٠نيوجيرسى ’ موريس بالينز ’ شارع تابور  ١١٥:  ملكية : عنوان ناقل ال

  االمريكية
  

  شركة مساهمة أمريكية  -اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة جاريت ترانسبورتيشن آي انك 
الواليات المتحدة األمريكية, الواليات  -  ٩٠٥٠٤تي اتش تورانس، كاليفورنيا  ١٩٠دبليو. شارع  ٢٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
  ٠٣٥٣٤٥١رقم العالمـة  : 

 ٠٩/١٠/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 26/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤الفئة : 
دون  ٤م الصناعية مواد التشحيم والزيوت المستعملة للمكابح والواردة بالفئة الزيوت والشحو - ٤: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  غيرها
  

 شركة مساهمة امريكية - هو نيويل انترناشيونال انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
, , , الواليات المتحدة  الواليات المتحدة االمريكية,’  ٠٧٩٥٠نيوجيرسى ’ موريس بالينز ’ شارع تابور  ١١٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  شركة مساهمة أمريكية  -اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة جاريت ترانسبورتيشن آي انك 
الواليات المتحدة األمريكية, الواليات  -  ٩٠٥٠٤تي اتش تورانس، كاليفورنيا  ١٩٠دبليو. شارع  ٢٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 يكيةالمتحدة االمر

 
  ٠٣٥٣٤٥٢رقم العالمـة  : 

 ١٠/١٠/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 26/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١الفئة : 
دون  ١سوائل ومرشحات لنقل الحركة وسوائل للمكابح مقاوم للتجمد ومبردات و الوارده بالفئة   - ١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  غيرها
  

 هونيويل انترناشيونال انك ,شركة مساهمه امريكيه  ل المـــــــــلكية  :اسم ناق
الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة ’  ٠٧٩٥٠نيوجيرسى ’ موريس بالينز ’ شارع تابور  ١١٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  شركة مساهمة أمريكية  -تيشن آي انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة جاريت ترانسبور
الواليات المتحدة األمريكية, الواليات  -  ٩٠٥٠٤تي اتش تورانس، كاليفورنيا  ١٩٠دبليو. شارع  ٢٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
  ٠٣٥٣٤٥٣رقم العالمـة  : 

 ٠٩/١٠/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 26/09/2021  الت  :تاريخ التأشــــــير بالسج

  ٤الفئة : 
دون  ٤الزيوت والشحوم الصناعية ومواد التشحيم والزيوت المستعملة للمكابح والواردة بالفئة  - ٤: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  غيرها
  

 شركة مساهمة امريكية - هو نيويل انترناشيونال انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة ’  ٠٧٩٥٠نيوجيرسى ’ موريس بالينز ’ شارع تابور  ١١٥:  ة : عنوان ناقل الملكي

  االمريكية
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  شركة مساهمة أمريكية  -اسم المنقول اليه المــــلكية   : شركة جاريت ترانسبورتيشن آي انك 
الواليات المتحدة األمريكية, الواليات  -  ٩٠٥٠٤ي اتش تورانس، كاليفورنيا ت ١٩٠دبليو. شارع  ٢٥٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
  ٠٣٥٧٣٥١رقم العالمـة  : 

 ٢٢/١١/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 01/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٥الفئة : 
النية لالستعمال فى معالجة سرطان الدم، أمراض االلتهاب تصيب المناعة المستحضرات الصيد  - ٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

الذاتية ، امراض المناعة الذاتية امراض الدم السرطان تصلبات االنسجة المتعددة التهاب القالون التقرحى التهاب المفاصل امراض 
توكين المستحضرات الصيدالنية لتعديل جهاز المناعة العضالت والعظام والجلد المستحضرات الصيدالنية تحديدا : عقاقير تثبيط السي

  دون غيرها . ٥.الواردة بالفئة 
  

 سيلجين كوربوريشن شركه مساهمة امريكية اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  تحدة االمريكية، الواليات المتحدة األمريكية ., , , , الواليات الم٠٧٩٠١/ موريس افنيو سوميت ،نيوجيرسى ٨٦:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  اسم المنقول اليه المــــلكية   : سلجين انترناشونال اي اي سارل (ذات مسؤولية محدودة)

 كوفيت ، سويسرا, سويسرا ٢١٠٨،  ١٤جورات - : رو دو بري عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٥٧٣٥١رقم العالمـة  : 

 ٢٢/١١/٢٠١٨تاريخ التسـجيل  : 
 01/09/2021  السجالت  :تاريخ التأشــــــير ب

  ٥الفئة : 
المستحضرات الصيدالنية لالستعمال فى معالجة سرطان الدم، أمراض االلتهاب تصيب المناعة   - ٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

تهاب المفاصل امراض الذاتية ، امراض المناعة الذاتية امراض الدم السرطان تصلبات االنسجة المتعددة التهاب القالون التقرحى ال
العضالت والعظام والجلد المستحضرات الصيدالنية تحديدا : عقاقير تثبيط السيتوكين المستحضرات الصيدالنية لتعديل جهاز المناعة 

  دون غيرها . ٥.الواردة بالفئة 
  

 سلجين انترناشونال اي اي سارل (ذات مسؤولية محدودة) اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  كوفيت ، سويسرا, سويسرا ٢١٠٨،  ١٤جورات -: رو دو بري  قل الملكية : عنوان نا

  
  اسم المنقول اليه المــــلكية   : ريسيبتوس ال ال سي

، الوليات المتحة االمريكية , الواليات المتحدة ١٠٠١٦ستريت ، نيويورك ، نيويورك  ٢٩ايست  ٤٣٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية

 
  ٠٣٦٧٢٨٧عالمـة  : رقم ال

 ٢٧/٠٩/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 
 21/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٠الفئة : 
ببرونات اطفال سكاته لالطفال عضاضه لالطفال طبق لالطفال شوكة ومعلقه شفاط مخاط شفاط  - ١٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

   ١٠ثدى كوب اطفال بالفئة رقم 
  

 مصرى الجنسية  - فرد  -سيد على جالل على  م ناقل المـــــــــلكية  :اس
  , , , , مصر٣٣٤رقم  - المنطقة الصناعيه   -: كوم ابو راضى بنى سويف  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمه  -اسم المنقول اليه المــــلكية   : ثري ماس لالستثمارات الصناعيه 

 حي بني سويف الجديده, مصر ١٧: ش الروضة ناصية ش ة عنوان المنقول اليه الملكي

 
  ٠٣٦٩٣٤٩رقم العالمـة  : 

 ٢٨/٠٨/٢٠١٩تاريخ التسـجيل  : 
 01/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥الفئة : 
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  دون غيرها ٢٥المالبس الواردة بالفئة  - ٢٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
  

 شركة توصية بسيطة - فورتكس) -الشركة الرباعية للنسجيات (محمد كامل صباغ شرباتى وشركاة  ــــلكية  :اسم ناقل المـــــ
  المنوفية, , , , مصر -مركز منوف  - ٥١قطعة  -: السادات المنطقة الصناعية الرابعة  عنوان ناقل الملكية : 

  
  سجيات شركة مساهمهاسم المنقول اليه المــــلكية   : الشركة الرباعية فورتكس للن

 المنوفيه, مصر -مدينه السادات  -امتداد المنطقة الصناعيه الثالثه  - ٤٠: القطعه رقم بدون و القطعة جزء من عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٧١٢٧٧رقم العالمـة  : 

 ٣١/٠٨/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 28/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٢ الفئة :
 - اطارات للحافالت واالتوبيسات  -اطارات للشاحنات  -اطارات للسيارات  -اطارات للمركبات  - ١٢: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  ١٢اطارات للمركبات ذات العجلتين الوارده بالفئه رقم 
  

 ولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة شركة محدودة المسئ -دانلوب  انترناشيونال ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
المملكه   - جى بى  ٨  ٢٢ثورنكروفت درايف ، دوركنج رود ، ليزرهيد ، سرى كيه تى  -: ثورنكروفت مانور  عنوان ناقل الملكية : 

  المتحده  , , , , المملكة المتحدة
  

  شركة محدودة المسئولية -تي دي  اسم المنقول اليه المــــلكية   : ساميتو رابر اندستريز، ال
 ، اليابان, اليابان٠٠٧٢- ٦٥١كو، كوبى،  -شو، شو  -كوم، واكينوهاما  -  ٣، ٦- ٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٧٢١٢٦رقم العالمـة  : 

 ٢١/٠١/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٣الفئة : 
  دون غيرها ٤٣مطاعم وكوفى شوب الوارد بالفئة  - ٤٣: الفئة    منتــــــــجاتالبضائع وال

  
 شركة مساهمة مصرية -شركة ارابياتا لالغذية والمشروبات وادارة المطاعم ش م م  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة , , , , مصر - دينة نصر م -)  ١٠٣،  ١٠٢شقة  رقم ( -)٦ - ٥مدخل  ( - ٣: السراج مول  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٧٢٧٦٩رقم العالمـة  : 

 ١٣/٠٧/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 06/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٥الفئة : 
خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجية االعمال التجارية واالستيراد والتصدير ويافطة  - ٣٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  هادون غير ٢٥فى مجال الفئة  ٣٥المحالت التجارية وخدمات بيع التجزئة بالفئة 
  

محمد عبدة  -شركة االخوة انترناشونال (اية ام اس نمبر وان )لتصنيع االحذية وعموم االستيراد والتصدير  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 شركة تضامن  -يوسف وشركاة 

احمد محمد الجوهرى ملك ممدوح  ٤٢٤طريق اسكندرية مطروح عقار مستجد -خلف بامبو البدر -: الدراسية قبلى عنوان ناقل الملكية : 
  االسكندرية, , , , مصر- قسم العامرية 

  
  شركة مساهمه -اسم المنقول اليه المــــلكية   : نوارة الياسمين المتحدة للصناعة و التجارة 

 جسر السويس السالم القاهرة, مصر - طريق مصر اسماعيليه الصحراوي -ش التوكل  ٢٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٧٦٣٣٣عالمـة  : رقم ال

 ٠٥/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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  ٤٣الفئة : 
  ٤٣مطعم وكافى شوب الوارد بالفئة رقم  - ٤٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م   شركة ارابياتا لالغذية والمشروبات وادارة المطاعم اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة , , , , مصر - مدينة نصر  -) ١٠٣ - ١٠٢شقة رقم ( -) ٦ - ٥مدخل ( ٣ -: السراج مول   عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٧٧٢٦٠رقم العالمـة  : 

 ١٦/٠٣/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 
 07/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٩الفئة : 
  دون غيرها ٩اكسسوارات محمول وارد بالفئة  - ٩: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن - شريف مصطفي عطية الششتاوي وشريكة عمرو محمد عبد الغفار رزق  المـــــــــلكية  : اسم ناقل

  مساكن المحافظة امام استاد طنطا الرياضي بملك / ياسر السيد الفخراني الغربية, مصر ٦: عمارة  عنوان ناقل الملكية : 
  

  افراد-كونتكت لالستيراد والتصدير -هد اسم المنقول اليه المــــلكية   : مصطفي حمدي السيد مجا
برج الجعلي بملك /مهدي عباس عباس الجعلي,  -بجوار عمر افندي  -يوليو  ٢٣: الغربية المحلة الكبري عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصر

 
  ٠٣٧٧٣١٨رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٣الفئة : 
  ٤٣خدمات المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة رقم  - ٤٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية  -شركة اربياتا لالغذية والمشروبات وادارة المطاعم (ش.م.م)  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة , , , , مصر -مدينة نصر  -) ١٠٣،  ١٠٢) شقة رقم (٦، ٥) مدخل (٣: السراج مول ( عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٣٧٨٧رقم العالمـة  : 

 ١٥/٠٧/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 21/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٩الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٢٩: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصيه بسيطه  - ير تامر رجب و شركاه شهره للتجاره و التوكيالت التجاريه و التصد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه , , , , مصر - العجوزه  -المهندسين  -  ١٥الدور الثالث شقه  -ش السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  اسم المنقول اليه المــــلكية   : مدحت الغزالي و شركاه (الروان للصناعات الغذائية)
 الفيوم , مصر ٥،٧،٨،٩،١٠٫٥،٥٩،٦٠القطع ارقام  ٨وم اوشيم المرحلة الثانية قطاع : المنطقة الصناعية بكعنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٤٤٨٦رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٦الفئة : 
  ١٦ميع المنتجات الوارده بالفئه مطبوعات و ملصقات الشركة و ج - ١٦: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة توصيه بسيطه   -عبد الخالق شحاته مصطفى و شركاه ( شركة مطاعم الشبراوي الكوريه )   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  مصر الجديده , , , , مصر -ميدان الكوربه  -ش المسله ويفتح ويطل على شارع ابراهيم  ٢:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة - Frame chiseالمنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم اسم 

 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٤٤٨٧رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  : تاريخ التأشــــــير بالسجالت 

  ٢٩الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئه   - ٢٩: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 توصيه بسيطه  -عبد الخالق شحاته مصطفى و شركاه ( شركة مطاعم الشبراوي الكوريه )   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديده , , , , مصر -ميدان الكوربه  -ع ابراهيم ش المسله ويطل على شار ٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٤٤٨٨رقم العالمـة  : 

 ٢٨/٠٣/٢٠٢١اريخ التسـجيل  : ت
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٠الفئة : 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ه بسيطه توصي -عبد الخالق شحاته مصطفى و شركاه ( شركة مطاعم الشبراوي الكوريه )   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديده , , , , مصر -ميدان الكوربه  -ش المسله ويطل على شارع ابراهيم  ٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -دينة الرحاب م -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٤٤٨٩رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٥الفئة : 
ن و يافطة خدمات اداره المطاعم و الفنادق و خدمات ادارة المؤسسات و خدمات الدعاية و االعال - ٣٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  ٣٥الشركات باعتبارها من االعمال التجاريه وجميع الخدمات الواردة بالفئه 
  

 توصيه بسيطه  - ( شركة مطاعم الشبراوي الكوريه )  -عبد الخالق شحاته مصطفى و شركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  مصر الجديده , , , , مصر -ميدان الكوربه  -ابراهيم ش المسله ويطل على شارع  ٢:  المحل الكائن ف  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 

 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٤٤٩٠رقم العالمـة  : 

 ٢٨/٠٣/٢٠٢١يخ التسـجيل  : تار
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٣الفئة : 
  ٤٣خدمات تقديم الطعام والشراب و جميع الخدمات الوارده بالفئه  - ٤٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 توصيه بسيطه  -الشبراوي الكوريه )  عبد الخالق شحاته مصطفى و شركاه ( شركة مطاعم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديده , , , , مصر -ميدان الكوربه  -ش المسله ويطل على شارع ابراهيم  ٢:  عنوان ناقل الملكية : 
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  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٤٦٢٢رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١الفئة : 
  ١جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصيه بسيطه  -شركة  مطاعم الشبرواى الكوربه -عبد الخالق شحاته مصطفى وشركاه  - ـلكية  :اسم ناقل المــــــــ

  مصر الجديده , , , , مصر - ميدان الكوربه  -ش المسله ويفتح ويطل على شارع ابراهيم  ٢: المحل الكائن فى  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseالدارة المطاعم اسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز 
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٤٦٢٣رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢الفئة : 
  ٢جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢: الفئة    ــــــــجاتالبضائع والمنت

  
 شركة توصيه بسيطه   -شركة  مطاعم الشبرواى الكوربه  -عبد الخالق شحاته مصطفى وشركاه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديده , , , , مصر - الكوربه  ميدان -ش المسله ويفتح ويطل على شارع ابراهيم  ٢: المحل الكائن فى  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٤٦٢٥رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤الفئة : 
  ٤جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٤: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
  شركة  مطاعم الشبرواى الكوربه  -عبد الخالق شحاته مصطفى وشركاه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصيه بسيطه  - 
  مصر الجديده , , , , مصر - ميدان الكوربه  -ش المسله ويفتح ويطل على شارع ابراهيم  ٢: المحل الكائن فى  وان ناقل الملكية : عن
  

  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -الدارية منطقة المباني ا ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٤٦٢٦رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٥الفئة : 
  ٥جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصيه بسيطه  -شركة  مطاعم الشبرواى الكوربه -الخالق شحاته مصطفى وشركاه  عبد -  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديده , , , , مصر - ميدان الكوربه  -ش المسله ويفتح ويطل على شارع ابراهيم  ٢: المحل الكائن فى  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chise اسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  ٠٣٨٤٦٢٧رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢١الفئة : 
  ٢١جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصيه بسيطه  -   -( مطاعم الشبرواى الكوربه )-عبد الخالق شحاته مصطفى  وشركاه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ر الجديده , , , , مصرمص - ميدان الكوربه  -ش المسله ويفتح ويطل على شارع ابراهيم  ٢: المحل الكائن فى  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٤٦٢٨رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  ريخ التأشــــــير بالسجالت  :تا

  ٢٥الفئة : 
  ٢٥جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصيه بسيطه  -شركة  مطاعم الشبرواى الكوربه-عبد الخالق شحاته مصطفى وشركاه   -  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديده , , , , مصر - ميدان الكوربه  -ش المسله ويفتح ويطل على شارع ابراهيم  ٢: المحل الكائن فى  ة : عنوان ناقل الملكي
  

  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -الرحاب  مدينة -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٤٦٢٩رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٨الفئة : 
  ٢٨جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٨: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصيه بسيطه  -شركة  مطاعم الشبرواى الكوربه  -مصطفى وشركاه عبد الخالق شحاته   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديده , , , , مصر - ميدان الكوربه  -ش المسله ويفتح ويطل على شارع ابراهيم  ٢: المحل الكائن فى  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٤٦٣٠رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣١الفئة : 
  ٣١جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٣١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصيه بسيطه   -شركة مطاعم الشبراوى الكورية   -عبد الخالق شحاته مصطفى وشركاه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ده  , , , , مصرمصر الجدي - ميدان الكوربه  -ش المسله ويفتح ويطل على شارع ابراهيم  ٢: المحل الكائن فى  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ٠٣٨٤٦٣١رقم العالمـة  : 
 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 

 15/09/2021  تأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ال
  ٣٢الفئة : 

  ٣٢جميع المنتجات الوارده بالفئه - ٣٢: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
  

 شركة توصيه بسيطه  -عبد الخالق شحاته مصطفى وشركاه ( شركة  مطاعم الشبرواى الكوربه)  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  مصر الجديده , , , , مصر - ميدان الكوربه  -ش المسله ويفتح ويطل على شارع ابراهيم  ٢لمحل الكائن فى : ا عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 

 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٥٤٧٧رقم العالمـة  : 

 ٠٩/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٥الفئة : 
  ١٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -(شركة مطاعم الشبراوى الكوربة ) -كاه عبد الخالق شحاتة مصطفى وشر اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديدة , , , , مصر -ميدان الكوربة    -ويفتح ويطل على شارع  ابراهيم  - ش المسلة  ٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم المنقول اليه الملكية عنوان 

 
  ٠٣٨٥٤٧٨رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٧الفئة : 
  ١٧دة بالفئة جميع المنتجات الوار - ١٧: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -شركة مطاعم الشبراوى الكوربة  -عبد الخالق شحاتة مصطفى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديدة , , , , مصر -ميدان الكوربة    -ويفتح ويطل على ش ابراهيم  - ش المسلة  ٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseة   : فريم شايز الدارة المطاعم اسم المنقول اليه المــــلكي
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٥٤٧٩رقم العالمـة  : 

 ٠٩/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٨الفئة : 
  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٨: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -( شركة مطاعم الشبراوى الكوربة )-عبد الخالق شحاتة مصطفى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديدة , , , , مصر - ميدان الكوربة    -ويفتح ويطل على ش ابراهيم  - شارع المسلة  ٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٥٤٨٠رقم العالمـة  : 
 ٠٢/٠٩/٢٠٢١ل  : تاريخ التسـجي
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 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  ٦الفئة : 

  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٦: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
  

 شركة توصية بسيطة -(شركة مطاعم الشبراوى الكوربة ) -عبد الخالق شحاتة مصطفى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  مصر الجديدة , , , , مصر -ميدان الكوربة    -ويفتح ويطل على ش ابراهيم  - ش المسلة  ٢:  ن ناقل الملكية : عنوا

  
  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 

 القاهرة, مصر -لرحاب مدينة ا -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٥٤٨١رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٧الفئة : 
  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٧: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -شركة مطاعم الشبراوى الكوربة  -وشركاه عبد الخالق شحاتة مصطفى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديدة , , , , مصر -ميدان الكوربة    -ويفتح ويطل على شارع ابراهيم  - ش المسلة  ٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم المنقول اليه الملكية عنوان 

 
  ٠٣٨٥٤٨٢رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٩الفئة : 
  ٩بالفئة رقم  جميع المنتجات الواردة - ٩: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -شركة مطاعم الشبراوى الكوربة  -عبد الخالق شحاتة مصطفى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديدة , , , , مصر -ميدان الكوربة    -ويفتح ويطل على شارع ابراهيم  - ش المسلة  ٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseـلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم اسم المنقول اليه المـــ
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٥٤٨٣رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٠ة : الفئ
  ١٠جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -شركة مطاعم الشبراوى الكوربة  -عبد الخالق شحاتة مصطفى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديدة , , , , مصر -ميدان الكوربة    -م ويفتح ويطل على شارع ابراهي - ش المسلة  ٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٥٤٨٤رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١لتسـجيل  : تاريخ ا
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١١الفئة : 
  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات
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 بسيطة شركة توصية -شركة مطاعم الشبراوى الكوربة  -عبد الخالق شحاتة مصطفى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  مصر الجديدة , , , , مصر -ميدان الكوربة    -ويفتح ويطل على شارع ابراهيم  - ش المسلة  ٢:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 

 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -ارية منطقة المباني االد ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٥٤٨٥رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٢الفئة : 
  ١٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٢: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -(شركة مطاعم الشبراوى الكوربة ) -خالق شحاتة مصطفى وشركاه عبد ال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديدة , , , , مصر -ميدان الكوربة    -ويفتح ويطل على ش ابراهيم  - ش المسلة  ٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  كة مساهمةشر - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٥٤٨٦رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 15/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٤الفئة : 
  ١٤ع المنتجات الواردة بالفئة جمي - ١٤: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -شركة مطاعم الشبراوى الكوربة  -عبد الخالق شحاتة مصطفى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديدة , , , , مصر -ميدان الكوربة    -ويفتح ويطل على ش ابراهيم  - ش المسلة  ٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة - Frame chiseاليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم  اسم المنقول
 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٥٧٨٨رقم العالمـة  : 

 ٢٦/٠٧/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 06/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١١الفئة : 
  دون غيرها ١١جميع منتجات الفئه  - ١١: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه, , , , مصر -- العجوزه  -المهندسين-  ١٥شقه ش االسودان الدجور الثالث  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد -اسم المنقول اليه المــــلكية   : حسام عادل عبد الحميد عليوة 
 : االسماعيلية مركز اسماعيلية ابو عطوة الدبابات بجوار محطة الكهرباء ملك فايز محمد الصادق, مصرعنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٦٢٤٧رقم العالمـة  : 

 ٢٠/٠٦/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 09/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٩الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٢٩: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة - ر شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدي -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  -١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:   عنوان ناقل الملكية : 
  , , , , مصر
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  شركة مساهمة مصرية  -اسم المنقول اليه المــــلكية   : المصرية السعودية لألمن الغذائي و التصنيع  
طريق دير االنبا بشوى  - ) قرية بنى سالمة ٢القطاع الغربي زمام مزرعة القسم الثاني رقم ( ٢٠ه رقم : حوشعنوان المنقول اليه الملكية 

 البحيرة, مصر  -وادى النطرون   -

 
  ٠٣٨٧٧٣١رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 26/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٢الفئة : 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٢: الفئة    ـــجاتالبضائع والمنتـــــ

  
 شركه توصيه بسيطه - شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  جيزه, , , , مصرال  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  اسم المنقول اليه المــــلكية   : ثري جي هوم للصناعات الغذائية والمشروبات (ثري جي هوم) ذات مسئولية محدوده
 فيالت, مصر ٨حي  ٢مجاورة  ٤٧: القاهرة مدينة الشروق عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٨٨٦٣٥رقم العالمـة  : 

 ٢٥/١٠/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 
 06/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  ٣جميع المنتجات الوارده بالفئة  - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصيه بسيطة  - شهره للتجاره و التوكيالت التجارية و التصدير  -تامر رجب و شركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه, , , , مصر -العجوزه  - المهندسين  ١٥شقة  -ش السودان الدور الثالث ٣٠٤:  ة : عنوان ناقل الملكي
  

  فردي -اسم المنقول اليه المــــلكية   : سارة جورج حلمي زكي  
كز طريق اخميم سوهاج بجوار المستشفي المركزي اخميم بملك / جرجس اسحق عياد عطية مر -:  اخميم عنوان المنقول اليه الملكية 

 اخميم سوهاج , مصر

 
  ٠٣٩٢٤٨٣رقم العالمـة  : 

 ١٧/٠٣/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 14/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ١٤الفئة : 
  دون غيرها ١٤ذهب فئة  - ١٤: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ش تضامن -لالستيراد رينا  - عادل عبد المالك وشريكته  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  درب قضب حاره اليهود الجماليه, , , , مصر ١٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فردي -رينا جولد  -اسم المنقول اليه المــــلكية   : عادل عبد المالك حنا بولس 
 الجماليه, مصر-حاره اليهود - درب قضيب  ١٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٩٥١٠٦رقم العالمـة  : 

 ٢٧/١٢/٢٠٢٠تاريخ التسـجيل  : 
 29/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٤الفئة : 
تبغ، تبغ مضغ، سيجار، سجائر تحتوي على بدائل تبغ ليست لغايات طبية، سجائر، سيجاريلو  - ٣٤: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

السائلة المستخدمة في السجائر اإللكترونية، علب سيجار، والعات المدخنين وجميع هذة (سيجار رفيع)، السجائر اإللكترونية، المحاليل 
  وال ترد ضمن فئات اخرى. ٣٤المنتجات واردة بالفئة 

  
 ش ذات مسئوليه محدودة -بكين كونجاك تكنولوجى كو .، ال تي دي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

، يونغتاى جاردن ، كينجهى ، هايديان ديستريكت ، بكين ، الصين, , , ,  ١ين سنتر ، نمبر. ، جيانج ٣١٠: رووم  عنوان ناقل الملكية : 
  الصين
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  شركة ذات مسئولية محدودة -اسم المنقول اليه المــــلكية   : تاكي تيكنولوجي (شينزين) كو.، ال تي دي 

ايد او جونجشانج هايواي، جوانجمينج اوفيس، جوانجمينج /ف بيلدينج سي، فاكتوري بيلدينج، نورث س١: عنوان المنقول اليه الملكية 
 نيو ديستريكت، شينزين، الصين, الصين

 
  ٠٣٩٥٦١٧رقم العالمـة  : 

 ٣١/٠٨/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 26/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٢الفئة : 
  ٣٢اردة بالفئه جميع المنتجات الو - ٣٢: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركه توصية بسيطة -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير -تامر رجب وشركاة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  المهندسين العجوزة الجيزة, , , , مصر ١٥ش السودان الدور الثالث شقه  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  هوم للصناعات الغذائية والمشروبات (ثري جي هوم) ذات مسئولية محدوده اسم المنقول اليه المــــلكية   : ثري جي
 فيالت, مصر ٨حي  ٢مجاورة  ٤٧: القاهرة مدينة الشروق عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٩٥٦٢٥رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 26/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٩الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٩: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة - شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, , , , مصر -العجوزة  -دسين  المهن -  ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان   ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  اسم المنقول اليه المــــلكية   : ثري جي هوم للصناعات الغذائية والمشروبات (ثري جي هوم) ذات مسئولية محدوده
 فيالت, مصر ٨حي  ٢مجاورة  ٤٧: القاهرة مدينة الشروق عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٣٩٧٦٩٦رقم العالمـة  : 

 ١٩/٠٩/٢٠٢١تسـجيل  : تاريخ ال
 26/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣الفئة : 
  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 يطةشركة توصية بس - شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية  والتصدير  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  -١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:   عنوان ناقل الملكية : 
  , , , , مصر

  
  فرد-طارق احمد عبد الرازق عبد الرحيم  - اسم المنقول اليه المــــلكية   : طارق للمنظفات

شقة  - بكو من شارع البيطاش الرئيسي امام جزارة المدينة المنورة : االسكندرية الدخيله شارع مسجد ويعنوان المنقول اليه الملكية 
 بالدور الرابع , مصر

 
  ٠٣٩٨٢٢٣رقم العالمـة  : 

 ١٥/٠٧/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 07/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٩الفئة : 
  ٢٩ه المحفوظه ومنتجات االلبان الواردة بالفئة الزيوت والشحوم والفواك - ٢٩: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة  توصية بسيطة - شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  رالجيزة, , , , مص -العجوزة  - المهندسين  -١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
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  اسم المنقول اليه المــــلكية   : فينوستا
 القاهرة, مصر ٢شارع عبد المعطي جاويش النزهه  -الدور االرضي  ٣٤٨: قطعه رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٤٠١٢٩٧رقم العالمـة  : 

 ٠٨/٠٨/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 27/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٥الفئة : 
خدمات الدعاية واإلعالن، تأجير المساحات اإلعالنية، تقديم المعلومات التجارية والنصح  - ٣٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

للمستهلكين [مؤسسة إرشاد المستهلكين]، المعلومات واألخبار عن األعمال، أبحاث األعمال، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات 
، خدمات مقارنة األسعار، البحث عن المعلومات في ملفات كمبيوتر لآلخرين ، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية ، بيعها بالتجزئة

إدارة الملفات المبرمجة، التنبؤات االقتصادية، اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين، المساعدة في إدارة األعمال 
أبحاث التسويق، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر، خدمات الشراء لآلخرين [شراء السلع  التجارية أو الصناعية،

  ٣٥والخدمات لألعمال األخرى]، نشر نصوص الدعاية واإلعالن ، خدمات التسويق عبر الهاتف " بالفئة 
  

 ى الجنسيةفرد مصر -محمود هانى طلعت مصطفى ابراهيم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  االسكندريه, , , , مصر - سيدي جابر  - ش سمير زاده  ٣٢:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمه - اسم المنقول اليه المــــلكية   : كارتونه لتكنولوجيا المعلومات 

 قاهرة, مصرص المنطقه الصناعيه االستثماريه بالقطاميه ال ١٧: مبني لمار قطعه رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٤٠٥٥٥٠رقم العالمـة  : 

 ١٥/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 19/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٢٥الفئة : 
  دون غيرها ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - ٢٥: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير-تامر رجب وشركاة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  المهندسين العجوزة  الجيزة , , , , مصر ١٥ش السودان الدور الثالث شقة  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  منشاه فرديه - اسم المنقول اليه المــــلكية   : السيد عبدالعليم عبدالسالم  نصر 
 : الشرقيه ههيا ش خالد بن الوليد ملك / السيد عبدهللا محمد غريب, مصرالملكية عنوان المنقول اليه 

 
  ٠٤٠٥٥٥٤رقم العالمـة  : 

 ٠٧/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 21/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٠الفئة : 
  ٣٠ة رقم جميع المنتجات الواردة بالفئ  - ٣٠: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة  - شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , , , , مصر -العجوزة   - المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  منشاه فرديه - : السيد عبدالعليم عبدالسالم  نصر  اسم المنقول اليه المــــلكية  
 : الشرقيه ههيا ش خالد بن الوليد ملك / السيد عبدهللا محمد غريب, مصرعنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٤٠٥٩٩٠رقم العالمـة  : 

 ٠٢/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 13/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٤٣الفئة : 
  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٤٣: الفئة    بضائع والمنتــــــــجاتال
  

 شركة مساهمة مصرية  -ارابياتا لالغذية والمشروبات وادارة المطاعم ش.م.م  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  القاهرة  , , , , مصر -ية نصر مدن - مكرم عبيد - ١٠٣ - ١٠٢شقة رقم  ٦٠٥) مدخل ٣: السراج مول ( عنوان ناقل الملكية : 
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  شركة مساهمة - Frame chiseاسم المنقول اليه المــــلكية   : فريم شايز الدارة المطاعم 

 القاهرة, مصر -مدينة الرحاب  -منطقة المباني االدارية  ١١١: رقم عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  ٠٤٠٦٣٩٩رقم العالمـة  : 

 ١٤/٠٩/٢٠٢١تاريخ التسـجيل  : 
 26/09/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  ٣٢الفئة : 
  ٣٢جميع منتجات الفئه  - ٣٢: الفئة    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة - شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  -١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤ :  عنوان ناقل الملكية : 
  , , , , مصر

  
  اسم المنقول اليه المــــلكية   : ثري جي هوم للصناعات الغذائية والمشروبات (ثري جي هوم) ذات مسئولية محدوده

 يالت, مصرف ٨حي  ٢مجاورة  ٤٧: القاهرة مدينة الشروق عنوان المنقول اليه الملكية 
 


