
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0003830رقم العالمـة  : 

 08/01/1948تاريخ التسـجيل  : 

 13/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 من الفئات  التى اليجوز قبول تسجيل  جميع المنتجات الواردة 3الفئة   - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ال سى يونيليفر بى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 انجلترا , بريطانيا -ملرسيسيد  -بورت ستاليت ويرال :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 حدةبورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المت: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0007094رقم العالمـة  : 

 11/11/1947تاريخ التسـجيل  : 

 17/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 7الفئة : 

محاريث , محاريث موتورية , ذات قاطرات با اذرع  ) كتل ( المحراث , االت للزراعة باسلحة ,و  - 7الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دفع باليد و الصدر , االت زراعية االت للزراعة ت

االت لبذر التقاوى و االت لتخطيط  -( , انواع المسالف , االت لتوزيع السماد والكلسى , االت لنشر السماد 8بصفة عامة ) التدخل في الفئة 

 و بذر 

 سكاكين الالت الحصاد و االت للحصاد الحبوب  االت للزراعة و االت لحفر و كبس االرض و االت لقطع الحشائش و انواع االت الحصاد و 

 االت للحزم االت لربط االرو و الحبوب واالت للحصاد و االت للحزم و االت لربط االرز و الحبوب وز االت للحصاد و لقطع سنابل الحبوب و

 جمعها 

الحشيش و لتخفيفة و مجارف جانبية  في عربة و   االت للتديس التكويم و االت لصنع الحشيش من االنواع و مجارف للخيول و االت لنشر

 ليست 

االت يدوية و االت لكبس و حمل الحشيش الجاف و االت لكنس و جرف الحشيش الجاف و االت لتجمع الحزم االت لرفع الحبوب و القش 

 التبن و االت لتقشير الغالل الحبوب

ت دراسة , نوارج الحصد و طوحين الدقي  و طوحين للد  و و االت لتفتيت و تقطيع الحبوب و االت لدش الحبوب و دراسات لنوراج و اال

 الطحن 

و جار بالينجر و االت للنزع و الحفر و الحصد الخاصة بالبطاطس و االت لحصد القنب الهندي و االت للفك و الفصل و االت لحصد و نزع 

 و جمع 

ات االلبان و االت السن الخاصة بالمحاريث و طواحين العلف و و حزم الكتان و االت لفصل اللبن و الكريم ) القشدة  و االت خاصة بمنتج

 االت تقطعية . 

 7و سكاكين و االت الحصاد و االت الكبس و العلف االخضر و اجزاء هذة االالت باعتبارها االت زراعية تدخل بالفئة 

 المغناطيس و اجزاؤها  االت رافعة .( االت الديزل و مولدات كهربائية ب 21االت ذات االحترا  الداخلى ) ال تقع بالفئة 

 

 نافيستار إنترناشيونال كوربوريشن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية IL 60532نافيستار درايف، ليسلي  1772:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة -ونال تراك إنتليكتشوال بروبيرتي كومباني ال ال سي إنترناشياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, مصر - 27531نافيستار درايف، ليسلي، آي إل  1772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0007096رقم العالمـة  : 

 11/08/1948تاريخ التسـجيل  : 

 17/10/2021  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال

 12الفئة : 

 قاطرات)جرارات(عربات موتورية وخاصة عربات ركاب موتورية )اتوبيسات( عربات نقل بضائع - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 هياكل عربات المركبات واالتوبيسات-موتورية وعربات نقل البضائع وكل اجزاء هذه المركبات 

 

 نافيستار إنترناشيونال كوربوريشن كية  :اسم ناقل المـــــــــل
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 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية IL 60532نافيستار درايف، ليسلي  1772:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ولية محدودةذات مسئ -إنترناشيونال تراك إنتليكتشوال بروبيرتي كومباني ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, مصر - 27531نافيستار درايف، ليسلي، آي إل  1772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0019309رقم العالمـة  : 

 10/09/1952تاريخ التسـجيل  : 

 13/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 ومعاجين -مواد التزيين ) الكوزماتيك (  -الزيوت الطياره  -المواد العطريه  -الصابون  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 يونيليفر بى ال سى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

 شركة محدودة المسئولية -ى بى ليمتد يونيليفر جلوبال ااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0036522رقم العالمـة  : 

 24/05/1965تاريخ التسـجيل  : 

 13/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

المستحضرات التى -والصابون  -مستحضرات التنظيف والصقل وازالة االوساخ والكشط-المنظفات  - 3الفئة :    ـــــجاتالبضائع والمنتـــ

 تستخدم فى غسيل المالبس

 

 يونيليفر بى ال سى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0037062رقم العالمـة  : 

 24/05/1965تاريخ التسـجيل  : 

 13/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 -المواد االخرى التى تستعمل فى غسيل المالبس  -المستحضرات الخاصة بتبيض االقمشة  - 37الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 الصابون -مستحضرات التنظيف والصقل وازالة االوساخ 

 

 محدودة المسئولية-يونيليفر بى ال سى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بورت ساناليت ويرال مرسيد انجلترا, بريطانيا:  وان ناقل الملكية : عن

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0039244مـة  : رقم العال

 14/11/1965تاريخ التسـجيل  : 

 13/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مواد التنظيف )ليست لالستعمال طر  الصناعية او التشغيل (والصابون والمستحضرات الخاصة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 د التى تستخدم فى غسيل المالبس والتزينبتبيض وغسيل االقمشة وغيرها من الموا

 

 شركه بريطانية محدودة المسئولية عامة -يونيلفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المملكة المتحدة, , , , بريطانيا -زد دى  4 21بورت ساتاليت ويرال مرسيسيد سى اتش :  عنوان ناقل الملكية : 
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 شركة محدودة المسئولية -يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد :   اسم المنقول اليه المــــلكية 

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0039626رقم العالمـة  : 

 19/01/1967تاريخ التسـجيل  : 

 13/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3: الفئة 

المستحضرات الخاصة تبيض األقمشة وغيرها من المواد التي تستخدم  -مواد التنظيف  -الصابون  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات  -الزيوت الطيار  -مستحضرات الزينة الغير طبية  -في غسيل المالبس مستحضرات التنظيف والص  وازاله االوساخ والكشط 

 يف االسنانالشعر وتنظ

 

 يونيليفر بى ال سى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شيشير انجلترا , بريطانيا -بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 ، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدةبورت صناليت، ويرال: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0039631رقم العالمـة  : 

 10/11/1965تاريخ التسـجيل  : 

 13/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

المستحضرات التى  -مشة الصابون ومواد التنظيف  المستحضرات الخاصة بالغسيل وتبيض االق - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 تستخدم فى اغراض المالبس  )غير المستعملة فى طر  التصنيع و التشغيل( و مواد التنظيف لألغراض المنزلية

 

 يونيليفر بى ال سى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0044388رقم العالمـة  : 

 16/02/1989تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 الزيوت الطيارة مواد التزين , كريم للجلد , محاليل للشعر -الصابون المواد العطرية  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة بريطانية محدودة المسئولية -يونيلفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ت ، ويرال مرسيسيد ، انجلترا, الواليات المتحدة االمريكيةبورت ساتالي:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0046061رقم العالمـة  : 

 18/03/1971تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 -الكوزمتنك  -مواد التزين  -مستحضرات التوليت غير الطبية المواد العطرية  -المنظفات   - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 طيارةالزيوت ال -معاجين االسنان  -مستحضرات للشعر 

 

 يونيليفر بى ال سى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 انجلترا, بريطانيا -بورث ساباليت ويرال مرسيسيد :  عنوان ناقل الملكية : 
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 شركة محدودة المسئولية -يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدةبورت صناليت، وير: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0050651رقم العالمـة  : 

 20/04/1976تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

رات التجميل الغير طبية للحمام و الصابون المواد العطرية _ الزيوت الطيارة مواد التزين مستحض - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 للشعر معاجين اسنان علب مساحي  التزين

 

 يونيلفر بى إل سى شركة محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

 شركة محدودة المسئولية -ال اى بى ليمتد يونيليفر جلوباسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0050652رقم العالمـة  : 

 04/07/1977تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

الصابون و المواد العطرية الزيوت الطيارة ومواد التزين و مستحضرات التجميل الغير طبية للحمام  - 3الفئة :    تــــــــجاتالبضائع والمن

 و الشعر معاجين االسنان  و علب مساحي  التزين

 

 يوينلفر بي ال سي ش عامة محدودة المسؤلية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ورت ساناليت ويرال مرسيسد انجلترا, بريطانياب:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0054924رقم العالمـة  : 

 19/03/1980التسـجيل  : تاريخ 

 20/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

البن و الشاى و الكاكاو  و االرز و التابيوكا و الساجو و ما يقوم مقام البن الدقي  و المستحضرات  - 37الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 المصنوعة من الحبوب الخبز و البسكويت و الكعك 

الخميرة و مسحو  الخميرة الملح و الخردل الفلفل و الخل و الصلصة و  -عسل النحل و العسل االسود  -و الفطائر و الحلويات و المثلجات 

 الثلج -التوابل 

 

 شركة ايرلندية -كادبورى ايرالند ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ايرلندا , بريطانيا 5ن ماالهايد رود كولوك دبل:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة-كادبوري شويبس تريشوري انترناشيونال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، ايرالند, ايرالند5كوولوك دبلن: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0054924رقم العالمـة  : 

 19/03/1980تاريخ التسـجيل  : 

 20/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

البن و الشاى و الكاكاو  و االرز و التابيوكا و الساجو و ما يقوم مقام البن الدقي  و المستحضرات  - 37الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 المصنوعة من الحبوب الخبز و البسكويت و الكعك 

الخميرة و مسحو  الخميرة الملح و الخردل الفلفل و الخل و الصلصة و  -ود عسل النحل و العسل االس -و الفطائر و الحلويات و المثلجات 
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 الثلج -التوابل 

 

 شركة مساهمة-كادبوري شويبس تريشوري انترناشيونال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، ايرالند, ايرالند5كوولوك دبلن:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ت فودز جلوبال ، براندز ، ال ال سى شركة محدودة المسئوليةكرافاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 27703ثرى ليكس درايف ، نورثفيلد ، ايللينوى ، : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0056078رقم العالمـة  : 

 15/10/1980تاريخ التسـجيل  : 

 28/10/2021  ـــير بالسجالت  :تاريخ التأشـــ

 30الفئة : 

البن والشاى  والكاكاو والسكر  واالرز  والتابيوكا  والساجو  وما يقوم  مقام  البن   الدقي    - 37الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 والمستحضرات  المصنوعة  من الحبوب  الخبز  والبسكويت 

ثلجات وعسل النحل  والعسل االسود  الخميرة ومسحو   الخميرة   الملح والخردل  الفلفل  والخل  والكعك  والفطائر والحلويات والم 

 والصلصة  والتوابل  الثلج

 

 كرافت فودز جلوبال ، انك شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين الواليات المتحدة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 27703درايف ، نورثفيلد ، ايللينوى ، ثرى ليكس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى شركة امريكية ذات مسئولية محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 27703ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0056947رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

ي تستخدم في العمليات الصناعيه المواد التي تستخدم في غسيل المالبس والصابون والمنظفات الت - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 والتدخل في فئات اخري3مستحضرات التنظيف والغسيل لالغراض المنزليه وكلها وارده بالفئه-او االنتاجيه او االغراض الطبيه 

 

 يونيلفير بي ال سي بورت سناليت ويرال مرسيسيد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 يرال شيشير انجلترا, بريطانيابورت ساناليت و:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0059850رقم العالمـة  : 

 30/05/1984تاريخ التسـجيل  : 

 19/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

الراتنج التركيبى والصناعى ـ بالستيك على شكل مسحو  وسوائل ومواد اللص   التى تستخدم فى  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 الصناعة .

 

 فيسابيك جلوبال تكنولوجيز بى .  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بى أكس ، بيرجن اوب زووم ، ذالنذرالندز  , هولندا  4221،  2بالستيكسالن :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 اس اتس بيه بيه جلوبال تكنولوجيز بي. فياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , هولندا دزبى أكس ، بيرجن اوب زووم ، ذا نيزرالن 4221،  2بالستيكسالن : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0059851رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 

 19/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 17الفئة : 

بالستيك على شكل الواح وصفائح ورقائ  وقوالب وشعيرات وقضبان وانابيب     ومواسير وصمغ  - 27الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 م فى الصناعة وهذه المنتجات الترد فى فئةأخرى .وشرائط والتى تستخد

 

 سابيك جلوبال تكنولوجيز بى . فى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بى أكس ، بيرجن اوب زووم ، ذالنذرالندز  , هولندا  4221،  2بالستيكسالن :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 تكنولوجيز بي. في اس اتس بيه بيه جلوبالاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , هولندا بى أكس ، بيرجن اوب زووم ، ذا نيزرالندز 4221،  2بالستيكسالن : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0059852رقم العالمـة  : 

 10/06/1984تاريخ التسـجيل  : 

 19/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 22الفئة : 

الياف وشعيرات صناعية وتركيبية . التى تستخدم فى النسيج والحبال , السيور البالستيك بوصفها  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 من المواد الليقية الخام التى تستخدم فى النسيج .

 

 سابيك جلوبال تكنولوجيز بى . فى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بى أكس ، بيرجن اوب زووم ، ذالنذرالندز  , هولندا  4221،  2بالستيكسالن :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 اس اتس بيه بيه جلوبال تكنولوجيز بي. فياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , هولندا بى أكس ، بيرجن اوب زووم ، ذا نيزرالندز 4221،  2بالستيكسالن : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0062582رقم العالمـة  : 

 10/06/1985سـجيل  : تاريخ الت

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

المستحضرات و  -غير المستخدمةفى العمليات االنتاجية او الطبية   مستحضرات التبيض -المنظفات  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 3الصابون و جميعها بالفئة  -التنظيف و الصقل و الكشط و ازالة االوساخ مستحضرات  -الصابون  -المواد المستخدمة فى غسيل المالبس 

 و الترد فى فئة اخرى

 

 شركة عمومية انجليزية ذات مسئولية -يونيلفير بى إل سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0062583رقم العالمـة  : 

 10/06/1985تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 -مستحضرات التبيض  -المنظفات ) غير المستخدمة في العمليات الصناعية أو االنتاجية أو الطبية (  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الصابون  - مستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة األوساخ -الصابون  -المستحضرات والمواد المستخدمة في غسيل المالبس 

 ( وال توجد في فئة أخرى. 3وجميعها بالفئة ) 

 

 يونيلفير بي ال سي شركة عمومية انجليزية ذات مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

 شركة محدودة المسئولية -فر جلوبال اى بى ليمتد يونيلياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0062848رقم العالمـة  : 
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 19/05/1986تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16الفئة : 

 مواد اللص  - 22الفئة :    ئع والمنتــــــــجاتالبضا

 

 شركة محدودة المسئولية -دانلوب  انترناشيونال ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

جيه بى، المملكة  8، 11ثورنكروفت مانور، ثورنكروفت درايف، دوركينج رود، ليثرهيد ، سوريى كيه تى :  عنوان ناقل الملكية : 

 ملكة المتحدةالمتحدة, الم

 

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

 ، اليابان, اليابان7771-252كو، كوبى،  -شو، شو  -كوم، واكينوهاما  - 3، 2-0: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0065461رقم العالمـة  : 

 13/02/1988تاريخ التسـجيل  : 

 05/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

 21اطارات السيارات بالفئة  - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ميشالن ريسيرش ات تكنيك اس . ايه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 باكو سويسرا, سويسرا جرانج 2723 -سي اتش  21و  17برايل -روي لويس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 محدوده باالسهم -كومباني جينيرال ديس ايتابليسمنتس ميشالناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 فيراند فرنسا, فرنسا-كلير مونت 23777ديشو ، -، بليس ديس كارميل 13: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0065461رقم العالمـة  : 

 13/02/1988تاريخ التسـجيل  : 

 05/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

 21اطارات السيارات بالفئة  - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 جودريتش كوربوريشن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 امريكا, الواليات المتحدة االمريكية 18127نا ويست تيوفوال رود شارلوت نورث كارولي 1737فوركوليزيوم سنتر :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ميشالن ريسيرش ات تكنيك اس . ايهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جرانج باكو سويسرا, سويسرا 2723 -سي اتش  21و  17برايل -روي لويس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0075413رقم العالمـة  : 

 06/03/1993تاريخ التسـجيل  : 

 31/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

المستحضرات الخاصة بتبيض القماش وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس _  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

_ العطور _ الزيوت الطيارة _ كوزمتيك  متسحضرات التنظيف والصقل والكشط ما عدا المستحضرات الخاصة بإزالة األوساخ _ الصابون

فقط _ الصابونالمعطر  3وواردة بالفئة  5_ محاليل للشعر _ معاجين األسنان _ مزيل لرائحة العر  لالستعمال الشخصي غير واردة بالفئة 

 وغير واردة ضمن فئات أخرى. 3الواردة بالفئة 

 

 سي / شركة عامة محدودة المسئوليةسميثكالين بيشام بي ال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بي دي انجلترا, بريطانيا 0 8اس بي هاوس جريت وست رود برنتفورد ميدلسكس تي دبليو :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة خاصة محدودة-سميثكالين بيتشام ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جي اس، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة 0،  8برينتفورد، ميدلسكس، تي دبليو  جريت ويست رود، 087: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0075414رقم العالمـة  : 
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 13/01/1993تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

_ اطعمة لألطفال والمعوقين أطعمة ومشروبات غذائية واردة  مواد ومستحضرات صيدلية وبيطرية - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 وال ترد ضمن فئات أخرى 5بالفئة 

 

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

 ملكة المتحدة, بريطانياجى اس الم 0 8جريت ويست رود ، برنتفورد ، ميدلسكس تى دابليو  087:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 جي اس انجلترا, المملكة المتحدة 0جريت ويست رود برنتفورد ميدليسكس تي دبليو  087: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0076960رقم العالمـة  : 

 16/10/1996: تاريخ التسـجيل  

 14/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 مسلى وزيت - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت النباتية شركة مساهمة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الشرقية, مصر - 13/3االقطعة  A 1لصناعية المنطقة ا -مدينة العاشر من رمضان :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 محافظة الشرقية, مصر - 72،77القطعة رقم  - A3المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0077918:   رقم العالمـة

 19/06/1993تاريخ التسـجيل  : 

 17/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 زيت وسمن - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت النباتية ) ش . م . م ( . اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مدينة العاشر من رمضان, مصر 13/3،  11/3القطعة  AIمنطقة الصناعية ال:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ية, مصرمحافظة الشرق - 72،77القطعة رقم  - A3المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0080779رقم العالمـة  : 

 23/06/1993تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

المنظفات والمستحضرات التى تستخدم فى غسيل المالبس ومستحضرات التنظيف والصقل والجالء  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 ستعمله لالسنان [[ الصابون والكشط ]] غير م

 3ــ مواد التتزيين ]] الكوزمتيك [[ العطور ــ مزيل العر  لالستعمال الشخصى بالفئه /  3مستحضرات التواليت غير طبيه الوارده بالفئه / 

 ــ مضادات 

 والترد باى فئه اخرى 3الوارده بالفئه /  3العر  لالستعمال الشخصى بالفئه / 

 

 يونيليفر يى ال سى `ذات مسئولية محدودة ـــــلكية  :اسم ناقل المــــ

 بورت ساناليتا ديرال مرسيسيد انجلترا, بريطانيا:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدةبورت صناليت، ويرال، : 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

 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 0081707رقم العالمـة  : 

 26/12/1993تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مستحضرات التجميل  - الزيوت الطيارة -ماء التواليت  -الكولونيات  -العطور  -الصابون  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات لالستعمال فى الحمام وفى  -لوسيونات قبل وبعد الحالقة  رغوة للحالقة  -مستضرات التواليت غير الطبية  -)الكوزمانيك( 

بالفئة مزيالت العر  ومانعات العر  لالستعمال الشخصى وكلها ترد  -معاجين االسنان  -مستحضرات للعنايو بالشعر  -بودرة تلك  -الدش 

 والترد باى فئة اخرى 3

 

 شركة محدودة المسئولية -يونيليفر بى ال سى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0081708رقم العالمـة  : 

 27/12/1993تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

لمنظفات الصناعية ـ العطور ـ الزيوت الطيارة ـ مستحضرات التجميل الكوزماتيك  الصابون ـ ا - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات التجميل غير الطبية ـ مستحضرات العناية بالشعر ـ مستحضرات للعناية باالسنان ـ مانعات العر  ومزيالت العر  وكلها 

 7ى فئة اخرى والترد با 3لالستعمال الشخصى ـ غسول الفم غير طبى ـ الواردة بالفئة 

 

 بونيليفر بى ال س اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , بريطانيا-:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 ة, المملكة المتحدةبورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحد: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0081710رقم العالمـة  : 

 28/12/1993تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 مستحضرات التجميل ) كوزمانيك ( -الزيوت الطيار  -العطور  -الصناعية  -المنظفات  -الصابون  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مزيالت العر  ومانعات العر  لالستعمال  -معجين األسنان  -بودرة تلك مستحضرات العناية بالشعر  -مستحضرات التجميل غير الطبية 

 وال ترد بأي فئة أخري 3مستحضرات لالستعمال في الحمام وفي الدش وهذه المنتجات واردة بالفئة رقم  -الشخصي 

 

 يفر بي ال سيونيل اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

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

 حدةبورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المت: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0081776رقم العالمـة  : 

 06/03/1998تاريخ التسـجيل  : 

 14/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 كافة انواع المالبس وارد به القدم ماعدا المالبس الرسمية واغطية الرأس . - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة محدودة المسئولية -تمبرالند ال ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :



10 10 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -تى بى ال ليسينسج ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177: وان المنقول اليه الملكية عن

 
 0081776رقم العالمـة  : 

 06/03/1998تاريخ التسـجيل  : 

 14/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 كافة انواع المالبس وارد به القدم ماعدا المالبس الرسمية واغطية الرأس . - 15الفئة :    ــــــجاتالبضائع والمنتــ

 

 ذى تمبر الند كومبانى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , الواليات المتحدة االمريكية-:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كة محدودة المسئوليةشر -تمبرالند ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0083712رقم العالمـة  : 

 30/10/1997تاريخ التسـجيل  : 

 14/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 18:  الفئة

 الجلود ومقلداتها واالصناف المصنوعة منها غير الواردة بفئات اخرى - 28الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ذي تيمبر الند كومباني شركة مساهمة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 حدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المت3885دومين درايف ستراتهام والية نيوهانيشاير177:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية -تمبرالند ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0083712العالمـة  : رقم 

 30/10/1997تاريخ التسـجيل  : 

 14/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 18الفئة : 

 الجلود ومقلداتها واالصناف المصنوعة منها غير الواردة بفئات اخرى - 28الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة محدودة المسئولية -تمبرالند ال ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -تى بى ال ليسينسج ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177: ملكية عنوان المنقول اليه ال

 
 0083761رقم العالمـة  : 

 26/06/1996تاريخ التسـجيل  : 

 14/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 18الفئة : 

 الجلود ومقلداتها واالصناف المصنوعة منها غير الواردة بفئات أخري - 28 الفئة:    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ذي تمبر الند كومباني شركه مساهمه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مريكيةالوأليات المتحده األمريكيه, , , , الواليات المتحدة اال 388دومين درايف سترتهام وأليه نيوهامشايره  177:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية -تمبرالند ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177: 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

 
 0083761رقم العالمـة  : 

 26/06/1996:  تاريخ التسـجيل 

 14/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 18الفئة : 

 الجلود ومقلداتها واالصناف المصنوعة منها غير الواردة بفئات أخري - 28الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة محدودة المسئولية -تمبرالند ال ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177:  الملكية : عنوان ناقل 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -تى بى ال ليسينسج ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885يو هامبشاير دومين درايف ستراثام ، ن 177: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0090479رقم العالمـة  : 

 09/05/2000تاريخ التسـجيل  : 

 14/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 دون غيرها. 15تلك المنتجات تقع بالفئه المالبس ـ لباس القدم ـ وجميع  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة محدودة المسئولية -تمبرالند ال ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -تى بى ال ليسينسج ال ال سي ــــلكية   : اسم المنقول اليه الم

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0090479رقم العالمـة  : 

 09/05/2000تاريخ التسـجيل  : 

 14/10/2021  خ التأشــــــير بالسجالت  :تاري

 25الفئة : 

 دون غيرها. 15المالبس ـ لباس القدم ـ وجميع تلك المنتجات تقع بالفئه  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 يالوير التجارة والصناعةذى تمبر الند كومبانى شركة مساهمة امريكية موسسة طبقا لقوانين والية د اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة  - 3841ميريل اند ستريال درايف هامتبون نيوها ميشاير  22:  عنوان ناقل الملكية : 

 االمريكية

 

 شركة محدودة المسئولية -تمبرالند ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177: ه الملكية عنوان المنقول الي

 
 0096492رقم العالمـة  : 

 13/05/1997تاريخ التسـجيل  : 

 13/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

الصابون , العطور, الزيوت الطيارة ,  موادالتزين مستحضرات التجميل غير الطبيه ,زيوت وكريمات  - 3فئة ال:    البضائع والمنتــــــــجات

وسوائل الجلد,مستحضرات حالقة الذقن مستحضرات الخفاء سفعه الشمس,كريمات وسائل اليد مستحضرات الحمام واالستحمام, مسحو  

 3لرائحه لالستعمال الشخصي , وكلها بالفئة الشعر,معاجيناالسنان مستحضرات منع العر  وزاله ا

 

 يونيليفر بى ال سى شركه محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بورت صن اليت ويرال مرسيسد اتجلترا, بريطانيا:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 
 0104893رقم العالمـة  : 

 14/02/2001تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 دون غيرها 5تحضرات الصيدلية و الطبية لالستخدام االدمي و جميعها تقع بالفئة المواد و المس - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 سميث كالين بيتشام بي ال سي شركة عامة محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اورنج ستريت ويلمنجتون  2170 -1أى بى أنجلترا  0 8نيو هواريزونس كورت، برتينفورد ميدل أسكس تى دبليو :  عنوان ناقل الملكية : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 20872والية ديالوير  -

 

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

 جي اس انجلترا, المملكة المتحدة 0جريت ويست رود برنتفورد ميدليسكس تي دبليو  087: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0106511رقم العالمـة  : 

 15/04/1997تاريخ التسـجيل  : 

 14/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

 خدمات مجال البيع بالتجزئة - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مباني / شركة مساهمةذي تمبرالند كو اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 دومين درايف _ ستراتهام _ والية نيوهامبشاير الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية177:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية -تمبرالند ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885مين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير دو 177: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0106511رقم العالمـة  : 

 15/04/1997تاريخ التسـجيل  : 

 14/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

 ال البيع بالتجزئةخدمات مج - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة محدودة المسئولية -تمبرالند ال ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ل ليسينسج ال ال سي تى بى ااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0106512رقم العالمـة  : 

 05/11/2002تاريخ التسـجيل  : 

 14/10/2021  جالت  :تاريخ التأشــــــير بالس

 35الفئة : 

 خدمات مجال البيع بالتجزئه دون غيرها - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة محدودة المسئولية -تمبرالند ال ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ت المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية، الواليا3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -تى بى ال ليسينسج ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المريكية، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة ا3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177: عنوان المنقول اليه الملكية 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0106512رقم العالمـة  : 

 05/11/2002تاريخ التسـجيل  : 

 14/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 خدمات مجال البيع بالتجزئه دون غيرها - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ذي تيمبرالند كومباني ش .م اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شرانجهام والية نيو هامباشير, الواليات المتحدة االمريكية-دومين درايف  177:  وان ناقل الملكية : عن

 

 شركة محدودة المسئولية -تمبرالند ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 متحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية، الواليات ال3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0107509رقم العالمـة  : 

 10/04/2001تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 دون غيرها 5تقع بالفئة المواد والمستحضرات الصيلية والطبية لالستخدام االدمى وجميعها  - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 سميث كالين بيتشم بي ال سي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 انجلترا, بريطانيا -أي بي 08ميدل أسكس بي دبليو  -برينتفور -نيو هواريزونس كورت:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 حدودةشركه ذات مسئولية م-سميث كالين بيتشام ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جي اس انجلترا, المملكة المتحدة 0جريت ويست رود برنتفورد ميدليسكس تي دبليو  087: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0113079رقم العالمـة  : 

 23/10/2001تاريخ التسـجيل  : 

 05/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

ماعدا المستحضرات المستخدمه فى اباده الحشرات والحشائش واالعشاب  5جميع منتجات الفئه  - 5فئة ال:    البضائع والمنتــــــــجات

 والحيوانات والحشائش الضاره .

 

 شركة سعودية متحدة -مصنع البترجى لمستحضرات التجميل والعنايه بالطفل  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الخير ، طري  سيتين ، جده المللكه العربيه السعوديه, المملكة العربية السعوديةيقع فى مبنى ابو :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة البترجي القابضةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المملكة العربية السعوديه , المملكة العربية السعودية 12442جده  18ص  ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0114470رقم العالمـة  : 

 18/09/2001تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 دون غيرها 5المواد والمستحضرات الطبية والصيدلية وجميعها تقع بالفئة   - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 عامة محدودة المسئوليةشركة  -سميث كالين بيتشام بى ال سى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 انجلترا, بريطانيا -اى بى  0 8ميدالسكس تى دبليو  -بريينتفورد  -نيو هواريزونس كورت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 جي اس انجلترا, المملكة المتحدة 0برنتفورد ميدليسكس تي دبليو  جريت ويست رود 087: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0118677رقم العالمـة  : 
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 23/12/2001تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 35استيراد وتصدير الصابون بالفئة  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -احمد مصطفى محمد مرسى وشريكيه  -(oil tec -االخوة للزيوت والمنظفات )اويل تك  المـــــــــلكية  : اسم ناقل

 المنوفية, مصر -مركز منوف  -مدينة السادات  -المنطقة الصناعية الثانية  8قطعة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 زيوت النباتية و المنظفات ش م ماويل تك للاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصر المنوفية -بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات  8قطعة رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0124392رقم العالمـة  : 

 17/06/2003تاريخ التسـجيل  : 

 31/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 7دون غيرها  5مستحضرات صيدليه لألستخدام فى العيون بالفئة  - 5الفئة :    ــــــجاتالبضائع والمنتــ

 

 فايزر هلث ا ب اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 سولينتونا، السويد , السويد 07202، 27فيتينسكابسافجن :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة -ال ال سي  4هولدينجز فايزر بى اف اي يو اس اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -ايست فورتي سكند ستريت نيويورك  135: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0134729رقم العالمـة  : 

 14/06/2007تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 20الفئة : 

 دون غيرها 17االثاث الوارد بالفئه  - 17الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين اسبانيا -كيتال اس ايه شركة اسبانية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اسبانيا , أسبانيا-برشلونه  3227-8770اراجون :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -كيتال اس ال  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اسبانيا , أسبانيا-مدريد 1872ايزكيرد  3،  25سي / جينرال مارتينيز كامبوس، نوميرو : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0139288رقم العالمـة  : 

 17/10/2006تاريخ التسـجيل  : 

 05/10/2021  ـير بالسجالت  :تاريخ التأشـــــ

 3الفئة : 

مستحضرات معالجة االقمشة مستحضرات -مستحضرات ومواد كلها لالستعمال فى الغسيل-منظفات - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دغسوالت للي-مواد ازالة الروائح الكريهة-الصابون-مستحضرات للتنظيف واللص  وازالة االوساخ والكشط-التبيض

 

 يونيايفر بى الى سى ش .عامة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

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

 يرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدةبورت صناليت، و: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0139289رقم العالمـة  : 

 01/07/2007تاريخ التسـجيل  : 

 05/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 
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ى اباده الحشرات والحيوانات الضاره المواد المطهره ، المواد الصحيه ، المستحضرات المستخدمه ف - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ضاره ، مبيدات الفطر ، مبيدات الجراثيم ، مبيدات البكتريا ، مبيدات الطفيليات ، مبيدات الطحالب ، الميبدات الحشريه ، مبيدات االعشاب ال

، المواد الطارده  5وارده بالفئه لغير االستعمال الشخصى ، مستحضرات تعطير الجو ال 5، مواد ازالة الروائح الكريهه الوارده بالفئه 

 . 5للحشرات الوارده بالفئه 

 

 يونيليفر بى ال سى شركة بريطانية عامة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بورت ساناليت ، ويرال مرسيسيد ، انجلترا ., بريطانيا:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0142107رقم العالمـة  : 

 28/12/2006تاريخ التسـجيل  : 

 14/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مستحضرات للصقل ، كريمات ، مستحضرات للتنظيف ، مستحضرات اخرى للعناية باردية القدم ،  - 3الفئة :    ـجاتالبضائع والمنتـــــــ

 مواد عطرية ، مواد تزيين كوزمتيك ، مستحضرات للتواليت ، صابون و لوسيون

 

 انين والية ديالويرشركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقو -ذى تيمبر الند كمبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 3885دومين درايف ستراثام ، نيوهامبشير 177:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية -تمبرالند ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885ايف ستراثام ، نيو هامبشاير دومين در 177: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0142107رقم العالمـة  : 

 28/12/2006تاريخ التسـجيل  : 

 14/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

كريمات ، مستحضرات للتنظيف ، مستحضرات اخرى للعناية باردية القدم ،  مستحضرات للصقل ، - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 مواد عطرية ، مواد تزيين كوزمتيك ، مستحضرات للتواليت ، صابون و لوسيون

 

 شركة محدودة المسئولية -تمبرالند ال ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية3885نيو هامبشاير  دومين درايف ستراثام ، 177:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -تى بى ال ليسينسج ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مريكية , الواليات المتحدة االمريكية، الواليات المتحدة األ3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0142108رقم العالمـة  : 

 28/12/2006تاريخ التسـجيل  : 

 14/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 14الفئة : 

 24التى تقع بالفئة  الساعات و غيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت )الكرونومتر(، المجوهرات - 24الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 بما في ذلك  المجوهرات المصنوعة من معادن نفيسة و معادن غير نفيسة، حلقات المفاتيح من معدن نفيس

 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير -ذى تيمبر الند كمبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 3885ستراثام ، نيوهامبشير  دومين درايف177:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية -تمبرالند ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ية , الواليات المتحدة االمريكية، الواليات المتحدة األمريك3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0142108رقم العالمـة  : 

 28/12/2006تاريخ التسـجيل  : 
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 17/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 14الفئة : 

 24ى تقع بالفئة الساعات و غيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت )الكرونومتر(، المجوهرات الت - 24الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 بما في ذلك  المجوهرات المصنوعة من معادن نفيسة و معادن غير نفيسة، حلقات المفاتيح من معدن نفيس

 

 شركة محدودة المسئولية -تمبرالند ال ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية، الوالي3885دومين درايف ستراثام ، نيو هامبشاير  177:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية -تي بي ال ليسينج ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 يةالواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريك 3885دومين درايف ستراثام نيوهامبشاير  177: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0142356رقم العالمـة  : 

 18/10/2006تاريخ التسـجيل  : 

 31/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

المواد الكيميائية وعوامل التفاعل الكيميائية المسخدمة في الصناعة والعلوم واألبحاث _  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لحيوية ومستحضرات بيولوجية لالستخدام في الصناعة والعلوم واألبحاث _ مستحضرات كيماوية لألغراض العلمية مستحضرات الكيمياء ا

_ مستحضرات تشخيصية لألغراض العلمية _ عناصر نشطة اشعاعيا ) نظائر ( _ ومستحضرات وعوامل تفاعل لالستخدام في األغراض 

 دون غيرها 2جات واردة بالفئة الصناعية واألبحاث واألغراض العلميةوجميع المنت

 

 جى اى هيلثكير ليمتد شركة بريطانية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ان ايه انجلترا, بريطانيا 07أمير شام بليس _ ليتل شالفونت _ باكينها مشايراتش بي :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ولوشنز اوبريشنز يو كيه ال تي ديجلوبال اليف ساينز ساسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ار اكس , المملكة المتحدة 1 0برايتسايد لين شيلفيلد المملكة المتحدة اس  877جيسوبس ريفر سايد، 20: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0142358رقم العالمـة  : 

 27/09/2006تاريخ التسـجيل  : 

 31/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

أجهزة و ادوات لالستعمال فى العلوم و االبحاث و الصناعة و اجهزة و ادوات قياس و اجهزة و  - 0الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 اجهزة الكمبيوتر و طابعات -اجهزة و ادوات إشعاعية  -ادوات تصوير 

 و تجهيزات لجميع البضائعاجزاء  -و برامج كومبيوتر لالستعمال و الباروتيرات النظارات 

 

 جى اى هيلثكير ليمتد شركة بريطانية محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ان ايه انجلترا, بريطانيا 07باكينها مشاير اتش بى -امير شام بليس ليتل شالفونت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ز سولوشنز اوبريشنز يو كيه ال تي ديجلوبال اليف سايناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ار اكس , المملكة المتحدة 1 0برايتسايد لين شيلفيلد المملكة المتحدة اس  877جيسوبس ريفر سايد، 20: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0162145رقم العالمـة  : 

 01/07/2007تاريخ التسـجيل  : 

 05/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

المطهرات والمستحضرات الصحيه مستحضرات للقضاء علي الهوام والحشرات والحيوانات الضاره  - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 مبيدات البكتريا -مبيدات الجراثيم  -مبيدات الفطريات  -

مواد ازاله الروائح الكريهه  بخالف تلك الخاصه باالستخدام  -مبيدات االعشاب -مبيدات الحشرات -مبيدات الطحالب  -مبيدات الطفيليات 

 مستحضرات تعطير الجو  مواد طارده للحشرات  -الشخص 

 

 يونيليفر بي ال سي شركه بريطانية عامة محدودة المسئولية عامة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بريطانيا, 7بورت ساناليت ويرال مرسيسيد انجلترا:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 
 0162364رقم العالمـة  : 

 20/12/2012تاريخ التسـجيل  : 

 05/10/2021  ــــــير بالسجالت  :تاريخ التأش

 3الفئة : 

مستحضرات ومواد التنظيف وكلها الغراض الغسيل مستحضرات العناية باالقمشة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 ونعومتها_مستحضرات التبييض

 يرها_الصابون_صابون العطاء مستحضرات ازالة البقع مستحضرات ازالة الروائح الكريهة من المالبس والمنسوجات وتقط

المنسوجات بريقا_مستحضرات لغسيل االيدى _النشا الخاص بالغسيل _اكياس  تحمل   رائحة معطرة تستخدم فى تعطير واضفاء  رائحة 

 زكية لالقمشة_ مستحضرات 

 3بالفئة رقم  التنظيف_الصقل ازالة االوساخ والكشط ومزيالت الروائح الكريهة_ ماء معطر ليس لالستعمال الشخصى

 

 شركه بريطانيه محدودة المسؤليه عامة -يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

 ةشركة محدودة المسئولي -يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0168010رقم العالمـة  : 

 09/10/2007تاريخ التسـجيل  : 

 31/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 . 5عالج مرض المياه الزرقاء بالفئة مستحضرات ل - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة سويدية -فايزر هلث أ ب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 سولينتونا، السويد , السويد 07202، 27فيتينسكابسافجن :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 مسئولية محدودة ذات -ال ال سي  4فايزر بى اف اي يو اس هولدينجز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -ايست فورتي سكند ستريت نيويورك  135: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0172252رقم العالمـة  : 

 11/06/2007تاريخ التسـجيل  : 

 05/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

ترتيب و تنظيم  الحلقات الدراسية    -خدمات التعليم و التدريب المرتبطة بالصحة و العناية بالجمال  - 42الفئة :    والمنتــــــــجاتالبضائع 

 المعارض  و ورش العمل خدمات النشر توفير  خدمة االستشارات  و البرامج المصممة  لتشجيع و زيادة الثقة بالنفس

 

 شركة بريطانية عامة -يونيليفر بى ال سى  ة  :اسم ناقل المـــــــــلكي

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

 

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

 ايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدةبورت صناليت، ويرال، ميرسيس: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0181439رقم العالمـة  : 

 13/11/2007تاريخ التسـجيل  : 

 13/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 

 7دون غيرها 38الخدمات التلفزيونية الواردة بالفئة  - 38الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 توينتيث سينشرى فوكس فيلم كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير ــــــلكية  :اسم ناقل المـــ

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات  - 07735كاليفورنيا  -لوس انجلوس  -غربى بيكو بوليفارد  27172:  عنوان ناقل الملكية : 
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 المتحدة االمريكية

 

 شركة محدودة المسئولية -فوكس ميديا ال ال سى ه المــــلكية   : اسم المنقول الي

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  07735وست بيكو بوليفارد لوس انجلوس كاليفورنيا  27172: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0188206رقم العالمـة  : 

 12/01/2010تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  اريخ التأشــــــير بالسجالت  :ت

 34الفئة : 

 34السيجار بالفئة  - 34الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية --ماكس روهر انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 20872ير افينيو ويلمينجتون ديالوير ديالو37:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 أوسا بريميم سيجار هولدينجز إنكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

المتحدة األمريكية, ، الواليات 33370، فورت لودرديل، فلوريدا 277إن أندريوز أفينيو، سويت  5077: عنوان المنقول اليه الملكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 0189122رقم العالمـة  : 

 29/01/2009تاريخ التسـجيل  : 

 05/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

عر صبغات الشعر لوشن الصابون مستحضرات التنظيف مستحضرات العناية بالشعر ملونات الش - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الشعر مستحضرات تمويج الشعر الشامبوهات ملطفات سبراى الشعر بودرة الشعر تصفيف دهانات الشعر رغوات شعر تلميع الشعر جيل 

الشعر مواد لترطيب الشعر سوائل للشعر زيوت الشعر مقويات للشعر كريمات الشعر مستحضرات للحمام واالستحمام مزيل العر  مزيل 

 ح الكريههالروائ

 

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

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

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: ه الملكية عنوان المنقول الي

 
 0190287رقم العالمـة  : 

 12/05/2008تاريخ التسـجيل  : 

 05/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

عر شامبو  للشعر بلسم )كوندشينر( للشعر مقوى )تونيك ( للشعر منتجات ومستحضرات العناية بالش - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

جل للشعر اسبراى للشعر موس) مادة توضع على الشعر تجعلة يظهر غزيرا ويحتفظ بشكلة تسريحة( للشعر مرهم عطرى للشعر) هير 

ستحضرات تجميل منتجات بوميد(  صبغة شعر جل لتلوين الشعر جل لتصفيف الشعر) هير اسكلبتنج جل( هير لوشن وهيركريم م

ومستحضرات العناية بالبشرة مستحضرات غير دوائية للزينة لوشنز للبشرة مستحضرات للتقليل من المواد الدهنية) تونرز 

(مستسحضرات لترطيب البشرة) مويستشرايزرز (كريمات منظفات كريمات توضع ليال كريمات للعين مزيل  للماكياج كريمات  الين 

 دون غيرها 3ز فور فرمنج اسكن اروند أيز طالء لالظافربالفئة كونترول آى كريم

 

 شركة يونيليفر بى ال سى شركة عامة محدودة المسؤلية مؤلفة وقائمة طبقاً لقوانين دولة انجلترا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ا, بريطانياانجلتر -زد دى  4 12سى اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسيد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0195746رقم العالمـة  : 
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 26/07/2009تاريخ التسـجيل  : 

 20/10/2021  تأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ال

 30الفئة : 

 حلوى مسكرة بما فيها اللبان  -حلوى غير طبية  - 37الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ايرلندية محدودة المسئولية --كادبورى ايرالند ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ايرلندا , ايرالند -- 5دبلن  -د كولوك رو --ماالهايد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة-كادبوري شويبس تريشوري انترناشيونال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، ايرالند, ايرالند5كوولوك دبلن: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0195746رقم العالمـة  : 

 26/07/2009تاريخ التسـجيل  : 

 20/10/2021  بالسجالت  : تاريخ التأشــــــير

 30الفئة : 

 حلوى مسكرة بما فيها اللبان  -حلوى غير طبية  - 37الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة-كادبوري شويبس تريشوري انترناشيونال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، ايرالند, ايرالند5كوولوك دبلن:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جلوبال ، براندز ، ال ال سى شركة محدودة المسئوليةسم المنقول اليه المــــلكية   : ا

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 27703ثرى ليكس درايف ، نورثفيلد ، ايللينوى ، : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0195747رقم العالمـة  : 

 26/07/2009لتسـجيل  : تاريخ ا

 20/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 حلوى مسكرة بما فيها اللبان -حلوى غير طبية  - 37الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ايرلندية محدودة المسئولية --كادبورى ايرالند ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ايرلندا , ايرالند -- 5دبلن  --رود كولوك  --ماالهايد :  ل الملكية : عنوان ناق

 

 شركة مساهمة-كادبوري شويبس تريشوري انترناشيونال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، ايرالند, ايرالند5كوولوك دبلن: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0195747رقم العالمـة  : 

 26/07/2009تاريخ التسـجيل  : 

 20/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 حلوى مسكرة بما فيها اللبان -حلوى غير طبية  - 37الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة-كادبوري شويبس تريشوري انترناشيونال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، ايرالند, ايرالند5وك دبلنكوول:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جلوبال ، براندز ، ال ال سى شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 27703ثرى ليكس درايف ، نورثفيلد ، ايللينوى ، : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0199018م العالمـة  : رق

 25/03/2009تاريخ التسـجيل  : 

 05/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

رغوة  -الزيوت الكريمات والمحاليل الخاصة بالبشرة  -ماء التواليت  -الزيوت الطيارة  -الصابون  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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مزيل  -مزيل الروائح الكريهة  -مستحضرات للحمام واالستحمام  -مسحو   طل   -محاليل قبل وبعد الحالقة  -ة هالم للحالق -للحالقة 

 دون غيرها 3بالفئة  -مستحضرات تواليت غير طبية    -رائحة العر   لالستخدام الشخصى 

 

 شركة بريطانية عامة -شركة يونيليفربي ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 انجلترا, بريطانيا -ويرال مرسيسيد  -بورت ساناليت :  ان ناقل الملكية : عنو

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0211265العالمـة  :  رقم

 07/04/2011تاريخ التسـجيل  : 

 24/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 فقط ( 10دون غيرها )فى مجال الفئة  35االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية بالفئة  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -خالد خشالة وشركاه  : اسم ناقل المـــــــــلكية 

 القاهرة , مصر -الوايلى  1شقة  -العباسية  -شارع الجنزورى  8:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية-خالد خشالة للصناعة و التجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شارع الجنزوري العباسيه قسم الظاهر , مصر 8رقم بالدور الثاني بالعقار  5شقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0211267رقم العالمـة  : 

 07/04/2011تاريخ التسـجيل  : 

 24/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 10جميع منتجات الفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -شالة وشركاه خالد خ اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -الوايلى  1شقة  -العباسية  -شارع الجنزورى  8:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية-خالد خشالة للصناعة و التجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ع الجنزوري العباسيه قسم الظاهر , مصرشار 8بالدور الثاني بالعقار رقم  5شقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0211578رقم العالمـة  : 

 20/05/2015تاريخ التسـجيل  : 

 14/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 43خدمات مطاعم الواردة بالفئة رقم  - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية - FRDكة أف أر دى لالستشارات السياحية شر اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -الزمالك  -شارع احمد حشمت 17:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -فود ستوب للمطاعم  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, , , , مصر -الهرم  -المريوطية  -شارع يوسف  7: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0214080رقم العالمـة  : 

 19/01/2011تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 االحزمة البلوزات قميصول رداء داخلى حريمى االحذية )االحذية ذات الرقبة الطويلة الصنادل - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

النعال ( القفازات السترات مالبس للقدم العادية والخمارات والسراويل واالوشحه وقمصان وتنورات والشاالت مالبس النوم جوارب مالبس 

 15السباحة والصدارى بالفئة رقم 
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 شركة متحدة -ناين ويست هولدنجيز، إنك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 27728واي، نيويورك بروود 2422:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 يكية , الواليات المتحدة االمريكية، الواليات المتحدة األمر 27728بروود واي، نيويورك 2422: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0214080رقم العالمـة  : 

 19/01/2011تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

الطويلة الصنادل االحزمة البلوزات قميصول رداء داخلى حريمى االحذية )االحذية ذات الرقبة  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

النعال ( القفازات السترات مالبس للقدم العادية والخمارات والسراويل واالوشحه وقمصان وتنورات والشاالت مالبس النوم جوارب مالبس 

 15السباحة والصدارى بالفئة رقم 

 

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

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 27728بروود واي، نيويورك 2422:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 27728رك بروود واي، نيويو2422: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0214080رقم العالمـة  : 

 19/01/2011تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

ريمى االحذية )االحذية ذات الرقبة الطويلة الصنادل االحزمة البلوزات قميصول رداء داخلى ح - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

النعال ( القفازات السترات مالبس للقدم العادية والخمارات والسراويل واالوشحه وقمصان وتنورات والشاالت مالبس النوم جوارب مالبس 

 15السباحة والصدارى بالفئة رقم 

 

 الواليات المتحده االمريكية -شركه متحده تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -جونز انفستمنت كو. انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحده االمريكيه , الواليات المتحدة  -ديالويير  -ويلمنجتون  -وست ناينس استريت بالزا  177:  عنوان ناقل الملكية : 

 االمريكية

 

 شركة متحدة -هولدنجيز، إنك  ناين ويستاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 27728بروود واي، نيويورك 2422: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0214081رقم العالمـة  : 

 05/01/2011تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

خدمات تجميع تشكيليه من السلع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها35عند الحاجه ) وال ينطوى على خدمة النقل ( بالفئه 

 

 ركة ذات مسئولية محدودةش -بريمير براندز جروب هولدينجز ال ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 27728بروود واي، نيويورك 2422:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 27728بروود واي، نيويورك 2422: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0214081رقم العالمـة  : 

 05/01/2011تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 35الفئة : 

من السلع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها خدمات تجميع تشكيليه  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها35عند الحاجه ) وال ينطوى على خدمة النقل ( بالفئه 

 

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

 المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية، الواليات  27728بروود واي، نيويورك 2422:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 كية، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمري 27728بروود واي، نيويورك 2422: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0214081رقم العالمـة  : 

 05/01/2011تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

خدمات تجميع تشكيليه من السلع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها35وال ينطوى على خدمة النقل ( بالفئه عند الحاجه ) 

 

 الواليات المتحده االمريكيه -شركه متحده تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -جونز انفستمنت كو. انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 يات المتحده االمريكيه , الواليات المتحدة االمريكيةالوال -وست ناينس استريت بالزا ويلمنجتون ديالويير  177:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 ، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 27728بروود واي، نيويورك 2422: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0230772:  رقم العالمـة 

 27/03/2011تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

الصابون و المنظفات و مستحضرات التبيض و مستحضرات التنظيف و المواد العطرية ، و ماء  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الزيوت الطياره و مواد ازالة الروائح الكريهة و مواد ازالة رائحة العر  و مستحضرات العناية  التواليت و مواد بعد الحالقة و الكولونيا و

بفروة الرأس و الشعر ، الشامبو و مواد تهيئة الشعر ، مواد تلوين الشعر ، مواد تصفيف الشعر ، معاجين األسنان ، غسول للفم لغير 

سنان ، مستحضرات تجميل غير طبية ، مستحضرات الحمام و االستحمام ، مستحضرات األستخدام الطبى ، مستحضرات العناية بالفم و األ

العناية بالبشرة ، الزيوت و الكريمات و المحاليل الخاصة بالبشرة ، مستحضرات الحالقة ، مستحضرات قبل و بعد الحالقة ، مستحضرات 

ن الشمس ، مواد التزيين ، مواد التجميل و مواد إزالة مواد إزالة الشعر ، مستحضرات تلويح البشرة ، و مستحضرات حماية البشرة م

التجميل ، هالم البترول ، مستحضرات العناية بالشفاة ، مسحو  الطل  ، نسيج قطنى للتجميل أعواد القطن ، حشيات و قطع قماش و قطع 

مال ، أغطيه وجه للجمال ، صابون طبى تنشيف خاصة بالتزيين ، حشيات و قطع قماش وقطع تنشيف محمله بمواد معطره ، أقنعة الج

 . 3بالفئة رقم 

 

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

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

 

 شركة محدودة المسئولية -يمتد يونيليفر جلوبال اى بى لاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0230773رقم العالمـة  : 

 27/03/2011تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

الصابون و المنظفات و مستحضرات التبيض و مستحضرات التنظيف و المواد العطرية ، و ماء  - 3الفئة :    اتالبضائع والمنتــــــــج

ناية التواليت و مواد بعد الحالقة و الكولونيا و الزيوت الطياره و مواد ازالة الروائح الكريهة و مواد ازالة رائحة العر  و مستحضرات الع

و و مواد تهيئة الشعر ، مواد تلوين الشعر ، مواد تصفيف الشعر ، معاجين األسنان ، غسول للفم لغير بفروة الرأس و الشعر ، الشامب

األستخدام الطبى ،  مستحضرات العناية بالفم و األسنان ، مستحضرات تجميل غير طبية ، مستحضرات الحمام و االستحمام ، مستحضرات 

ليل الخاصة بالبشرة ، مستحضرات الحالقة ، مستحضرات قبل و بعد الحالقة ، مستحضرات العناية  بالبشرة ، الزيوت و الكريمات و المحا

إزالة الشعر ، مستحضرات تلويح البشرة ، و مستحضرات حماية البشرة من الشمس ، مواد التزيين ، مواد التجميل و مواد إزالة مواد 
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لطل  ، نسيج قطنى للتجميل أعواد القطن ، حشيات و قطع قماش و قطع التجميل ، هالم البترول ، مستحضرات العناية بالشفاة ، مسحو  ا

تنشيف خاصة بالتزيين ، حشيات و قطع قماش وقطع تنشيف محمله بمواد معطره ، أقنعة الجمال ، أغطيه وجه للجمال ، صابون طبى 

 .   3بالفئة رقم 

 

 

 

 حدودة المسئوليةشركة عامة م -يونيليفر بي ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

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

 كة المتحدةبورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, الممل: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0239537رقم العالمـة  : 

 11/09/2014تاريخ التسـجيل  : 

 04/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 17الفئة : 

 27الكاوتشوك فقط بالفئة   - 27الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 سئولية محدودةشركة ذات م -الدولية للتنمية الهندسية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الدور االرضي, مصر -طري  المطار  -الشيراتون  -عمارات صقر قريش  277عماره :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمه -اي اي دي الدولية للتنميه الهندسية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مصر الجديدة القاهرة, مصرارض الجولف  -شارع ابو جعفر النحاس 4: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0249149رقم العالمـة  : 

 09/06/2014تاريخ التسـجيل  : 

 17/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 غيرهادون  43خدمات توفير االطعمة والمشروبات واالقامة المؤقتة  وجميع الخدمات بالفئة   - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 اسبانى الجنسية -فرد  -خوسيه ماريو اوليفارز التوري  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اسبانيا , أسبانيا -مدريد  18777جيزيس ابرينديز :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -البير هيلز ريزورت اس.ايه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الفاز ديل بي، اليكانتي، اسبانيا, أسبانيا 73582، 5سي/ فرديرول : ة عنوان المنقول اليه الملكي

 
 0249150رقم العالمـة  : 

 01/04/2014تاريخ التسـجيل  : 

 17/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 44الفئة : 

 44والجمال لالنسان او الحيوان جميع الخدمات بالفئة  خدمات العناية بالصحة -الخدمات الطبية  - 44الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها

 

 اسبانى الجنسية -فرد  -خوسيه ماريو اوليفارز التوري  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اسبانيا , أسبانيا -مدريد  18777جيزيس ابرينديز :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -ز ريزورت اس.ايه البير هيلاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الفاز ديل بي، اليكانتي، اسبانيا, أسبانيا 73582، 5سي/ فرديرول : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0250670رقم العالمـة  : 

 19/02/2014تاريخ التسـجيل  : 

 27/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 35الفئة : 

خدمات االعمال التجارية و االستيراد و التصدير والفتة الشركة و المعارض التجارية فى مجال  - 35الفئة :    اتالبضائع والمنتــــــــج

 14،  12،  22،  0،  7االجهزة واالدوات الكهربائية واالوانى المنزلية والمفروشات الواردة بالفئة 

 

 شركة تضامن -شركة طيبة رنين للتجارة والصناعة  -ه وشركاه عبد الوهاب عبد الغفار عبد الل اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الهرم الجيزة , مصر -امام فند  سياج  -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -لصناعة ( يحيي عبد الغفار عبد الله وشريكة )طيبة رنين للتجارة وااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0250670رقم العالمـة  : 

 19/02/2014تاريخ التسـجيل  : 

 27/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

خدمات االعمال التجارية و االستيراد و التصدير والفتة الشركة و المعارض التجارية فى مجال  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 14،  12،  22،  0،  7االجهزة واالدوات الكهربائية واالوانى المنزلية والمفروشات الواردة بالفئة 

 

 شركة تضامن -بد الغفار عبد الله وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة ( يحيي ع اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -ن للتجارة والصناعة ( ياسر محمد امام احمد وشريكة )طيبة رنياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0252176رقم العالمـة  : 

 13/02/2013تاريخ التسـجيل  : 

 27/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 43خدمات المطاعم والكافيتريات الواردة بالفئة رقم  - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرى الجنسية -منشأة فردية  -مطعم الوادى  -ابراهيم محمد فراج على  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 التجمع الخامس, مصر -مارينامول  8حل رقم م -مجمع المحاكم  30القاهرة الجديدة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

شركة  -شركة الوادي إلدارة المطاعم وتصنيع وتشغيل الوجبات الجاهرة  -ابراهيم محمد فراج وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 تضامن

متر شمال طري  القطامية  377دة منطقة ورش بالمنطقة الصناعية التجمع الثالث القاهرة الجدي 155القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 العين السخنة القاهرة, مصر

 
 0253545رقم العالمـة  : 

 09/07/2012تاريخ التسـجيل  : 

 25/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 43حجز الغرف في الفناد  بالفئة  خدمات الفناد  والبارات والمطاعم خدمات - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة خاضعه لقوانين والية ديالوير -راديسون هوتيلز انترناشيونال انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

تحدة الواليات المتحدة االمريكية, الواليات الم 55450مينيسوتا  -مينيابوليس  50250ب -ص -كارلسون باركواى :  عنوان ناقل الملكية : 

 االمريكية

 

 شركة خاصة ذات مسئولية محدودة -راديسون هوسبيتالتي بيلجيم بي في / اس ا ر ال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بلجيكا, بلجيكا -بروكسيل  2237-، بي44افينيو دو بورجيت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0255091رقم العالمـة  : 

 05/07/2012تاريخ التسـجيل  : 
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 24/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

المالبس مالبس لالرتداء ولوازم لها وخاصة توبات قمصان سويت شيرت تى شيرت )قمصان  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

اكمام ( توبات تربط بشريط حول العن  نصف كم( فانيالت )جيرسيه( سويترات سترات من صدف محبوك توبات واسعة )قمصان بال 

سراويل )مالبس داخلية( سراويل للراحة شورتات قمصان قصيرة مالبس داخلية )النجيرى( للنساء والرجال مالبس داخلية للنساء 

حول الوسط والرجال وخاصة سراويل داخلية بوكسر شورتات لالوالد ثونج )مالبس تحتيه نسائية ( مالبس داخلية بشرايط رفيعة وشريط 

االرامل ( مالبس داخلية من الكتفين حتى القدم للنساء  -صدريات )برا( قمصان داخلية بدون اكمام للنساء مالبس داخلية للنساء )مرح 

كورسية سلبيات سيور اربطة لالستخدام حول القدم لتثبيت الجوارب أو االذرع لتثبيت االكمام عبايات حزام جوك مالبس للنوم وخاصة 

للحمام قمصان للنوم بيجامات مالبس للنوم كيمونو )مالبس تقليدية يابانية ( معاطف جواكت جواكت مقاومة للهواء )الرياح(  ارواب

سترات فساتين تنورات بلوزات اثواب فضفاضة لالطفال البسة السباحة البسة المطر وخاصة معاطف المطر بونيهات المطر احذية طويلة 

ات للمطر رباطات رباطات العن  سيور وشاحات البسة القدم جوارب البسة ضيقة وجوارب رباطات الرأس للمطر )بوت( وكابات أو قبع

دون  15وخاصة قبعات وكابات واغطية اخرى ومتنوعة للرأس رباطات للوسط مآزر ازياء تنكرية وجميع المنتجات والواردة بالفئة رقم 

 غيرها

 

 اس سي اس بي 2ا سي دي اس كند اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 دوشي دو لوكسمبورج, لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  1517 -، الي شيفير ال  0:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 اس سي اس بي 1سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , لوكسمبورج ورجدوشي دو لوكسمب-لوكسمبورج غراند  1517 -، الي شيفير ال  0: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0260854رقم العالمـة  : 

 24/12/2012تاريخ التسـجيل  : 

 25/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11 - 9 -7الفئة : 

 77جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 7الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 70جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 0الفئة 

 22جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 22ئة الف

 

 شركة تضامن -شركة عبد الوهاب عبد الغفار عبد الله وشركاه )طيبة رنين للتجارةوالصناعة (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , مصر - الهرم -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -يحيي عبد الغفار عبد الله وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة ( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0260854لعالمـة  : رقم ا

 24/12/2012تاريخ التسـجيل  : 

 25/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11 - 9 -7الفئة : 

 77جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 7الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 70جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 0الفئة 

 22ارده بالفئة جميع المنتجات الو - 22الفئة 

 

 شركة تضامن -يحيي عبد الغفار عبد الله وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -ياسر محمد امام احمد وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة ( لمــــلكية   : اسم المنقول اليه ا

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0260855رقم العالمـة  : 

 24/12/2012تاريخ التسـجيل  : 

 27/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 24 - 21الفئة : 

 12جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 14جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 14الفئة 

 

 شركة تضامن -ركاه )طيبة رنين للتجارةوالصناعة ( شركة عبد الوهاب عبد الغفار عبد الله وش اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , مصر -الهرم  -امام فند  سياج  -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -( يحيي عبد الغفار عبد الله وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0260855رقم العالمـة  : 

 24/12/2012تاريخ التسـجيل  : 

 27/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 24 - 21الفئة : 

 12جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 12الفئة :    بضائع والمنتــــــــجاتال

 14جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 14الفئة 

 

 شركة تضامن -يحيي عبد الغفار عبد الله وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -يو مصر ش ستود 17:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -ياسر محمد امام احمد وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة ( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -لدور الرابع ا -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0260856رقم العالمـة  : 

 16/02/2015تاريخ التسـجيل  : 

 27/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32 - 30 -29الفئة : 

 10جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 37جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 37الفئة 

 31جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 31الفئة 

 

 شركة تضامن -شركة عبد الوهاب عبد الغفار عبد الله وشركاه )طيبة رنين للتجارة والصناعة (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , مصر -الهرم  -دور الرابع امام فند  سياج ال -الهرم  -ش ستوديو مصر المريوطية  17:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -يحيي عبد الغفار عبد الله وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة ( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , مصر -الهرم  - سياج -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0260856رقم العالمـة  : 

 16/02/2015تاريخ التسـجيل  : 

 27/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32 - 30 -29الفئة : 

 10جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 37ة جميع المنتجات الوارده بالفئ - 37الفئة 

 31جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 31الفئة 

 

 شركة تضامن -يحيي عبد الغفار عبد الله وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -ياسر محمد امام احمد وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة ( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0267039:   رقم العالمـة

 26/06/2013تاريخ التسـجيل  : 

 06/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 7الفئة : 

مولدات الكهرباء باستخدام  انظمة  تستخدم الحرارة المبددة ، االدوات الزراعية  بخالف االالت   - 7الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الحصدالمجمع ، الة غرس االرز ، الة الحزم  ، دارسة المحمول  ، مزيل البرز من ثمار االرز   ، محراث الزراعية  المدارة  باليد ) الة 

بالقوة  ، قاطع الشجيرات  ، الة غرس الخضروات ( االت جز  العشب  ، مواتير  ومحركات  بخالف تلك الخاصة  بالمركبات  االرضية  

النواع ) بخالف تلك الخاصة بالمركبات االرضية ( ، محركات الديزل ، محركات الجازولين  ، اجزاء  وكماليات للمواتير  والمحركات  بكل ا

محركات للمركبات البحرية ، ضواغط  مالحية ، بطانة معدنية لمسمار  مكبس  ، مكبس  ، مسمارمكبس ، حلقة  مكبس ، مرشح وقود ، 

ئية  ) مولدات ديزل     ، مولدات جازولين  ، مولدات محرك غازى ( مضخة  ) ماكينات مضخة   ، مضخة حرارة غازية ( مولدات كهربا

ر ، ماكينات       ومعدات التشييد ماكينات    ومعدات       تحميل      وتفريغ  ، قطع غيار  وتجهيزات  خاصة بها ماكينات تشييد ) الة حف

المستخدم للثلج ، منظفات  قابلة  للغطس لشبكات   تربية     رافعة ذات شوكة ، مجرفة  تعمل بالقوة ، جرافة ، االت نقر ( المحاريث

 7الوارده بالفئه -االسماك  ) الة جر ) شبكة ( ) صيد االسماك ( ، الة جر الشباك ) صيد االسماك

 

 يانمار كو ليمتد شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 تسورونوش ، كيتا ، كيو ، اوساكا ، اليابان ., اليابان 0-2:  لكية : عنوان ناقل الم

 

 يانمار هولدينغ ،كو . ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , اليابان اليابان -كو ، اوساكا-كيتا -تشاياماتشي  31 - 2: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0267040رقم العالمـة  : 

 26/06/2013: تاريخ التسـجيل  

 06/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

غاز مضخ الحرارة انظمة تكييف الهواء غاليات وسائل وتركيبات مجمده  -جهاز تكييف الهواء - 22الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 22ة توجيه المركبات (  الوارده بالفئه اوعيه تجميد جهاز تجفيف العلف محوالت حرارة برج اضائه )مصابيح الشار

 

 يانمار كو ليمتد شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اليابان, اليابان-كيو,اوساكا-شاياماشي كيتا 31-2:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 . ليمتد يانمار هولدينغ ،كواسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , اليابان اليابان -كو ، اوساكا-كيتا -تشاياماتشي  31 - 2: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0267041رقم العالمـة  : 

 26/06/2013تاريخ التسـجيل  : 

 13/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

حركات للمركبات االرضية السفن واجزاء تجهيزاتها قارب )التنزه قارب الصيد مواتير وم - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

(جرارات) جرارات زراعية وجرارات لمناط  الغابات ( ، ناقالت لكل التضاريس  االرضية  مزودة  بموتور ، وسيلة حمل ) حامل ثالثى 

 21العجالت  ، حامالت للمركبات ( الوارد بالفئه 

 

 يانمار كو ليمتد شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان ـلكية  :اسم ناقل المــــــــ

 اليابان , اليابان -اوساكا  -كيو  -كيتا  -تسورونوش 0-2:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 يانمار هولدينغ ،كو . ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , اليابان اليابان -كو ، اوساكا-كيتا -تشي تشاياما 31 - 2: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0269457رقم العالمـة  : 

 16/09/2014تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21الفئة : 

 باألسنان و اللسان و اللثة ، ) فرش األسنان ، األدوات و االصناف الخاصة  بالتنظيف و العناية  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 خله لألسنان ، حوامل لفرش االسنان و خلة لألسنان غير المصنوعة من معادن نفيسة ، 

 خيط  تنظيف األسنان ، أدوات التجميل (

 12الوارده بالفئه 
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 ش ركه عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بي ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 انجلترا, بريطانيا -ويرال مرسيسد  -بورت ساناليت :  ية : عنوان ناقل الملك

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0272562رقم العالمـة  : 

 25/02/2015تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

الصابون ، الصابون الطبى ، مستحضرات التنظيف ، العطور ، الزيوت الطيارة ، مواد إزالة العر   - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لشعر ، الشامبو ، مواد تطرية الشعر ، مواد تلوين الشعر ،منتجات تصفيف الشعر ، مستحضرات والرائحة الكريهه ، مستحضرات العناية با

تجميل غير طبية ، مستحضرات الحمام واإلستحمام ، مستحضرات العناية بالجلد ، زيوت وكريمات ومحاليل البشرة ، مستحضرات الحالقة 

الة الشعر ، مستحضرات إعطاء البشرة لون السمرة ، مستحضرات حماية ، مستحضرات قبل وبعد الحالقة ، الكولونيا ، مستحضرات إز

ضد الشمس ، مواد التزيين ، مستحضرات المكياج وإزالة المكياج ، هالميات بترولية ، مستحضرات العناية بالشفاه ، بودرة تلك ، طبقات 

ة أو شبه مرطبه بمواد تنظيف أو محاليل تزيين ، من القطن بغرض التزيين ، أصابع من القطن بغرض التزيين ، لفافات تجفيف مشبع

 . 3ماسكات التجميل ، مواد إزالة البقع من الوجه بالفئة رقم 

 

 شركة عامة محدودة المسئولية -ونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0275247رقم العالمـة  : 

 13/08/2013تاريخ التسـجيل  : 

 27/10/2021  :  تاريخ التأشــــــير بالسجالت

 34الفئة : 

 دون غيرها  34فالتر للسجاير والتبغ ومكوناتهما بالفئة  - 34الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 -شركة مساهمة مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير األمريكية -سيالنيس انترناشيونال كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المتحدة األمريكيةالواليات 

، الواليات المتحدة االمريكية ,  75730ان ، ارفينج ، تكساس  077دبليو ، الس كوليناس بوليفارد ، سويت  111:  عنوان ناقل الملكية : 

 مصر

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -اسيتيت انترناشيونال ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية ,  77530دبليو.الس كوليناس بولفارد، ايرفينغ تي اكس  111ان،  00سويت : لملكية عنوان المنقول اليه ا

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 0276136رقم العالمـة  : 

 19/03/2017تاريخ التسـجيل  : 

 13/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

الصابون ، المواد العطرية ، الزيوت الطيارة ، مواد إزالة الرائحة الكريهه ومواد إزالة العر  ،  - 3الفئة :    ــــــجاتالبضائع والمنتــ

منتجات العناية بالشعر ، مواد تلوين الشعر ، أصباغ الشعر ، محاليل الشعر ، مستحضرات تمويج الشعر ، مواد تصفيف الشعر ، مواد 

عر ، مواد تلميع الشعر ، جيل الشعر ، مواد ترطيب الشعر ، سوائل الشعر ، مواد لحماية الشعر ، مواد لمعالجة تلوين الشعر ، موسى للش

جفاف الشعر ، زيوت الشعر ، مواد قابضة للشعر ، كريمات الشعر، مستحضرات الحمام واإلستحمام ، مستحضرات تجميل غير طبية ، 

 مستحضرات العناية بالشعر ، مواد التزيين .

 

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

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

 

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

 
 0285438رقم العالمـة  : 

 15/05/2014تاريخ التسـجيل  : 

 27/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

لصناعية ) غير المخصصة للوقود ( الزيوت والشحوم غير الزيوت والشحوم المعدنية لالغراض ا - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

المعدنية لألغراض الصناعية ) غير المخصصة للوقود ( الوقود الشمع ) مادة خام ( زيوت التشحيم الصلبة الزيت الخام او الزيت المكرر 

ا  الداخلى الزيت القابل لالشتعال الزيت الصناعى زيت المحركات المزلقات زيت وقود الديزل زيوت االضاءة زيت لمحركات االحتر

 دون غيرها 4والواردة بالفئة 

 

 يانمار كو ، ليمتد شركة محدودة المسئولية نظمت وقائمة بموجب قوانين اليابان اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اليابان, اليابان -اوساكا   -كو -تشاياماتشي كيتا   31 - 2:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 يانمار هولدينغ ،كو . ليمتدل اليه المــــلكية   : اسم المنقو

 , اليابان اليابان -كو ، اوساكا-كيتا -تشاياماتشي  31 - 2: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0285439رقم العالمـة  : 

 15/05/2014تاريخ التسـجيل  : 

 27/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16الفئة : 

صنادي  الكرتون او الور  ور  التغليف اكياس ) مظاريف  اكياس ( من الور  او البالستيك  - 22الفئة :    المنتــــــــجاتالبضائع و

 دون غيرها 22خاصة للتعبئة او التغليف رقائ  بالستيكية لللف  صندو  من الكرتون او الور  المقوى والواردة بالفئة 

 

 شركةذات مسئولية محدودةنظمت وقائمة بموجب قوانين اليابان --ار كوليمتد يانم اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اليابان , اليابان -اوساكا  -كو  -كيتا  -، تشاياماتشي، 2-31:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 يانمار هولدينغ ،كو . ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , اليابان اليابان -كو ، اوساكا-كيتا -تشي تشاياما 31 - 2: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0285635رقم العالمـة  : 

 27/07/2014تاريخ التسـجيل  : 

 28/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 7الفئة : 

الزراعية باستثناء العاملة باليد، مولدات الكهرباء المزودة بأنظمة استخدام حرارة النفايات، األدوات  - 7الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

اآلالت الزراعية، الحصادات ذات الوظائف المدمجة، زارعات األرز، آالت الحصد والرزم، الدّراسات النقالة، مزيالت القشور عن حبات 

العشب؛ المحركات  األرز، الحراثات العاملة بالطاقة، قاطعات الشجيرات، زارعات الخضار، الجرارات المستخدمة في الزراعة؛ جزازات

ومحركات االحترا  الداخلي باستثناء ما هو للمركبات البرية؛ محركات الديزل؛ محركات البنزين؛ محركات المركبات البحرية؛ محركات 

ة الديزل؛ محركات البنزين؛ محركات المركبات البحرية؛ الضاغطات البحرية؛ قطع ومستلزمات المحركات ومحركات االحترا  الداخلي بكاف

أنواعها )باستثناء ما هو للمركبات البرية(؛ مسامير المكابس؛ البطانات المعدنية؛ المكابس؛ وصالت المكابس؛ حلقات المكابس؛ فالتر 

عاملة الوقود؛ المضخات؛ آالت الضخ؛ مولدات الطاقة الكهربائية؛ المولدات العاملة بالديزل؛ المولدات العاملة بالبنزين؛ مولدات المحركات ال

الغاز؛ آالت وأجهزة اإلنشاءات؛ آالت وأجهزة التحميل والتفريغ وقطعها وأجزائها؛ اآلالت اإلنشائية؛ الحفارات؛ الجرافات المدولبة؛ ب

الجرافات المزودة بأذرع للجرف؛ الجرافات ذات الجنازير؛ كاسحات الثلوج؛ تجهيزات التنظيف الغاطسة لشبكات مزارع تربية األسماك؛ 

األوتوماتيكية؛ آالت الفرز حسب اللون؛ آالت تنقية األرز من الشوائب؛ آالت تنظيف األرز المقشور؛ فاصالت األرز؛ منظفات مقشرات األرز 

األرز؛ آالت فصل األرز حسب السماكة؛ اآلالت المزودة باسطوانات دوارة لفصل األرز حسب الحجم؛ مطحنه مساعده جديده والواردة بالفئة 

 دون غيرها 7رقم 

 

 محدودة المسؤلية -يانمار كو ، ليمتد  ناقل المـــــــــلكية  : اسم

 كو ، أوساكا ، اليابان , اليابان -، شاياماتشي ، كيتا  31 - 2:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 يانمار هولدينغ ،كو . ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , اليابان اليابان -كو ، اوساكا-كيتا -تشاياماتشي  31 - 2: عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0285636رقم العالمـة  : 

 18/05/2014تاريخ التسـجيل  : 

 27/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

 -مركبات البرية قطع وتجهيزات ال -المحركات ومحركات االحترا  الداخلى للمركبات البرية  - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والناقالت االلية لجميع   -والجرارات الزراعية -والجرارات   -وقوارب الصيد  -وقوارب االستجمام  -والسفن وقطعها ومستلزماتها 

 دون غيرها 21والناقالت المجنزرة والواردة بالفئة   -التضاريس

 

 قائمة بموجب قوانين اليابانشركة نظمت و -ليمتد   -يانمار كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اليابان, اليابان -اوساكا  -كو  -تشاياماتشي كيتا  31 - 2:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 يانمار هولدينغ ،كو . ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , اليابان اليابان -كو ، اوساكا-كيتا -تشاياماتشي  31 - 2: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0286717رقم العالمـة  : 

 14/01/2020تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

الصابون ، المواد العطرية ، الزيوت الطيارة ، مواد ازالة العر  والرائحة الكريهه ، منتجات العناية  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

تلوين الشعر ، أصباغ الشعر ، محاليل الشعر ، مستحضرات لتمويج الشعر ، الشامبو ، مواد تطرية الشعر ، سبراى الشعر ،  بالشعر ، مواد

بودرة للشعر ، مواد تصفيف الشعر ، مواد تلميع الشعر ، موس الشعر ، مواد لصقل الشعر ، جل للشعر ، مواد ترطيب الشعر ، سوائل 

لشعر ، مواد معالجة لجفاف الشعر ، زيوت الشعر ، تونيك للشعر ، كريمات الشعر ، مستحضرات الحمام و/ الشعر ، مواد لمعالجة وحفظ ا

 3أو االستحمام ، مستحضرات تجميل غير طبية ، مستحضرات العناية بالبشرة ، مواد التزيين بالفئة رقم 

 

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

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

 

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

 تحدةبورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة الم: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0292359رقم العالمـة  : 

 26/05/2015تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

الصابون لالستعمال الشخصى المواد العطرية ، الزيوت الطيارة ، مواد التزين ، الكولونيا ماء  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

راى معطر للجسم ، زيوت و كريمات و محاليل للبشرة ، رغوة الحالقة ، جل الحالقة ، محاليل قبل و بعد الحالقة ، بودرة تلك التواليت ، سب

، مستحضرات الحمام و االستحمام ، محاليل الشعر ، الشامبو ، مواد تطرية الشعر ، منتجات تصفيف الشعر ، مواد ازالة العر  ، مواد 

 لالستعمال الشخصى ، مستحضرات تجميل غير طبية . ازالة الرائحة الكريهة

 

 ش عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بورت ساناليت ويرال مرسيسد انجلترا, مصر:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 دة المسئوليةشركة محدو -يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0292360رقم العالمـة  : 

 14/05/2019تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 
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الصابون المواد العطرية ، الزيوت الطيارة ، مواد التزين ، الكولونيا ماء التواليت ، سبراى معطر  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

للجسم ، زيوت و كريمات و محاليل للبشرة ، رغوة الحالقة ، جل الحالقة ، محاليل قبل و بعد الحالقة ، بودرة تلك ، مستحضرات الحمام و 

واد تطرية الشعر ، منتجات تصفيف الشعر ، مواد ازالة العر  ، مواد ازالة الرائحة الكريهة االستحمام ، محاليل الشعر ، الشامبو ، م

 3لالستعمال الشخصى ، مستحضرات تجميل غير طبية . الوارده بالفئه 

 

 ش عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 زد  دي المملكة المتحدة, , , , مصر   4     12سى  اتش -انجلترا  -ت ويرال مرسيسد بورت سانالي:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 ةبورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحد: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0298919رقم العالمـة  : 

 13/05/2018تاريخ التسـجيل  : 

 27/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

خدمات االستيراد والتصدير ويافطة المحالت التجارية باعتبارها من االعمال التجارية الواردة  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 ( 14غيرها )فى مجال الفئة  دون  35بالفئة 

 

 شركة تضامن-طيبة رنين للتجارة والصناعة -عبد الوهاب عبد الغفار عبد اللة وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , مصر-الهرم -امام فند  سياج -الدور الرابع -الهرم -المريوطية -ش ستوديو مصر 17:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -يحيي عبد الغفار عبد الله وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة ( اليه المــــلكية   : اسم المنقول 

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0298919رقم العالمـة  : 

 13/05/2018ـجيل  : تاريخ التس

 27/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

خدمات االستيراد والتصدير ويافطة المحالت التجارية باعتبارها من االعمال التجارية الواردة  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 ( 14دون غيرها )فى مجال الفئة   35بالفئة 

 

 شركة تضامن -يحيي عبد الغفار عبد الله وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة (  ـــــــــلكية  :اسم ناقل الم

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -م احمد وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة ( ياسر محمد امااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0298920رقم العالمـة  : 

 13/05/2018تاريخ التسـجيل  : 

 27/10/2021  بالسجالت  :تاريخ التأشــــــير 

 24الفئة : 

 دون غيرها 14جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن-طيبة رنين للتجارة والصناعة  -عبد الوهاب عبد الغفار عبد اللة وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , , , , مصر-الهرم -امام فند  سياج -الدور الرابع -الهرم -المريوطية -توديو مصر ش س17:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -يحيي عبد الغفار عبد الله وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة ( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -رم اله -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0298920رقم العالمـة  : 

 13/05/2018تاريخ التسـجيل  : 

 27/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 24الفئة : 

 دون غيرها 14جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -يحيي عبد الغفار عبد الله وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -اسر محمد امام احمد وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة ( ياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0305746رقم العالمـة  : 

 28/12/2020تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ال

 35الفئة : 

 35خدمات البيع بالتجزئة لجميع خدمات الدعاية واالعالن وهذه الخدمات واردة بالفئة  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -اف ار دى فور لالستثمارات السياحية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مصر , , , , مصر -ش احمد حشمت ، الزمالك ، القاهرة  12:  ناقل الملكية :  عنوان

 

 شركة مساهمه -فود ستوب للمطاعم اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الهرم الجيزه, مصر -المريوطيه  -ش يوسف : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0308355رقم العالمـة  : 

 20/01/2020تاريخ التسـجيل  : 

 14/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 دون غيرها  3مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة-يونييد هلس كير -منال محمود عبد الشافى وشركاها  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش سمير سيد احمد محطة الباشا المنيل القاهرة , مصر21:  ة : عنوان ناقل الملكي

 

 عالم ديرما شركة مساهمة لبنانية )اوف شور(اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

قديمة / من منطقة بعبدا العقارية الكائن في بعبدا، الحازمية طر  الشام ال5115من عقار رقم / 55القسم رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 لبنان, لبنان -، الطاب  الرابع 3بناية كاميليا 

 
 0316058رقم العالمـة  : 

 27/11/2016تاريخ التسـجيل  : 

 27/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 20 - 16 -1الفئة : 

 (15جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 (22جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 22الفئة 

 (17جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 17الفئة 

 

 شركة تضامن -شركة عبد الوهاب عبد الغفار عبد الله وشركاه )طيبة رنين للتجارة والصناعة (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , مصر -الهرم  -الدور الرابع امام فند  سياج  -الهرم  -ش ستوديو مصر المريوطية  17:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -يحيي عبد الغفار عبد الله وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة ( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , مصر -الهرم  -اج سي -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0316058رقم العالمـة  : 

 27/11/2016تاريخ التسـجيل  : 

 27/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 20 - 16 -1الفئة : 
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 (15جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 (22فئة )جميع المنتجات الواردة بال - 22الفئة 

 (17جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 17الفئة 

 

 شركة تضامن -يحيي عبد الغفار عبد الله وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , مصر -لهرم ا -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -ياسر محمد امام احمد وشريكة )طيبة رنين للتجارة والصناعة ( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , مصر -الهرم  -سياج  -امام فند   -الدور الرابع  -الهرم  -المريوطية  -ش ستوديو مصر  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0316193عالمـة  : رقم ال

 22/11/2016تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

الصابون ، العطور ، الزيوت العطرية ،مستحضرات التجميل ، كولونيا مياه المرحاض، بخاخ معطر  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لمستحضرات للبشرة ، رغوة الحالقة ، جل الحالقة ، المستحضرات لمرحلة ما قبل الحالقة وبعد الحالقة ، للجسم ، الزيوت ، الكريمات ، ا

بودرة التلك ، االستعدادات للحمام و دوش ، المستحضرات الشعر ، الشامبو و البلسم ، منتجات تصفيف الشعر ، معاجين االسنان ، 

 3دات التعر  لالستخدام الشخصى ، مستحضرات التجميل لغير  العالج بالفئة رقم غسوالت الفم لغير العالج ، مزيالت العر  ، مضا

 

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

 بريطانيازد دى ، المملكة المتحدة, , , ,  4  12انجلترا سى اتش  -ويرال مرسيسد  -بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0316194رقم العالمـة  : 

 30/11/2016تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  ــــــير بالسجالت  :تاريخ التأش

 3الفئة : 

الصابون ، العطور ، الزيوت العطرية ،مستحضرات التجميل ، كولونيا مياه  المرحاض، بخاخ معطر  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لمرحلة ما قبل الحالقة وبعد الحالقة ،  للجسم ، الزيوت ، الكريمات ، المستحضرات للبشرة ، رغوة الحالقة ، جل الحالقة ، المستحضرات

بودرة التلك ، االستعدادات للحمام و دوش ، المستحضرات الشعر ، الشامبو و البلسم ، منتجات تصفيف الشعر ، معاجين االسنان ، 

 3ج بالفئة رقم غسوالت الفم لغير  العالج ، مزيالت العر  ، مضادات التعر  لالستخدام الشخصى ، مستحضرات التجميل لغير العال

 

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

 زد دى ، المملكة المتحدة, , , , بريطانيا 4  12انجلترا سى اتش  -ويرال مرسيسد  -بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية -ل اى بى ليمتد يونيليفر جلوبااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0316195رقم العالمـة  : 

 30/11/2016تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

الصابون ، العطور ، الزيوت العطرية ،مستحضرات التجميل ، كولونيا ، مياه المرحاض، بخاخ معطر  - 3الفئة :    ــــــــجاتالبضائع والمنت

للجسم ، الزيوت ، الكريمات ، المستحضرات للبشرة ، رغوة الحالقة ، جل الحالقة ، المستحضرات لمرحلة ما قبل الحالقة وبعد الحالقة ، 

تعدادات للحمام و دوش ، مستحضرات الشعر ، الشامبو و البلسم ، منتجات تصفيف الشعر ، معاجين االسنان ، غسوالت بودرة التلك ، االس

 الفم غير العالجية ، مزيالت العر  ، مضادات التعر  لالستخدام الشخصى ، مستحضرات التجميل غير العالجية

 

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

 زد دى ، المملكة المتحدة, , , , بريطانيا 4 12انجلترا سى اتش  -ويرال مرسيسيد  -بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 
 0327112رقم العالمـة  : 

 21/11/2017تاريخ التسـجيل  : 

 05/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مواد التزين ، الكولونيا ماء التواليت ، سبراى معطر الصابون ، المواد العطرية ، الزيوت الطيارة ،  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

للجسم ، زيوت و كريمات و محاليل للبشرة ، رغوة الحالقة ، جل الحالقة ، محاليل قبل و بعد الحالقة ، بودرة تلك ، مستحضرات الحمام و 

األسنان ، غسوالت الفم غير طبية ، مواد ازالة  االستحمام ، محاليل الشعر ، الشامبو ، مواد تطرية الشعر ، منتجات تصفيف الشعر معاجين

 3العر  ، مواد ازالة الرائحة الكريهة لالستعمال الشخصى ، مستحضرات تجميل غير طبية  بالفئة رقم 

 

 المملكة المتحدة -شركة عامة محدودة المسئولية  -يونيليفر بى ال سى   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المملكة المتحدة, , , , بريطانيا -زد دى  4 12سى اتش  -انجلترا  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد  : عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 مملكة المتحدةبورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, ال: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0327113رقم العالمـة  : 

 21/11/2017تاريخ التسـجيل  : 

 05/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

طر الصابون ، المواد العطرية ، الزيوت الطيارة ، مواد التزين ، الكولونيا ماء التواليت ، سبراى مع - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

للجسم ، زيوت و كريمات و محاليل للبشرة ، رغوة الحالقة ، جل الحالقة ، محاليل قبل و بعد الحالقة ، بودرة تلك ، مستحضرات الحمام و 

 االستحمام ، محاليل الشعر ، الشامبو ، مواد تطرية الشعر ، منتجات تصفيف الشعر معاجين األسنان ، غسوالت الفم غير طبية ، مواد ازالة

 دون غيرها 5عر  ، مواد ازالة الرائحة الكريهة لالستعمال الشخصى ، مستحضرات تجميل غير طبية .بالفئة ال

 

 المملكة المتحدة -شركة عامة محدودة المسؤلية  -شركة يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المملكة المتحدة, , , , بريطانيا -زد دى  4 12سى اتش  -انجلترا  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0327262رقم العالمـة  : 

 16/08/2018تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

عدادات  -برمجيات كمبيوتر مسجلة  -برامج الكمبيوتر ) برنامج للتحميل (  -برامج كمبيوتر مسجلة  - 0الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

أجهزة  -مثلثات للتنبيه بالتعطل في المركبات  -لمواقف السيارات تعمل بقطع النقود المعدنية بوابات  -أجهزة قياس زمن التوقف  -الخطى 

أجهزة وأدوات مسح  -مشغالت وسائط محمولة  -مالحية للمركبات ) أجهزة حاسوب على متن السفن ( أجهزة المالحة باالقمار الصناعية 

 -جهاز للتعليم أجهزة محاكية الدارة المركبات والتحكم فيها  -عدادات الدوران  -بوصالت تحديد االتجاه / جهاز فحص سرعة للمركبات  -

شرائح شفافة )  -مركمات كهربية للمركبات  -نظارات شمسية  -أجهزة تحذير من السرقة  -خواذات واقية  -طفايات الحري   -تلسكوبات 

 0عن بعد وهذه المنتجات واردة بالفئة  التي عن بعد صواع  محمولة للتحكم في السيارة -تصوير فوتوغرافى ( 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -ال تى دى ’ بيجينج  كسايوجو تكنولوجى كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -بيجينج ’ هايديان ديستركت ’ شانجدى ايست رود  0ان اوه ’  2بيلدنج ’ اف  5’ نورث سكشن ’  1ان اوه :  عنوان ناقل الملكية : 

 الصين, , , , الصين

 

 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مسئولية محدودة     

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 نجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين،  الصين., الصيندو 8، ان اوه. 34بيلدينج : 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

 
 0327263رقم العالمـة  : 

 17/05/2018تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

عرض السلع عبر وسائل  -لى شبكة حاسوب الدعاية واالعالن عبر االنترنت ع -دعاية وإعالن  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ترويج  -توفير المعلومات في مجال االعمال عن طري  موقع الكترونى  -المعلومات في مجال االعمال  -االتصاالت ألغراض البيع بالتجزئة 

البحث عن  -ؤون الموظفين استشارات إدارة ش -توفير سو  على االنترنت لمشترين وبائعين السلع والخدمات   -المبيعات لصالح الغير 

 35خدمات البحث عن الرعاية وهذه الخدمات واردة بالفئة  -مسك الدفاتر  -البيانات في ملفات الكمبيوتر لآلخرين 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -ال تى دى  ’ بيجينج  كسايوجو تكنولوجى كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -بيجينج ’ هايديان ديستريكت ’ شانجدى ايست رود   0ان اوه  ’  2بيلدنج ’ اف  5’ نورث سكشن ’  1ان اوه :  عنوان ناقل الملكية : 

 الصين, , , , الصين

 

 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دودة مسئولية مح    

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين،  الصين., الصين 8، ان اوه. 34بيلدينج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0327265رقم العالمـة  : 

 17/05/2018تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42ئة : الف

نسخ برامج الحاسوب  -تصميم العبوات  -اختبار كفاءة السير على الطر  للمركبات  -البحث التقنى  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

تخزين  -انشاء وصيانة مواقع على شبكة االنترنت لآلخرين  -تصميم برمجيات الحاسوب  -تنصيب ) تنزيل ( برمجيات الحاسوب  -

 SaaSالبرمجيات كخدمات )  -االستشارات في تصميم المواقع االلكترونية  -النسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع  -نات االلكترونية البيا

 41(  خدمات الخرائط وهذه الخدمات واردة بالفئة  ITاالستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات )  -(  

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -ال تى دى  ’ كسايوجو تكنولوجى كو بيجينج   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -بيجينج ’ هايديان ديستريكت ’ شانجدى ايست رود   0ان اوه  ’  2بيلدنج ’ اف  5’ نورث سكشن ’  1ان اوه :  عنوان ناقل الملكية : 

 الصين, , , , الصين

 

 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  لكية   : اسم المنقول اليه المــــ

 مسئولية محدودة     

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين،  الصين., الصين 8، ان اوه. 34بيلدينج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0327266ـة  : رقم العالم

 16/08/2018تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 45الفئة : 

خدمات الشبكات  -المرافقة االجتماعية ) المصاحبة (  -خدمات الحراسة  -الحراسة الشخصية  - 45الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 45األبحاث القانونية وهذه الخدمات واردة بالفئة  -تاجير طفايات الحري   -ممتلكات الضائعة ارجاع ال -االجتماعية على االنترنت 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -ال تى دى  -بيجينج  كسايوجو تكنولوجى كو   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -بيجينج  -هايديان ديستركت   -شانجدى ايست رود   0ان اوه   -2بيلدنج   -اف  5 -كشن نورث س - 1ان اوه :  عنوان ناقل الملكية : 

 الصين, , , , الصين
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 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مسئولية محدودة     

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين،  الصين., الصين 8، ان اوه. 34بيلدينج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0327267رقم العالمـة  : 

 11/07/2017تاريخ التسـجيل  : 

 18/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

برامج كمبيوتر مسجلة برامج الكمبيوتر )برامج للتحميل( برمجيات كمبيوتر مسجلة عدادات الخطى  - 0ة الفئ:    البضائع والمنتــــــــجات

ت اجهزة قياس زمن التوقف بوابات لمواقف السيارات تعمل بقطع النقود المعدنية مثلثات لتلبية بالتعطل فى المركبات اجهزة مالحية للمركبا

لمالحة باالقمار الصناعية مشغالت وسائط محمولة اجهزة وادوات مسح بوصالت تحديد ) اجهزة حاسوب على متن السفن( اجهزة ا

االتجاة/ جهاز فحص سرعة للمركبات عدادات الدوران جهاز للتعليم اجهزة محاكية الدارة المركبات والتحكم فيها تلسكوبات طفايات 

ربية للمركبات شرائح شفافة ) تصوير فوتوغرافى( التى عن الحري  خوذات واقية اجهزة تحذير من السرقة نظارات شمسية مركمات كه

 دون غيرها 0بعد صواع  محمولة للتحكم فى السيارة عن بعد وهذة المنتجات واردة بالفئة 

 

 الصينشركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -ال تى دى .’ بيجينج  كسايوجو تكنولوجى كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -بيجينج ’ هايديان ديستريكت ’ شانجدى ايست رود  0ان اوة ’  2بيلدنج ’ اف  5’ نورث سكشن ’  1ان اوه :  عنوان ناقل الملكية : 

 الصين, , , , الصين

 

 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ة محدودة مسئولي    

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين،  الصين., الصين 8، ان اوه. 34بيلدينج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0327268رقم العالمـة  : 

 14/06/2017تاريخ التسـجيل  : 

 18/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

دعاية واعالن الدعاية واالعالن عبر االنترنت على شبكة حاسوب عرض السلع عبر وسائل  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

االتصاالت الغراض البيع بالتجزئة المعلومات فى مجال االعمال توفير المعلومات فى مجال االعمال عن طري  موقع الكترونى ترويج 

ت لصالح الغير توفير سو  على االنترنت لمشترين وبائعين السلع والخدمات استشارات ادارة شؤون الموظفين البحث عن البيانات المبيعا

 دون غيرها 35فى ملفات الكمبيوتر لالخرين مسك الدفاتر خدمات البحث عن الرعاية وهذة الخدمات واردة بالفئة 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -ال تى دى .’ ايوجو تكنولوجى كو بيجينج  كس اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -بيجينج ’ هايديان ديستركت ’ شانجدى ايست رود  0ان اوه    ’  2بيلدنج ’ اف  5’ نورث سكشن ’  1ان اوه     :  عنوان ناقل الملكية : 

 الصين, , , , الصين

 

 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  ــلكية   : اسم المنقول اليه المــ

 مسئولية محدودة     

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين،  الصين., الصين 8، ان اوه. 34بيلدينج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0327270مـة  : رقم العال

 14/06/2017تاريخ التسـجيل  : 

 18/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 42الفئة : 

البحث التقنى اختبار كفاءة السير على الطر  للمركبات تصميم العبوات نسخ برامج الحاسوب   - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

تصميم برمجيات الحاسوب انشاء وصيانة مواقع االنترنت لالخرين تخزين البيانات االلكترونية النسخ تنصيب ) تنزيل( برمجيات الحاسوب 

( االستشارات فى مجال تكنولوجيا saasاالحتياطى للبيانات خارج الموقع االستشارات فى تصميم المواقع االلكترونية البرمجيات كخدمات ) 

 دون غيرها 41ات واردة بالفئة ( خدمات الخرائط وهذة الخدمitالمعلومات ) 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -ال تى دى ’ بيجينج  كسايوجو تكنولوجى كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -بيجينج ’ ديستركت  هايديان’ شانجدى ايست رود  0ان  اوة ’  2بيلدنج ’ اف  5’ نورث سكشن ’  1ان اوه :  عنوان ناقل الملكية : 

 الصين, , , , الصين

 

 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مسئولية محدودة     

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 ج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين،  الصين., الصيندونجبيوان 8، ان اوه. 34بيلدينج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0327271رقم العالمـة  : 

 11/07/2017تاريخ التسـجيل  : 

 18/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 45الفئة : 

مصاحبة( خدمات الشبكات االجتماعية الحراسة الشخصية خدمات الحراسة المرافقة االجتماعية )ال - 45الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 45على االنترنت ارجاع الممتلكات الضائعة تأجير طفايات الحري  األبحاث القانونية وهذة الخدمات واردة بالفئة 

 

 ن الصينشركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقواني -ال تى دى  -بيجينج  كسايوجو تكنولوجى كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -بيجينج ’ هايديان ديستريكت ’ شانجدى ايست رود  0ان اوه ’  2بيلدنج ’ اف  5’ نورث سكشن ’  1ان اوه :  عنوان ناقل الملكية : 

 الصين, , , , الصين

 

 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لية محدودة مسئو    

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين،  الصين., الصين 8، ان اوه. 34بيلدينج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0330358رقم العالمـة  : 

 01/08/2018تاريخ التسـجيل  : 

 17/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21الفئة : 

االدوات واالوانى واالوعية لالستعمال المنزلى وللمطبخ ليست من معادن نفيسة او مطلية بها  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 12ادوات تنظيف اكسسوارات ومستلزمات المطابخ ،  ادوات المائدة بالفئة 

 

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

 االسكندرية, , , , مصر-الرمل  -طري  الحرية لوران  285الوحدة االدارية بالميزانين بانوراما االنصار :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -عامة  والتوكيالت التجارية االنصار للتجارة الاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مصطفي كامل, مصر-طري  الحرية -االسكندرية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0330359رقم العالمـة  : 

 09/05/2019تاريخ التسـجيل  : 

 17/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

(الدعاية  12 - 22دون غيرها )فى مجال الفئة  35االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  بالفئة  - 35الفئة :    جاتالبضائع والمنتــــــــ
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 دون غيرها 35معارض وجميع هذة الخدمات بالفئة  -واالعالن سلسلة محالت تجارية  

 

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

 طري  الحرية لوران الرمل االسكندرية, , , , مصر 285الوحدة االدارية بالميزانين بانوراما االنصار :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ات مسئولية محدودةشركة ذ -االنصار للتجارة العامة  والتوكيالت التجارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مصطفي كامل, مصر-طري  الحرية -االسكندرية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0330360رقم العالمـة  : 

 05/11/2019تاريخ التسـجيل  : 

 17/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 دون غيرها 22ثالجات ميكروويف شفاطات دفايات فقط بالفئة سخانات افران    - 22الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 االسكندرية, , , , مصر -الرمل  -لوران  -طري  الحرية  285الوحدة االدارية بالميزانين بانوراما االنصار :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 مصطفي كامل, مصر-طري  الحرية -االسكندرية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0330364رقم العالمـة  : 

 01/08/2018:  تاريخ التسـجيل 

 17/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 دون غيرها 22غساالت اطبا  سخانات افران ثالجات ميكروويف شفاطات دفايات فقط بالفئة  - 22الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 االسكندرية, , , , مصر-الرمل  -طري  الحرية لوران  285الوحدة االدارية بالميزانين بانوراما االنصار :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 مصطفي كامل, مصر-طري  الحرية -االسكندرية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0330365رقم العالمـة  : 

 07/08/2018تاريخ التسـجيل  : 

 17/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 دون غيرها 22ثالجات ميكروويف شفاطات دفايات فقط بالفئة  سخانات افران  - 22الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 االسكندرية, , , , مصر-الرمل  -حرية لوران طري  ال 285الوحدة االدارية بالميزانين بانوراما االنصار :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 مصطفي كامل, مصر-طري  الحرية -االسكندرية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0330366رقم العالمـة  : 

 04/07/2018يل  : تاريخ التسـج

 17/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21الفئة : 

االدوات واالوانى واالوعية لالستعمال المنزلى وللمطبخ ليست من معادن نفيسة او مطلية بها  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 12ادوات المائدة وجميع منتجات الفئة  12نادي  بالفئة ادوات تنظيف اكسسوارات ومستلزمات المطابخ الواح حوامل ارفف ص

 

 شركة توصية بسيطة -شركة األنصار الدولية للتجارة والمقاوالت  -شركة محمد محمود السقيلى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 االسكندرية, , , , مصر-الرمل -طري  الحرية لوران   285الوحدة االدارية بالميزانين بانوراما االنصار :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 مصطفي كامل, مصر-طري  الحرية -االسكندرية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0330367رقم العالمـة  : 

 13/09/2020التسـجيل  :  تاريخ

 17/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والدعاية واالعالن وسلسلة محالت تجارية ومعارض  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 12 - 22فى مجال الفئة  35وجميع هذة الخدمات بالفئة 

 

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

 االسكندرية, , , , مصر -الرمل  -طري  الحرية لوران   285الوحدة االدارية بالميزانين بانوراما االنصار :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 مصطفي كامل, مصر-طري  الحرية -االسكندرية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0330885رقم العالمـة  : 

 08/01/2018تاريخ التسـجيل  : 

 31/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

هواتف ذكية ) ترتدى حول المعصم ( مزودة بشاشات عرض تسمح باجراء مكالمات وعرض رقم  - 0الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

أجهزة معالجة بيانات ) ترتدى حول المعصم ( تستخدم مع  -الطالب وارسال نصية قصيرة ومراقبة جودة النوم وتسجيل وتنظيم األنشطة 

الذكية ومزودة بشاشات عرض تسمح باجراء مكالمات وعرض رقم الطالب وارسال رسائل نصية قصيرة ومراقبة جودة النوم الهواتف 

حواسب آلية ) ترتدى حول المعصم ( تستخدم مع الهواتف الذكية ومزودة بشاشات عرض تسمح باجراء  -وتسجيل وتنظيم األنشطة 

 -أجهزة حاسب آلى لوحية  -قصيرة ومراقبة جودة النوم وتسجيل وتنظيم األنشطة  مكالمات وعرض رقم الطالب وارسال رسائل نصية

أجهزة ذكية ترتدى حول المعصم ) تحاكى عمل ساعات اليد ( أفالم ) مهيأة كواقيات خاصة لشاشات  -نظارات ذكية  -هواتف ذكية 

 -ى على هيئة قائم محمول باليد لحمل كاميرات التصوير الحواسب اآللية ( أجهزة تتبع نشاط ) ترتدى حول المعصم ( معدات تصوير ذات

سيور خاصة لحمل  -أجهزة معالجة بيانات  -المكونات المادية في الحاسبات اآللية  -علب خاصة للهواتف الذكية  -اجربة للهواتف الذكية 

 0ملحقة بالحاسب اآللى    بالفئة برامج حواسب آلية ) قابلة للتحميل ( أجهزة  -حواسب آللية محمولة  -الهواتف المحمولة 

 

 محدودة المسئولية قائمة طبقا لقوانين الصين -ليمتد  -هواى تيكنولوجيز كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الصين, , , , مصر -شينزهين  -لونجانج ديستريكت  -بانتيان   -ليمتد  -مبنى إدارة هواى تيكنولوجيز كو :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -أونور ديفايس كو ليمتد سم المنقول اليه المــــلكية   : ا

طري  هونجلي ويست شارع شيانجميهو  8780شام يب سكاي بارك رقم  2الوحده أ مبني  3472جناح : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الصين, , , , الصين 528747مقاطعه فوتان شينزهين جوانجدونج 

 
 0330886م العالمـة  : رق

 01/08/2018تاريخ التسـجيل  : 

 31/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 14الفئة : 

ساعات اليد سيور لساعات اليد معدات قياس الوقت اساور )مجوهرات( سالسل ساعات الجيب  - 24الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 24عات الجيب الواردة بالفئة رقم )مجوهرات( علب للساعات سالسل سا

 

 شركة محدودة المسئولية قائمة طبقا لقوانين الصين -ليمتد  -هواى تيكنولوجيز كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 صرالصين, , , , م -شينزهين  -لونجانج ديستريكت  -بانتيان   -ليمتد  -مبنى إدارة هواى تيكنولوجيز كو :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -أونور ديفايس كو ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

طري  هونجلي ويست شارع شيانجميهو  8780شام يب سكاي بارك رقم  2الوحده أ مبني  3472جناح : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الصين, , , , الصين 528747مقاطعه فوتان شينزهين جوانجدونج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 
 0330887رقم العالمـة  : 

 01/08/2018تاريخ التسـجيل  : 

 31/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 24 - 0فى مجال الفئات     35االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة محدودة المسئولية قائمة طبقا لقوانين الصين -ليمتد  -يز كو هواى تيكنولوج اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الصين, , , , مصر -شينزهين  -لونجانج ديستريكت  -بانتيان   -ليمتد  -مبنى إدارة هواى تيكنولوجيز كو :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 يه محدودهشركه ذات مسئول -أونور ديفايس كو ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

طري  هونجلي ويست شارع شيانجميهو  8780شام يب سكاي بارك رقم  2الوحده أ مبني  3472جناح : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الصين, , , , الصين 528747مقاطعه فوتان شينزهين جوانجدونج 

 
 0331283رقم العالمـة  : 

 07/08/2018تاريخ التسـجيل  : 

 17/10/2021  بالسجالت  : تاريخ التأشــــــير

 21الفئة : 

األدوات واالوانى واالوعية لالستعمال المنزلى وللمطبخ ليست من معادن نفيسة او مطلية بها  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 12مائدة فقط بالفئة أدوات ال  12صنادي ( بالفئة  -ارفف  -حوامل  -أدوات التنظيف اكسسوارات ومستلزمات المطابخ ) الواح 

 

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

 ندرية, , , , مصراالسك -الرمل  -طري  الحرية لوران  - 285بانوراما االنصار  -الوحدة االدارية بالميزانين :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 مصطفي كامل, مصر-طري  الحرية -االسكندرية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0331284رقم العالمـة  : 

 04/07/2018تاريخ التسـجيل  : 

 17/10/2021  تأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ال

 35الفئة : 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والدعاية واالعالن سلسلة محالت تجارية معارض وجميع  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 12و22في مجال الفئات  35هذة الخدمات بالفئة رقم 

 

 شركة توصية بسيطة -شركة االنصار الدولية للتجارة والمقاوالت  -د محمود السقيلى وشركاه محم اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندرية , , , , مصر -الرمل  -طري  الحرية لوران  285الوحدة االدارية بالميزانين بانوراما االنصار :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 مصطفي كامل, مصر-طري  الحرية -االسكندرية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0332480رقم العالمـة  : 

 13/07/2017تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

خدمات الهندسة والتصميم والصيانة واالنشاء فى مجال محطات معالجة المياة بحيرات اصطناعية   - 41الفئة :    ـــجاتالبضائع والمنتـــــ

بحيرات اصطناعية عائمة السدود وامدادات مياة الشرب خدمات توزيع وتنقية المياة خدمات التصميم الهندسى فى مجال انشاء محطات 

حيرات اصطناعية عائمة السدود وامدادات مياة الشرب خدمات توزيع وتنقية المياة خدمات الهندسة معالجة المياة بحيرات اصطناعية ب

والتصميم والصيانة واالنشاء فى مجال انظمة معالجة المياة للحفاظ على جودة المياة فى البحيرات االصطناعية بحيرات اصطناعية عائمة 

نية والتصميم والهندسة المعمارية والبناء )تصميم الهياكل( فى مجال السدود وامدادات السدود وامدادات مياة الشرب خدمات الهندسة المد

مياة الشرب ابنية رفع المياة وابنية صرف المياة بحيرات بحيرات اصطناعية بحيرات اصطناعية عائمة خدمات المعامل فى مجال جودة 
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ل البكتريولوجى خدمات استشارية فى مجال تنفيذ وادارة المصانع والمنشأت المياة وهى تحليل الجزيئات تحليل الصباغ تحليل اللون والتحلي

الصناعية المتعلقة بحفظ والبناء وتحسين االراضى ومحطات معالجة المياة والسدود وخزانات مياة الشرب والبحيرات االصطناعية 

ت والبحوث العلمية فى مجال الدراسات الهيدروليكية والبحيرات االصطناعية العائمة خدمات االستشارات والبحوث المهنية وهى الدراسا

 دون غيرها 41المداد المياة وهذة الخدمات واردة بالفئة 

 

 محدودة المسئولية -كريستال الجونز)كوراكايو(بي في  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كوراكايو, تشيلى 24كايا دبليو اف جي )جومبي(منيسنج :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -كريستال الجونز تيكنولوجيز، انك سم المنقول اليه المــــلكية   : ا

، ديالوير الواليات المتحدة 20872اورانج ستريت، سيتي اوف ويلمينجتون، كاونتي اوف نيوكاسل،  2170: عنوان المنقول اليه الملكية 

 األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية

 
 0335808 رقم العالمـة  :

 19/10/2021تاريخ التسـجيل  : 

 24/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 ( دون غيرها22جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 22الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه-يراد والتصدير شهره للتجاره والتوكيالت واالست -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه, , , , مصر-العجوزه  -المهندسين  -25ش السودان الدور الثالث شقه  374:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة-بلومن اليت لالدوات الكهربائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الخيمة ش عبدة مرافي الوحدة الجديدة بهتيم القليوبية, مصر ثان شبرا: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0337086رقم العالمـة  : 

 14/11/2017تاريخ التسـجيل  : 

 25/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

التي تقدم الموسيقى و/او العروض  -يديو الوسائط المسجلة مسبقا لتخزين ونسخ الصوت و/او الف - 0الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

األقراص  -أقراص رقمية متعددة االستخدامات  -األقراص المضغوطة  -أقراص الفيديو  -تحديدا :  أقراص الصوت  -المسرحية والدرامية 

الوسائط  -الدرامية العروض المسرحية و -أفالم الرسوم المتحركة التي تقدم الموسيقى  -أقراص الحاسوب  -المضغوطة التفاعلية 

علب حمل األقراص المضغوطة  -االلكترونية والرقمية المسجلة مسبقا التي تقدم الموسيقى و/او  العروض المسرحية او الدرامية 

 -مغناطيسيات للتزيين  -نظارات وعلب للنظارات  -النظارات الشمسية وعلب النظارات الشمسية  -واالقراص الرقمية المتنوعة  

برمجيات الوسائط المتعددة المسجلة على  -تحديدا :  برمجيات العاب حاسوب الوسائط المتعددة التفاعلية  -ت الترفيهية والتعليمية البرمجيا

 -الدراما واالعمال المتنوعة  -أقراص الذاكرة المدمجة واشكال أخرى للقراءة فقط التي تقدم الترفيه و/ او التعليم في مجال الموسيقى 

الموسيقى القابلة  -وسائط تسجيل الصوت والفيديو  -الموسيقى  -ئتمان المرمزة مغناطيسيا لالستخدام في الهواتف العامة بطاقات اال

هواتف  -حقائب الحمل واالغطية الواقية ألجهزة االستدعاء  -فأرة الحواسيب ولبادات الفأرات  -وسائط تسجيل الصوت والفيديو  -للتحميل 

تطبيقات الهواتف النقالة  -؛  اكسسوارات زينة الهواتف الخلوية   3الحواسيب اللوحية ومشغالت ام بيه  -الشخصية المساعدات الرقمية  -

العاب الحاسوب  -والمقاطع المرئية  -سماعات االذن  -سماعات الرأس  -أجهزة ناقالت البيانات التسلسلية العالمية  -والهواتف اللوحية 

 دون غيرها 0الصور الرقمية  والواردة بالفئة  -رمجيات واأللعاب الب -واأللعاب االلكترونية 

 

 اس سي اس بي 2سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 دوشي دو لوكسمبورج, لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  1517 -، الي شيفير ال  0:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 اس سي اس بي 1كندا سي دي اس اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , لوكسمبورج دوشي دو لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  1517 -، الي شيفير ال  0: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0337087رقم العالمـة  : 

 30/07/2018تاريخ التسـجيل  : 

 25/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16الفئة : 

البضائع الورقية، تحديدا: ، المجالت، الكتيبات التعريفية، بروشورات تذكارية لألنشطة، الكتب  - 22الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والكتب التذكارية المتعلقة بالسيرك، الترفيه والفن، الملصقات، مطبوعات حجرية، التقاويم، مذكرات يومية، الصحف، وسائد المذكرات، 
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، األعالم الورقية، الالفتات والشعارات، دفاتر للتلوين، مجموعات الرسم والتلوين لألطفال، كتب للرسوم ور  الصور المنقولة، وشم الزينة

الهزلية، سجالت القصاصات، دفاتر العناوين، مؤشر الكتب، فتاحات الرسائل، البومات للصور الفوتوغرافية، دفاتر مواعيد، مجلدات تغليف 

ر  والبالستيك للتسو ، للتغليف، لحمل الطعام؛ حقائب لالغراِض عاّمِة، أكياس البضائع، أكياس الدفاتر، ور  تغليف هدايا؛ أكياس الو

ية؛ التسو  البالستيكية القابل إلعادة االستخدام، أكياس الهدايا البالستيكية القابلة إلعادة االستخدام، أكياس قماشية للهدايا؛ القرطاس

رصاص، أطقم مكتبية، مجموعات األقالم وأقالم الرصاص؛ بطاقات الخصم غير المرمزة مغناطيسيا الصور ذات اإلطار؛ اقالم الحبر، اقالم ال

لالستخدام في الهواتف العامة؛ المنشورات المطبوعة المتعلقة بالموسيقى؛ دفات الكتب؛ حقائب حمل األقالم؛ ثقاالت الور ؛ بطاقات 

صور الفوتوغرافية؛ الصور الرقمية؛ مفكرات؛ الدفاتر، اورا  المالحظات، مساند التهنئة، بطاقات البريد، بطاقات المالحظات؛ الصور؛ ال

ف الكتابة؛ كتب الملصقات؛ الملفات، حافظات للملفات، ملفات الور ؛ لوحات رسم؛ القطع الواقية الورقية، مناديل ور  للمائدة؛ أوعية تغلي

 دون غيرها 22يرة، األقنعة والتماثيل.والواردة بالفئة الطعام والمشروبات؛ الزينة من الور  المعجن، التماثيل الصغ

 

 

 اس سي اس بي 2سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 دوشي دو لوكسمبورج, لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  1517 -، الي شيفير ال  0:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 س سي اس بيا 1سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , لوكسمبورج دوشي دو لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  1517 -، الي شيفير ال  0: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0337639رقم العالمـة  : 

 28/05/2019تاريخ التسـجيل  : 

 06/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 3منظفات ) معاجين ( االسنان ، مواد تلميع االسنان ، مساحي  لالسنان بالفئة  - 3ة الفئ:    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة عامة محدودة المسؤلية -شركة يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0337640رقم العالمـة  : 

 22/04/2018تاريخ التسـجيل  : 

 06/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 5غسول للفم غير طبى بالفئة رقم  - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة عامة محدودة المسؤلية -شركة يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لمملكة المتحدة , , , , بريطانياا -زد دى  4  12سى اتش  -انجلترا   -ويرال مرسيسد   -بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0337641رقم العالمـة  : 

 18/10/2018 تاريخ التسـجيل  :

 06/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21الفئة : 

فرشة االسنان ، ادوات واوانى النظافة والعناية باالسنان واللثة واللسان ، مسواك ، حوامل فرش  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 12سنان ، اوانى التجميل بالفئة رقم االسنان والمسواك ، ليست من المعادن النفيسة ، خيوط لتنظيف اال

 

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

 زد  دى المملكة المتحدة, , , , بريطانيا  4    12سى اتش  -انجلترا  -ويرال مرسيسد  -بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: 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

 
 0337642رقم العالمـة  : 

 02/05/2019تاريخ التسـجيل  : 

 06/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 3منظفات ) معاجين ( االسنان ، مواد تلميع االسنان ، مساحي  لالسنان بالفئة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة عامة محدودة المسؤلية -شركة يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 زد دى المملكة المتحدة, , , , بريطانيا 412انجلترا  سى اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسيد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0337643: رقم العالمـة  

 22/04/2018تاريخ التسـجيل  : 

 06/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 دون غيرها 5غسول للفم غير طبى بالفئة  - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة عامة محدودة المسؤلية -شركة يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المملكة المتحدة, , , , بريطانيا -زد دى   4  12سى اتش  -انجلترا   -بورت ساناليت ويرال مرسيسيد :  ناقل الملكية :  عنوان

 

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

 د، المملكة المتحدة, المملكة المتحدةبورت صناليت، ويرال، ميرسيساي: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0337644رقم العالمـة  : 

 22/04/2018تاريخ التسـجيل  : 

 06/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21الفئة : 

ن ، مسواك ، حوامل فرش فرشة االسنان ، ادوات واوانى النظافة والعناية باالسنان واللثة واللسا - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 12االسنان والمسواك ، ليست من المعادن النفيسة ، خيوط لتنظيف االسنان ، اوانى التجميل بالفئة رقم 

 

 

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

 زد  دى المملكة المتحدة, , , , بريطانيا  4    12سى اتش  - انجلترا -ويرال مرسيسد  -بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0338476 رقم العالمـة  :

 04/04/2018تاريخ التسـجيل  : 

 19/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 3عطور بالفئة رقم  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -انفاسك عطور لتصنيع وتعبئه وبيع العطور  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه, , , , مصر -اكتوبر  2 -الحى الثانى  283عماره :  لملكية : عنوان ناقل ا

 

 ذات مسئوليه محدوده -انفاسك عطور جروب لبيع وتجارة العطوراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 عقد ثان الحي الخامس , مصر 524اكتوبر عقار  2الجيزة مدينه : 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

 
 0340934ة  : رقم العالمـ

 21/03/2018تاريخ التسـجيل  : 

 31/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31الفئة : 

 32جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -والشوكوالتة  شركة هابي سويت للحلويات  -مصطفى محمد عطيه الكمار وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الزهويين / شارع داير الناحية / شبين القناطر / القليوبية , , , , مصر:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -شركة هابى سويت للصتاعات الغذائية  -احمد محمد عطيه الكمار وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبيه , مصر -ملك/ كريمة طة محمد  -مركز شبين القناطر  -شارع داير الناحية  -الزهويين : ملكية عنوان المنقول اليه ال

 
 0340935رقم العالمـة  : 

 21/03/2018تاريخ التسـجيل  : 

 31/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 31منتجات الواردة بالفئة جميع ال - 31الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -شركة هابي سويت للحلويات والشوكوالتة   -مصطفى محمد عطيه الكمار وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الزهويين / شارع داير الناحية / شبين القناطر / القليوبية , , , , مصر:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -شركة هابى سويت للصتاعات الغذائية  -احمد محمد عطيه الكمار وشركاه ية   : اسم المنقول اليه المــــلك

 القليوبيه , مصر -ملك/ كريمة طة محمد  -مركز شبين القناطر  -شارع داير الناحية  -الزهويين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0341324رقم العالمـة  : 

 24/06/2018تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

مركبات كهربائية سيارات دراجات نارية دراجات هوائية مركبات التحكم عن بعد بخالف اللعب  - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ائية مقاعد أمان لألطفال في المركبات مضخات هواء عربات أطفال  عربات جليد ) مركبات ( أطارات سيارات مركبات جوية مركبات م

 21)لوازم مركبات ( وهذه المنتجات واردة بالفئة 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -ال تي دي  -بيجينج كسايوجو تكنلوجي كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

شانجدي ايست رود , هايديان ديستركت , بيجينج , الصين, , , ,  0,ان اوه2اف ,بيلدنج5سكشن ,نورث 1ان اوه .:  عنوان ناقل الملكية : 

 الصين

 

 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مسئولية محدودة     

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين،  الصين., الصين 8، ان اوه. 34بيلدينج : منقول اليه الملكية عنوان ال

 
 0341325رقم العالمـة  : 

 24/06/2018تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 36الفئة : 

ستشارات التأمين المعلومات المالية توفير عن طري  المواقع االلكترونية تثمين االعمال الفنية ا - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

إدارة العقارات أعمال السمسرة خدمات الكفالة والضمان  جمع األموال لالعمال الخيرية أعمال الوصاية اإلقراض مقابل ضمان وهذه 
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 32الخدمات واردة بالفئة 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ال تي دي  -بيجينج كسايوجو تكنولوجي كو  ة  :اسم ناقل المـــــــــلكي

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين

شانجدي ايست رود , هايديان ديستركت , بيجينج , الصين, , , ,  0,ان اوه 2اف ,بيلدنج5نورث سكشن ,1ان اوه .:  عنوان ناقل الملكية : 

 الصين

 

 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  ـلكية   : اسم المنقول اليه المـــ

 مسئولية محدودة     

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين،  الصين., الصين 8، ان اوه. 34بيلدينج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0341326مـة  : رقم العال

 04/02/2019تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

معلومات حول اإلصالح رصف الطر  تنظيف الشوارع تركيب وصيانة وإصالح مكونات الحاسوب  - 37الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ت بشكل جزئى صيانة وإصالح السيارات صيانة المركبات  محطات خدمة المركبات ) إعادة التزويد إعادة بناء المحركات التي تآكلت او تلف

بالوقود والصيانة( غسيل المركبات خدمات اصالح اعطال السيارات التجهيز للوقاية من الصدأ تصليد االطارات )إصالح ( اتزان اإلطارات 

 37صالح اجراس االنذار ضد السطو اصالح المضخات وهذه الخدمات واردة بالفئة الغسيل تركيب وإصالح أجهزة انذار الحري  تركيب وا

 دون غيرها

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ال تي دي  -بيجينج كسايوجو تكنولوجي كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين

شانجدي ايست رود , هايديان ديستركت , بيجينج , الصين, ,  0,ان اوه 2اف ، بيلدنج 5، نورث سكشن , 1ان اوه .:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , الصين

 

 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مسئولية محدودة     

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين،  الصين., الصين 8، ان اوه. 34بيلدينج : اليه الملكية  عنوان المنقول

 
 0341327رقم العالمـة  : 

 09/10/2019تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

كهربائية سيارات دراجات نارية دراجات هوائية مركبات التحكم عن بعد بخالف اللعب  مركبات - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

عربات أطفال عربات جليد )مركبات( أطارات سيارات مركبات جوية مركبات مائية مقاعد أمان لألطفال في المركبات مضخات هواء )لوازم 

 21مركبات ( وهذه المنتجات واردة بالفئة 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -ال تي دي  -بيجينج كسايوجو تكنولوجيى كو  ــلكية  :اسم ناقل المـــــــ

شانجدي ايست رود , هايديان ديستركت , بيجينج , الصين, , , ,  0,ان اوه2اف ,بيلدنج5نورث سكشن ,1ان اوه .:  عنوان ناقل الملكية : 

 الصين

 

 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  مــــلكية   : اسم المنقول اليه ال

 مسئولية محدودة     

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين،  الصين., الصين 8، ان اوه. 34بيلدينج : عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0341329لعالمـة  : رقم ا

 09/10/2019تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

معلومات حول اإلصالح رصف الطر  تنظيف الشوارع تركيب وصيانة وإصالح مكونات الحاسوب  - 37الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

تلفت بشكل جزئى صيانة وإصالح السيارات صيانة المركبات محطات خدمة المركبات ) إعادة التزويد  إعادة بناء المحركات التي تآكلت او

بالوقود والصيانة ( غسيل المركبات خدمات اصالح اعطال السيارات التجهيز للوقاية من الصدأ تصليد اإلطارات )إصالح ( اتزان اإلطارات 

 37ب وإصالح أجراس اإلنذار ضد السطو اصالح المضخات وهذه الخدمات واردة بالفئة الغسيل تركيب وإصالح أجهزة انذار الحري  تركي

 

 شركةذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين -ال تي دي  -بيجينج كسايوجو تكنولوجي كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

شانجدي ايست رود , هايديان ديستركت , بيجينج , الصين, , , ,  0,ان اوه2اف ,بيلدنج5نورث سكشن ,1ان اوه .:  عنوان ناقل الملكية : 

 الصين

 

 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مسئولية محدودة     

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين،  الصين., الصين 8، ان اوه. 34بيلدينج :  عنوان المنقول اليه الملكية

 
 0341330رقم العالمـة  : 

 24/06/2018تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

برامج الكمبيوتر )برنامج للتحميل ( برمجيات كمبيوتر مسجلة عدادات برامج  كمبيوتر مسجلة  - 0الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مثلثات للتنبيه بالتعطل في المركبات أجهزة مالحية للمركبات ) أجهزة حاسوب على متن السفن(   -أجهزة قياس زمن التوقف  -الخطى 

ت تحديد االتجاه / جهاز فحص سرعة للمركبات أجهزة المالحة باالقمار الصناعية مشغالت وسائط محمولة أجهزة وأدوات مسح بوصال

عدادات الدوران جهاز للتعليم أجهزة محاكية الدارة المركبات والتحكم فيها تلكسوبات طفايات الحري  خوذات واقية أجهزة تحذير من 

 0لفئة السرقة نظارات شمسية مركمات كهربية للمركبات شرائح شفافة )تصوير فوتوغرافي( وهذه المنتجات واردة با

 

 شركة -بيجينج كسايوجو تكنولوجي كو . ، ال تي دي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين

شانجدي ايست رود , هايديان ديستركت , بيجينج , الصين, , , ,  0,ان اوه2اف ,بيلدنج5نورث سكشن , 1ان اوه .:  عنوان ناقل الملكية : 

 الصين

 

 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  ول اليه المــــلكية   : اسم المنق

 مسئولية محدودة     

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين، الصين., الصين 8، ان اوه. 34بيلدينج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0341331رقم العالمـة  : 

 13/06/2019تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

مركبات كهربائية سيارات دراجات نارية دراجات هوائية مركبات التحكم عن بعد بخالف اللعب  - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ليد )مركبات( أطارات سيارات  مركبات  جوية مركبات مائية مقاعد أمان لألطفال في المركبات مضخات هواء عربات أطفال  عربات ج

 دون غيرها 21)لوازم مركبات ( وهذة المنتجات واردة بالفئة 
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 شركة ذات مسئولية محدودة  -بيجينج كسايوجو تكنولوجي كو.، ال تي دي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ئمة طبقا لقوانين الصينتاسست وقا

شانجدي ايست رود , هايديان ديستركت , بيجينج , الصين, , ,  0,ان اوه2اف ,بيلدنج 5، نورث سكشن , 1ان اوه .:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الصين

 

 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مسئولية محدودة     

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين، الصين., الصين 8، ان اوه. 34بيلدينج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0341332رقم العالمـة  : 

 13/01/2019تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 36الفئة : 

استشارات التأمين المعلومات المالية توفير المعلومات المالية عن طري  المواقع االكتروني تثمين  - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

وصاية اإلقراض مقابل االعمال الفنية إدارة العقارات أعمال السمسرة خدمات الكفالة والضمان جمع األموال لالعمال الخيرية أعمال ال

 دون غيرها 32ضمان وهذه الخدمات واردة بالفئة 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ال تي دي  -بيجينج كسايوجو تكنولوجي كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين

شانجدي ايست رود , هايديان ديستركت , بيجينج , الصين, ,  0وه ، ان ا2اف ,بيلدنج 5، نورث سكشن , 1ان اوه .:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , الصين

 

 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مسئولية محدودة     

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت، الصين., الصين 8، ان اوه. 34يلدينج ب: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0341333رقم العالمـة  : 

 24/06/2018تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

  تنظيف الشوارع تركيب وصيانة وإصالح مكونات الحاسوب معلومات حول اإلصالح رصف الطر  - 37الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

إعادة بناء المحركات التي تآكلت او تلفت بشكل جزئى صيانة وإصالح السيارات صيانة المركبات محطات خدمة المركبات ) إعادة التزويد 

تصليد )إصالح ( اتزان اإلطارات الغسيل  بالوقود والصيانة( غسيل المركبات خدمات اصالح اعطال السيارات التجهيز للوقاية من الصدأ

   37تركيب وإصالح اجهزة انذار الحري  تركيب واصالح اجراس االنذار ضد السطو اصالح المضخات وهذه الخدمات واردة بالفئة 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ال تي دي  -بيجينج كسايوجو تكنولوجيا كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين

شانجدي ايست رود , هايديان ديستركت , بيجينج , الصين, , ,  0,ان اوه 2اف ,بيلدنج5نورث سكشن , - 1ان اوه .:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الصين
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 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مسئولية محدودة     

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين،  الصين., الصين 8، ان اوه. 34بيلدينج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0341335رقم العالمـة  : 

 13/01/2019تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  لسجالت  :تاريخ التأشــــــير با

 42الفئة : 

البحث التقني اختباركفاءة السير على الطر  للمركبات تصميم العبوات نسخ برامج الحاسوب  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

خزين البيانات تنصيب )تنزيل ( برمجيات الحاسوب تصميم برمجيات الحاسوب انشاء وصيانة مواقع على شبكة االنترنت لالخرين  ت

( saasااللكترونية النسخ االحتياطي للبيانات خارج المواقع االلكترونية استشارات تصميم المواقع االلكترونية البرمجات كخدمة ) 

 دون غيرها 41استشارات تكنولوجيا المعلومات خدمات خرائطية وهذه الخدمات واردة بالفئة 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ال تي دي  -يوجو تكنولوجي كو بيجينج كسا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين

شانجدي ايست رود , هايديان ديستركت , بيجينج , الصين, ,  0,ان اوه 2اف ، بيلدنج 5، نورث سكشن , 1ان اوه .:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , الصين

 

 شركة ذات  -يجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  باسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مسئولية محدودة     

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين، الصين., الصين 8، ان اوه. 34بيلدينج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0341336رقم العالمـة  : 

 24/06/2018تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 45الفئة : 

الحراسة الشخصية خدمات الحراسة المرافقة االجتماعية )المصاحبه( خدمات الشبكات االجتماعية  - 45الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 45طفايات الحري  األبحاث القانونية وهذه الخدمات واردة بالفئة  على االنترنت ارجاع الممتلكات الضائعة تأجير

 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ال تي دي  -بيجينج كسايوجو تكنولوجي كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين

شانجدي ايست رود , هايديان ديستركت , بيجينج , الصين, , , ,  0,ان اوه 2اف ,بيلدنج5نورث سكشن , 1ان اوه .:  عنوان ناقل الملكية : 

 الصين

 

 شركة ذات  -بيجينج ديدي انفينيتي تكنولوجي ديفلوبمنت كو.، ال تي دى  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مسئولية محدودة     

 

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين الصين.

 

 دونجبيوانج ويست رود، هايديان ديستريكت،بكين،  الصين., الصين 8، ان اوه. 34ج بيلدين: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0342661رقم العالمـة  : 

 09/03/2020تاريخ التسـجيل  : 

 31/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

خدمات ترفيهية وتعليمية تضم  -نشاطات رياضية وثقافية  -ترفيه ال -تقديم التدريب  -التعليم  - 42الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ونصوص وصور فوتوغرافية ومحتويات  -محتويات متعددة الوسائط وفيديوهات وافالم وصور والصور التشبيهية  -وسائط الكترونية 
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خدمات  -شبكات اتصاالت أخرى مقدمة من المستخدم ومحتويات سمعية وغيرها من المعلومات ذات الصلة عبر االنترنت عن طري  

محتويات متعددة  -نشر المدونات التي تضم معلومات في مجال الوسائط االلكترونية  -المدونات ) النشر االلكترونى للمجالت والمذكرات ( 

ات سمعية ونصوص وصور فوتوغرافية ومحتويات مقمة من المستخدم ومحتوي -فيديوهات وافالم وصور والصور التشبيهية  -الوسائط 

خدمات النشر الرقمى على  -خدمات نشر الفيديوهات الرقمية والترفيه السمعى والمتعدد الوسائط  -خدمات النشر  -والمعلومات ذات الصلة 

فا الخط مباشرة ) االنترنت ( اجراء المسابقات ) في مجال الترفيه ( توفير المعلومات والنصح وخدمات المشورة المتعلقة بجميع ما ذكر آن

 دون غيرها 42والواردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير  -جوجل انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات  -  04743كاليفورنيا  --باركواى ماونتين فيو  --امفيثيتر  2277:  عنوان ناقل الملكية : 

 لمتحدة االمريكيةا

 

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

الواليات  المتحدةاالمريكية , , , , الواليات  04743كاليفورنيا  --باركواى ماونتن فيو  --امفيثيتر  2277: عنوان المنقول اليه الملكية 

 دة االمريكيةالمتح

 
 0342662رقم العالمـة  : 

 09/03/2020تاريخ التسـجيل  : 

 31/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

خدمات التحليل والبحث الصناعية  -الخدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والتصميم المتعلقة بها  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

تقديم االستخدام  -تقديم االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل  -تصميم وتطوير أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب  -

المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لتمكين تحميل والتقاط وارسال / نشر وعرض وتعديل ولعب وتدف  ) التوصيل الذى يقلل من فترة 

ناء المشاهدة او االستماع ( ومشاهدة ومعاينة ) العرض المسب  ( والعرض للمشاهدة والوسم ) التأشير على ( والتدوين ) االنتظار اث

توفير الوسائط االلكترونية ومحتويات الوسائط  -او غير ذلك  -المدونات ( والمشاركة ودمج ) التالعب ( وتوزيع ونشر وإعادة انتاج 

م والصور والصور الضوئية والنصوص والصور الفوتوغرافية والمحتويات المقدمة من قبل المستخدم المتعددة والفيديو واألفال

تقديم االستخدام  -والمحتويات الصوتية ) السمعية ( والمعلومات عبر / من خالل شبكة االنترنت او عن طري  شبكات اتصاالت أخرى 

تقديم االستخدام المؤقت  -ويات الوسائط المتعددة والتعليقات بين المستخدمين المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لتمكين تبادل محت

تقديم االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب  -للبرامج الغير القابلة للتنزيل لتمكين مزودى المحتويات من تعقب محتويات الوسائط المتعددة 

ك المشاهدين للفيديوهات عبر/ من خالل االنترنت واألفالم والصور والصور التي تقدم احصائيات عن سلو -التحليلية غير القابلة للتنزيل 

استضافة محتوى الوسائط  -الضوئية والنصوص والصور الفوتوغرافية واأللعاب وغيرها من المحتويات المقدمة من المستخدمين 

استضافة  -استضافة مواقع الحاسوب االلكترونية  -ن استضافة محتوى الوسائط المتعددة التعليمية والترفيهية لآلخري -المتعددة لآلخرين 

 -استضافة المدونات االلكترونية ) البلوغ ( خدمات البوابات االلكترونية ) التصميم او االستضافة (  -استضافة البرامج  -قواعد البيانات 

يمكن المعلنين والمسوقين والشركاء ومقدمى توفيرموقع الكترونى  -تقديم المعلومات والنصح والمشورة المتلعقة بجميع ماذكر آنفا 

 دون غيرها 41المحتويات من التواصل والمشاركة والتفاعل مع المستخدمين على الخط مباشرة ) االنترنت ( والواردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير  -جوجل انك   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات  -  04743كاليفورنيا  --باركواى ماونتن فيو  --امفيثيتر  2277:  قل الملكية : عنوان نا

 المتحدة االمريكية

 

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

الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات  04743كاليفورنيا  --باركواى ماونتن فيو  --امفيثيتر  2277: اليه الملكية عنوان المنقول 

 المتحدة االمريكية

 
 0342663رقم العالمـة  : 

 26/10/2021تاريخ التسـجيل  : 

 31/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 45الفئة : 

 دون غيرها 45خدمات التواصل االجتماعى على الخط مباشرة ) االنترنت ( الواردة بالفئة  - 45الفئة :    منتــــــــجاتالبضائع وال

 

 شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير -جوجل انك   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات  -  04743كاليفورنيا  --اونتن فيو باركواى م --امفيثيتر  2277:  عنوان ناقل الملكية : 

 المتحدة االمريكية

 

 جوجل ال ال سى .شركة محدودة المسئولية مؤسسة طبقا لقانون والية ديالوير .اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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الواليات  المتحدةاالمريكية , , , , الواليات  04743كاليفورنيا  --ونتن فيو باركواى ما --امفيثيتر  2277: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
 0348351رقم العالمـة  : 

 28/09/2021تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 31ت الواردة بالفئة رقم جميع المنتجا - 31الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 تامررجب و شركاه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -العجوزة  -المهندسين  - 25شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  374:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 هوم( ذات مسئولية محدودهثري جي هوم للصناعات الغذائية والمشروبات )ثري جي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 فيالت, مصر 8حي  1مجاورة  47القاهرة مدينة الشرو  : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0352232رقم العالمـة  : 

 09/09/2018تاريخ التسـجيل  : 

 11/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

السيارات هياكل السيارات شاسيهات السيارات اسقف السيارات سالسل السيارات اطارات   - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

السيارات حاجيات شمسية للسيارات حافالت مركبات هياكل مركبات عربات عربات دفع او جر عربات ترولى للتنظيف حافالت كهربائية 

ل المركبات واقيات صدمات السيارات واقيات صدمات المركبات شاحنات قاطرات محركات قطع مكابح المركبات لقم مكابح المركبات هياك

محركات للمركبات اليدوية مساند الراس لمقاعد المركبات احزمة امان لمقاعد المركبات ابوا  المركبات اطارات العجالت اطارات داخلية 

 دون غيرها 21لالطارات المضغوطة عدة اصالح االطارات الداخلية وجميع المنتجات الواردة بالفئة 

 

 شركة تضامن -الشركة الفرنسية للسيارات  -عماد اسكندر وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر -مصر الجديدة  - 8شقة  -شارع الماظة  12:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 دهالشركة الفرنسيه للسيارات ذات مئوليه محدواسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة -مصر الجديدة  - 8شقة  -شارع الماظة  12: عنوان المنقول اليه الملكية 

 , مصر

 
 0352730رقم العالمـة  : 

 16/08/2020تاريخ التسـجيل  : 

 04/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 35يه )مكتبه (بالفئة محل بيع ادوات مكتب - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -مكتبة الجناينى  -محمد منصور محمود وشريكتة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 السويس, مصر - 4محل رقم  -ب  1عمار  -مساكن منتزة سعد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ة تضامنشرك -محمد منصور محمود طه وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصر4ب محل رقم  1السويس مساكن منتزة سعد عمارة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0360201رقم العالمـة  : 

 09/01/2019تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

و التدريب العملي , )الخدمات التوضيحية( و الخدمات الترفيهية و تنظيم االنشطة التعليم و التدريب  - 42الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ناعية الرياضية و الثقافية و الترفيهية في طبيعة الحديقة المائية و مراكز التسلية و توفير المنتزهات و الحدائ  المائية و البحيرات االصط

 و مالعب الغولف و والبحيرات العائمة من صنع االنسان و حمامات السباحة 

 دون غيرها 42توفير مراف  التخييم والرياضة بالفئة  
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 شركة خاصة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة هولندا -شركة كريستال الجونز )كوراكو( بي.في.  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ان دي فلور كور اكو, , , , هولندا 1, 24كايا دابليو. اف.جي )جومبي( مينسينج :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -كريستال الجونز تيكنولوجيز، انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، ديالوير الواليات المتحدة 20872اورانج ستريت، سيتي اوف ويلمينجتون، كاونتي اوف نيوكاسل،  2170: عنوان المنقول اليه الملكية 

 متحدة االمريكيةاألمريكية , الواليات ال

 
 0360989رقم العالمـة  : 

 24/10/2019تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

 التعليم والتهذيب والتدريب والترفيه واالنشطة الرياضية والثقافية - 42الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين أمريكا  -كروسفيت إنك   ية  :اسم ناقل المـــــــــلك

الواليات المتحدة االمريكية , , , , 05722سكوتس فالى ، كاليفورنيا   172جرين هيل رود ، سويت  2577:  عنوان ناقل الملكية : 

 الواليات المتحدة االمريكية

 

 محدودة المسئولية -ال سي  كروسفيت الاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة األمريكية , الواليات  17732، واشنطن دى سى 777كونيكتكت ايف ان دابليو #  2157: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
 0362380رقم العالمـة  : 

 24/06/2019تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مستحضرات العناية  -مواد ازالة الروائح الكريهة  ومواد  ازالة رائحة العر   -الصابون والعطور  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ن اشعة الشمس  مستحضرات للحماية م -مستحضرات للحالقة  - -مستحضرات العناية بالبشرة  -مستحضرات للحمام واالستحمام  -بالشعر 

حشيات وقطع من نسيج وفوط نسيج   -مواد التجميل ومواد ازالة مواد التجميل ومستحضرات العناية بالشفاه  -مستحضرات التجميل  -

 دون غيرها 3حشيات قطع نسيج وفوط مسح محملة بروائح عطرية بالفئة  -تستخدم فى التزيين 

 

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

 زد دي المملكه المتحده, , , , مصر 12سي اتش -انجلترا  -بورت  ساناليت ويرال مرسيسد  :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0362384رقم العالمـة  : 

 24/06/2019تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مستحضرات العناية -يهة ومواد ازالة رائحة العر   مواد ازالة الروائح الكر -الصابون والعطور  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات للحناية من اشعة الشمس  -مستحضرات للحالقة  -مستحضرات العناية بالبشرة  -مستحضرات للحمام واالسستحمام  -بالشعر 

وقطع من نسيج وفوط نسيج  حشيات -مستحضرات العناية بالشفاه  -مواد التجميل ومواد ازالة مواد التجميل  -مستحضرات التجميل  -

 دون غيرها 3حشيات وقطع نسيج وفوط مسح محملة بروائح عطرية بالفئة  -تستخدم فى التزيين 

 

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

 اره وتقديم الخدمات , , , , مصرزد دي المملكه المتحده الصناعيه والتج 12سي اتش :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0363600رقم العالمـة  : 

 05/09/2021تاريخ التسـجيل  : 

 04/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 22الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه, , , , مصر  -العجوزه  -المهندسين  - 25شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  374:  نوان ناقل الملكية : ع

 

 فرد -محمد احمد محمد محمد ماضي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكنديه, مصر -المنتزه  -ش محمد نجيب سيدي بشر بحري 15: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0365027رقم العالمـة  : 

 07/07/2019تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

التعليم والتدريب والتدريب العملي والخدمات الترفيهية وتنظيم االنشطة الرياضية والثقافية   - 42الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لحديقة المائية ومركز تسلية وتوفير المتنزهات والحدائ  المائية والبحيرات االصطناعية والبحيرات العائمة من صنع والترفية فى طبيعة ا

 دون غيرها 42االنسان والسباحة وحمامات ومالعب الغولف وتوفير مراف  التخييم والرياضية بالفئة رقم 

 

 شركة خاصة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة هولندا -كو( بي في. شركة كريستال الجونز )كورا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ان دي فلور كوراكو, , , , هولندا 1، 24كايا دابليو. اف.جي )جومبي( ميسينج :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -كريستال الجونز تيكنولوجيز، انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، ديالوير الواليات المتحدة 20872اورانج ستريت، سيتي اوف ويلمينجتون، كاونتي اوف نيوكاسل،  2170: اليه الملكية  عنوان المنقول

 األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية

 
 0368387رقم العالمـة  : 

 10/03/2021تاريخ التسـجيل  : 

 31/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

خدمات الدعاية واالعالن لمنتجات تتعل  بوسائل االتصاالت ، عرض السلع عبر وسائط االتصال  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لخدمات البيع بالتجزئة ، خدمات ترويج المبيعات لالخرين ، خدمات البيع بالتجزئة لمنتجات تتعل  بوسائل اتصاالت ، خدمات االعالن عبر 

نترنت من خالل شبكات حواسب الية ، خدمات عرض السلع والمنتجات ، وكاالت االستيراد والتصدير باستثناء ما يتعل  بالمنتجات اال

: كريمات تنظيف االحذية ، مستحضرات تنظيف وتلميع السترات ، شمع التلميع ، مطهرات الجلود ، ملمعات االحذية 3التالية الواقعة بالفئة 

ذوات الرقبة ، شمع تلميع االحذية ، مستحضرات التنظيف الجاف ، مزيالت البقع ، كريمات خاصة لتنظيف الجلود ، ، كريمات تنظيف 

: االحذية واالخفاف بجميع انواعها والمالبس الجاهزة ، خدمات التسو  ، خدمات 15وباستثناء مايتعل  بالمنتجات التالية الواقعة بالفئة 

 35ت التاحة عمليات بيع وشراء السلع والخدمات جميعها بالفئة توفير سو  تجارية عبر االنترن

 

 هواى تيكنولوجيز كو ، ليمتد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الصين, , , , الصين -شينزهين  -مبنى إدارة هواى تيكنولوجيز كو ، ليمتد. بانتيان ، لونجانج ديستريكت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -أونور ديفايس كو ليمتد مــــلكية   : اسم المنقول اليه ال

طري  هونجلي ويست شارع شيانجميهو  8780شام يب سكاي بارك رقم  2الوحده أ مبني  3472جناح : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الصين, , , , الصين 528747مقاطعه فوتان شينزهين جوانجدونج 

 
 0375329رقم العالمـة  : 

 10/05/2021تاريخ التسـجيل  : 

 24/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 
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االجهزة والبرامج لالستخدام لالتصال والتحكم باألجهزة المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء - - 0الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

IoTالبيئي والتحّكم والتشغيل اآللي، الِعدد الخاصة بمراقبة األمن، أنظمة مراقبة جهاز اإلنذار، ((، أجهزة للرصد )المراقبة( المنزلي و

أجهزة وبرامج الحاسوب التي تتيح الوصول الى البيانات ومشاركتها بين األجهزة بهدف تسهيل عمليّات الرصد )المراقبة( المنزلي والبيئي 

نات وِعدد االتصال الّداخلي، أجهزة التشغيل اآللي للمنزل، أجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل والتحّكم والتشغيل اآللي ، أجهزة تحليل البيا

عبر التحكم بالصوت، أجهزة وِعدد إنذارات ضد االختراقات والسرقة، تركيب أنظمة ضد السرقة، ِعدد مراقبة األمن، األجهزة والِعدد 

ة والعدد الخاصة بالتسجيل و إرسال وإعادة استنطا  الصوت والصورة، أجهزة الحاسوب الفوتوغرافيّة، األجهزة والِعدد البصرية، األجهز

التشغيلية وبرامج الحاسوب لمعاملة ومزامنة وتسجيل وتنظيم وتنزيل وتحميل وإرسال وتدف  وإستقبال ولعب وعرض الصور والصوت 

انات، أجهزة إرسال وإستقبال الصوت والبيانات، برامج الحاسوب، والفيديو وملفات البيانات، أجهزة اإلتصال إلرسال الصوت والصور والبي

األجراس، األقفال اإللكترونيّة، أجهزة استشعار الحركة وأجهزة اإلنذارات وإنذارات اإلستشعار وأجهزة اإلنذار وأجهزة االستشعار 

ت فيديو لمراقبة المساكن من الداخل والخارج والكاشفات ومكبرات الصوت، أجهزة المراقبة بتسجيل الفيديو، كاميرات األمن، كاميرا

يديو والمباني التجاريّة باإلضافة إلى أجهزة تحّكم عن بعد للمراقبة والتحّكم والتشغيل اآللي عن بعد، أجهزة تدفّ  الفيديو، التسجيل بالف

إلنذار وحّمالة وقاعدة الكاميرا، كاشفات المخاطر وأجهزة إستقبال الفيديو، الكاميرات، كاميرات الويب، أجهزة وِعدد للرؤية الليلية، جهاز ا

البيئيّة وبالتحديد األجهزة التي تكشف وتسجل وجود المياه ومستوى الرطوبة ودرجات اإلحترار والحرارة والحركة والتنقّل واألصوات، 

ات األليفة ووحدات مشاهدة الحيوانات األليفة، ِعدد وكاميرات الدوائر التلفيزيونيّة المغلقة، أضواء األمن، أجهزة مراقبة األطفال والحيوان

قطع وتجهيزات أكسسوارات للبضائع الساب  ذكرها، برامج المراقبة، برامج الحاسوب والتطبيقات للرصد )المراقبة( المنزلي والبيئي 

بهم، مجموعات تطوير البرامج  والتحّكم والتشغيل اآللي، برامج وبرامج التطبيقات تتيح للمستخدمين التعّرف على الزائرين واإلتصال

(SDKs( المؤلفّة من برامج الكمبيوتر لتطوير واستخدام وتوافقية واجهات برمجة التطبيقات )APIs التي تستخدمها األجهزة )

مات التبادل، اإللكترونيّة واألنظمة والتقاطعات التي تتبادل البيانات عبر شبكات اإلتصال واإلنترنت والذي يتصل مع التخزين السحابّي وخد

( API( تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب وبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات )SDKsمجموعات تطوير البرامج )

( تضم أدوات تطوير برامج SDKsإلنشاء البرامج والتطبيقات المتعلّقة بأجهزة المستخدم المتصلة باإلنترنت، مجموعات تطوير البرامج )

( إلنشاء برامج وتطبيقات متعلقة بالحماية ضد السرقة وأنظمة APIرامج حاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات )الحاسوب وب

األمن وأنظمة مراقبة المنازل ومراكز العمل، برامج التعرف الشخصي واألمر الصوتي، برامج الحاسوب المستخدمة في مراقبة أجهزة 

تحكم بالصوت وأجهزة المساعدة الشخصيّة، برامج كمبيوتر للمراقبة والتحليل عن بعد والواردة بالفئة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل عبر ال

 دون غيرها. 0

 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك 0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية، الواليات  04372اليتون افينيو ، بالو  التو ، سى ايه  272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375330مـة  : رقم العال

 17/03/2021تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

أنظمة التحكم االلكتروني باالالت، برامج الحاسوب لمراقبة والتحكم باإلتصاالت بين الحواسيب  - 0الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

جات المراقبة اإللكترونية بالفيديو وبالتحديد المكونات اإللكترونيّة ألنظمة األمن، برامج المالحة لإلستخدام واألنظمة التشغيلية لآلالت، منت

((، برامج الحاسوب IoTمع المركبات الذكيّة والمركبات المستقلّة واآلالت المتنقلة لإلستخدام المتعل  بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء 

وضع ونطا  المركبات الذكيّة والمركبات المستقلّة واآلالت المتنقلة لإلستخدام مع األجهزة المدعمة بالشبكة لإلستخدام في تتبّع ومراقبة 

((، األنظمة اإللكترونيّة والمعدات واألجهزة وبالتحديد برامج أداء المحرك وبرامج وضع اإلستشعارات وبرامج IoTالمعلوماتيّة لألشياء 

((، األجهزة اآلليّة للمراقبة اإللكترونية IoTستخدام مع األجهزة المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء وإستشعارات ديناكيميّة ذكيّة لإل

اء، القائمة بذاتها التي توّظف بهدف جمع األدلّة واإلستخبارات السرّية، متتبعات الحركة القابلة لإلرتداء، آالت التصوير القابلة لإلرتد

لى شكل الساعات الذكيّة، لحواسيب القابلة لإلرتداء على شكل النظارات الذكيّة، شاشات عرض الفيديو القابلة الحواسيب القابلة لإلرتداء ع

لإلرتداء، سماعات االتصاالت لالستخدام مع الهواتف المحمولة وإتصاالت الراديو وأنظمة االتصال الداخلي أو أجهزة إرسال واستقبال 

 دون غيرها. 0فئة شبكة االتصاالت األخرى والواردة بال

 

 شركة مساهمة امريكية -انك  -. كوم   0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية - 04372سى ايه  -بالو  التو  -اليتون افينيو   272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375331رقم العالمـة  : 

 11/02/2020تاريخ التسـجيل  : 
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 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

اجهزة االضاءه والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهويه وامدادات المياه  - 22الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 22واالغراض الصحيه االضواء الكاشفة واالضواء واالضواء التى تعل  على الجدران والواردة بالفئة رقم 

 

 شركة  مساهمة امريكية -انك  -. كوم   0ايه  المـــــــــلكية  : اسم ناقل

 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية - 04372سى ايه  -بالو  التو  -اليتون افينيو   272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كة مساهمةشر -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375332رقم العالمـة  : 

 11/02/2020تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

( وحدات LEDالمصابيح الكهربائية، المصابيح الكهربائية للصمامات الثنائية الباعثة للضوء ) - 22الفئة :    منتــــــــجاتالبضائع وال

اإلضاءة ،وحدات اإلضاءة مع كاشف للحركة، وحدات اإلضاءة التي تعمل على البطاريّة، وحدات اإلضاءة الكهربائيّة وبالتحديد اإلضاءة 

إنقطاع التيار الكهربائي، وحدات اإلضاءة الحاملة للمصباح المعل  على الجدران، مفاتيح اإلضاءة، التحكم باإلضاءة، البديلة لألمان عند 

( وإمدادات الطاقة واألسالك، أجهزة اإلضاءة وبالتحديد LEDأنظمة اإلضاءة وبالتحديد الوحدات للصمامات الثنائية الباعثة للضوء )

ف، قطع أضواء األسقف، األضواء الكهربائية الليلية، وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء تركيبات اإلضاءة، أضواء األسق

(LED لإلستخدام في تطبيقات اإلضاءة للعرض والتجارة والصناعة والسكن والهندسة المعمارية، وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية )

، األضواء المستخدمة في إضاءة األدراج واألبواب وأقسام أخرى من المباني، ( لإلضاءة الداخلية والخارجيّةLEDالباعثة للضوء )

المصابيح المحمولة التي تعمل على البطاريات والتي يمكن وضعها على األسطح حيث ال تتوفر مصادر إضاءة أخرى، األضواء المحمولة 

حديد وحدات اإلضاءة الداخلية والخارجية تعمل على الطاقة لإلستخداماٍت عّدة، وحدات اإلضاءة التي تعمل على الطاقة الشمسيّة وبالت

الشمسية وتجهيزاتها، األضواء، األضواء التي تعلّ  على الجدران، وحدات المصابيح الكهربائية المتوهجة، وحدات اإلضاءة لإلستخدام في 

يارات والممرات، صمامات الضوء الثنائية، المرائب ومواقف السيارات على مستوياٍت عدة، وحدات اإلضاءة لإلستخدام في مواقف الس

وحدات األضواء الكهربائية المكبّرة، مصابيح األضواء المصغرة، وحدات اإلضاءة التي تندمج مع ضوء النهار الطبيعي وإضاءة 

ستخدام عند انقطاع الفلورسنت، اإلضاءة للخزائن والمخازن ومساحات العمل والسقيفة )الحظائر( والرفوف والخزائن، أنظمة اإلضاءة لإل

 دون غيرها. 22التيار الكهربائي والواردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك  0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ة االمريكية، الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحد 04372سى ايه  -اليتون افينيو ، بالو  التو  272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375333رقم العالمـة  : 

 10/03/2020تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

المركبات البرية المركبات االلية وبالتحديد المركبات االلية المبتكرة قاعدة االت التصوير للمركبات  - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ت( واذرع التوصيل واخزمة المحركات ومحركات الديزل وغير الديزل قطع واكسسوارات المركبات البرية وبالتحديد المعادالت )الموازنا

والمحاور وتروس التدوير ووحدات التوجيه والزجاج االمامى ودواسات االبواب وواقيات الطين والعجالت وسالسل االطارات والمصدات 

 دون غيرها 21ونواقل الحركة العربات والواردة بالفئة رقم 

 

 شركة مساهمة امريكية -انك  -. كوم  0ايه  كية  :اسم ناقل المـــــــــل

 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية - 04372سى ايه  -بالو  التو  -اليتون افينيو   272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: المنقول اليه الملكية عنوان 

 
 0375334رقم العالمـة  : 

 10/03/2021تاريخ التسـجيل  : 
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 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة ، معالجة البيانات ، ادارة البيانات ، جمع البيانات ، ادارة قاعدة   - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

البيانات والملفات ، خدمات متضمنة تسجيل ونسخ وتجميع وتحليل الفيديو والصوت ، تجميع وتنظيم المعلومات فى قواعد بيانات 

ى الملفات المحوسبة لالخرين ، خدمات االشتراك بقواعد بيانات االتصاالت عن بعد ، تعزيز توعية الحاسوب ، عمليات البحث عن البيانات ف

 35المستخدمين حول السالمة ومنع الجرائم والواردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك  0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 04372، بالو  التو ، سى ايه اليتون افينيو  272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكيةالواليات  المتحدة األمريكية,  08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375336رقم العالمـة  : 

 10/03/2021تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 

والفيديو  خدمات االتصاالت عن بعد ، خدمات االتصاالت االلكترونية ، تحويل البيانات والصوت - 38الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والملفات المتعددة الوسائط ، تحويل الرسائل والصوت والبيانات والفيديو والصور من خالل شبكة اتصاالت عالمية ، خدمات االتصاالت ، 

خدمات البث ، خدمات االتصاالت بواسطة الفيديو ، خدمات االتصال بالفيديو عبر الهاتف ، خدمات اتصاالت الصوت والبيانات ، تدف  

 38انات ، توفير خدمات االتصال بالصوت عبر االنترنت ، تقديم النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات السابقة الذكر والواردة بالفئة البي

 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك  0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية  04372ه اليتون افينيو ،  بالو التو ، سى اي 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مريكيةالواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة اال 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375337رقم العالمـة  : 

 21/03/2021تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

خدمات المكتبة  -خدمات تسجيل الفيديو باالشتراك  -خدمات التسجيل الصوتى وتسجيل الفيديو  - 42الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

خدمات النصح  -لتوفير المعلومات االلكترونية )بما فيها معلومات االرشيف( على شكل معلومات صوتيه و /او عبر الفيديو  االلكترونية

 دون غيرها 42واالستشارات المتعلقه بالخدمات التى سب  ذكرها والواردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة امريكية -انك  -. كوم  0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية - 04372سى ايه  -بالو  التو  -اليتون افينيو   272:  نوان ناقل الملكية : ع

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270واشنطن تيرى افنيو ان سياتل،  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375338رقم العالمـة  : 

 21/03/2021تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

م منصات برامج الحاسوب الستخدامها مع أنظمة ( التي تضPaaSخدمات المنصات كخدمة ) - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

( التي تضم برامج حاسوب لالستخدام مع أنظمة SaaSالمراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات البرامج كخدمة )

( ألنظمة APIة التطبيقات )المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، تطبيقات مزود الخدمة التي تضم برامج واجهة برمج

( التي تضم برامج حاسوب الستخدامها في توصيل PaaSالمراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات المنصات كخدمة )

وصيل ( التي تضم برامج حاسوب لتSaaS(، خدمات البرامج كخدمة )IOTومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء )

( التي تضم برامج PaaSوتشغيل ودمج ومراقبة وادارة االجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة، خدمات المنصات كخدمة )

( التي SaaS(، خدمات البرامج كخدمة )IOTحاسوب لالستخدام في توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء )
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ب لتوصيل وتشغيل ودمج ومراقبة وادارة االجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة، خدمات تطبيقات مزود تضم برامج حاسو

(والتي تضم برامج لمراقبة ودمج وتشغيل وتوصيل وادارة اجهزة المعلومات التي تعمل بالتحكم الصوتي وبالتحديد االجهزة ASPالخدمة )

المتصلة سحابيا والتي ممكن التحكم بها صوتيا، تطبيقات البرامج االمنية ومكافحة السرقات، تطبيقات االلكترونية االستهالكية الذكية 

البرامج التي تسمح للمستخدمين بالتعرف على االشخاص والتواصل معهم على الباب، تطبيقات البرامج لالوامر الصوتية، خدمات 

تخدامها في أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات الحاسوب بالتحديد توفير موقع الكتروني يضم تقنية الس

م الحاسوب بالتحديد توفير بوابة الكترونية تضم تقنية تمكن المستخدمين من التفاعل عن بعد مع أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحك

قابلة للتنزيل لتسجيل واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل الصوت والفيديو على والتشغيل اآللي، توفير على الخط مباشرة )االنترنت( برامج 

 االنترنت، توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة )االنترنت( لبرامج غير قابلة للتنزيل الدارة ونقل البيانات، تصميم وتطوير أجزاء

ن البيانات الكترونيا، مراقبة أنظمة الحاسوب عن طري  االتصال الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب، استضافة موقع الكتروني لتخزي

عن بعد، مراقبة أنظمة الكاميرا بواسطة االتصال عن بعد، تركيب وصيانة واصالح برامج الحاسوب، خدمات التخزين والتسجيل السحابي، 

الفيديو، توفير على الخط مباشرة تطبي  قائم على  التخزين االلكتروني للوسائط االلكترونية وبالتحديد الصور والنصوص والصوت وبيانات

االنترنت وغير قابل للتنزيل لتمكين المستخدمين من مشاركة الفيديو، توفير بيئة شبكية على الخط مباشرة تضم تقنية تمكن المستخدمين 

سجيل واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل من مشاركة البيانات، توفير االستخدام المؤقت برامج على الخط مباشرة وغير قابلة للتنزيل لت

 البيانات، خدمات دعم تقنية المعلومات، توفير الدعم الفني، خدمات النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات سابقة الذكر والواردة بالفئة

 دون غيرها. 41

 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك  0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 04372اليتون افينيو ، بالو  التو ، سى ايه  272:  لملكية : عنوان ناقل ا

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل  واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375339رقم العالمـة  : 

 21/03/2021تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 45الفئة : 

ستشارات والمعلومات المتعلقة بالمراقبة وأمن خدمات النصح واال -خدمات المراقبة وامن المنازل  - 45الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

خدمات  -توفير المعلومات المتعلقة باالمن ومنع الجرائم  -المراقبة االلكترونية والخدمات االمنية للعقارات السكنية والتجارية  -المنازل 

ترونى يضم معلومات متعلقة باالمن ومنع توفير موقع الك -االستشارات والنصح والمعلومات المتعلقة بخدمات المراقبة وامن المنازل 

 45الجرائم والواردة بالفئة رقم 

 

 شركة مساهمة امريكية -انك  -. كوم  0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 متحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات ال - 04372سى ايه  -بالو  التو  -اليتون افينيو   272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375348رقم العالمـة  : 

 13/06/2021تاريخ التسـجيل  : 

 25/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

خدمات المكتبه  -خدمات تسجيل الفيديو باالشتراك  -خدمات التسجيل الصوتى وتسجيل الفيديو  - 42الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

خدمات النصح  -( على شكل معلومات صوتيه و/او عبر الفيديو االلكترونية لتوفير المعلومات االلكترونية )بما فيها معلومات االرشيف 

 دون غيرها 42واالستشارات المتعلقه بالخدمات التى سب  ذكرها والواردة بالفئة رقم 

 

 شركة مساهمة امريكية -انك  -. كوم  0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية -  04372سى ايه  -تو بالو  ال -اليتون افينيو   272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المتحدة االمريكيةالواليات  المتحدة األمريكية, الواليات  08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375349رقم العالمـة  : 

 13/06/2021تاريخ التسـجيل  : 
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 25/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

( التي تضم منصات برامج الحاسوب الستخدامها مع أنظمة PaaSخدمات المنصات كخدمة ) - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

( التي تضم برامج حاسوب لالستخدام مع أنظمة SaaSالمنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات البرامج كخدمة )المراقبة 

( ألنظمة APIالمراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، تطبيقات مزود الخدمة التي تضم برامج واجهة برمجة التطبيقات )

( التي تضم برامج حاسوب الستخدامها في توصيل PaaSوالتحكم والتشغيل اآللي، خدمات المنصات كخدمة ) المراقبة المنزلية والبيئية

( التي تضم برامج حاسوب لتوصيل SaaS(، خدمات البرامج كخدمة )IOTومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء )

( التي تضم برامج PaaSاالستهالكية المتصلة بالشبكة، خدمات المنصات كخدمة ) وتشغيل ودمج ومراقبة وادارة االجهزة االلكترونية

( التي SaaS(، خدمات البرامج كخدمة )IOTحاسوب لالستخدام في توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء )

ونية االستهالكية المتصلة بالشبكة، خدمات تطبيقات مزود تضم برامج حاسوب لتوصيل وتشغيل ودمج ومراقبة وادارة االجهزة االلكتر

(والتي تضم برامج لمراقبة ودمج وتشغيل وتوصيل وادارة اجهزة المعلومات التي تعمل بالتحكم الصوتي وبالتحديد االجهزة ASPالخدمة )

البرامج االمنية ومكافحة السرقات، تطبيقات  االلكترونية االستهالكية الذكية المتصلة سحابيا والتي ممكن التحكم بها صوتيا، تطبيقات

البرامج التي تسمح للمستخدمين بالتعرف على االشخاص والتواصل معهم على الباب، تطبيقات البرامج لالوامر الصوتية، خدمات 

والتشغيل اآللي، خدمات  الحاسوب بالتحديد توفير موقع الكتروني يضم تقنية الستخدامها في أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم

م الحاسوب بالتحديد توفير بوابة الكترونية تضم تقنية تمكن المستخدمين من التفاعل عن بعد مع أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحك

لصوت والفيديو على والتشغيل اآللي، توفير على الخط مباشرة )االنترنت( برامج قابلة للتنزيل لتسجيل واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل ا

 االنترنت، توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة )االنترنت( لبرامج غير قابلة للتنزيل الدارة ونقل البيانات، تصميم وتطوير أجزاء

االتصال الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب، استضافة موقع الكتروني لتخزين البيانات الكترونيا، مراقبة أنظمة الحاسوب عن طري  

عن بعد، مراقبة أنظمة الكاميرا بواسطة االتصال عن بعد، تركيب وصيانة واصالح برامج الحاسوب، خدمات التخزين والتسجيل السحابي، 

التخزين االلكتروني للوسائط االلكترونية وبالتحديد الصور والنصوص والصوت وبيانات الفيديو، توفير على الخط مباشرة تطبي  قائم على 

ترنت وغير قابل للتنزيل لتمكين المستخدمين من مشاركة الفيديو، توفير بيئة شبكية على الخط مباشرة تضم تقنية تمكن المستخدمين االن

من مشاركة البيانات، توفير االستخدام المؤقت برامج على الخط مباشرة وغير قابلة للتنزيل لتسجيل واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل 

عم تقنية المعلومات، توفير الدعم الفني، خدمات النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات سابقة الذكر والواردة بالفئة البيانات، خدمات د

 دون غيرها. 41

 

 شركة مساهمة امريكية -انك  -. كوم   0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية -  04372يه سى ا -بالو  التو  -اليتون افينيو   272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المريكيةالواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ا 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375350رقم العالمـة  : 

 13/06/2021تاريخ التسـجيل  : 

 25/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 45الفئة : 

خدمات النصح واالستشارات والمعلومات المتعلقة بالمراقبة وامن  -خدمات المراقبة وامن المنازل  - 45الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

خدمات  -توفير المعلومات المتعلقة باالمن ومنع الجرائم  -المراقبة االلكترونية والخدمات االمنية للعقارات السكنية والتجارية  -زل المنا

توفير موقع الكترونى يضم معلومات متعلقة باالمن ومنع  -االستشارات والنصح والمعلومات المتعلقة بخدمات المراقبة وامن المنازل 

 45واردة بالفئة رقم الجرائم وال

 

 شركة مساهمة امريكية -انك   -. كوم  0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية - 04372سى ايه  -بالو  التو  -اليتون افينيو  272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك : اسم المنقول اليه المــــلكية   

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375597رقم العالمـة  : 

 07/07/2020تاريخ التسـجيل  : 

 12/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

خدمات المتنزهات الترفيهية، توفير الخدمات والمراف  الترفيهية التي تتميز بالمنتزهات المائية،  - 42الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

؛ خدمات الترفيه، مراكز التسلية والسمات المائية؛ تقديم خدمات ترفيهية للسباحة والرياضات المائية؛ توفير وتنظيم األنشطة الترفيهية

ة معلومات الترفيه، خدمات التعليم والتدريب والتدريب العملي )استعراض(؛ تنظيم األنشطة الرياضية والثقافية ؛ الترفيه في طبيعة الحديق

اف  الرياضية ؛ المائية بما في ذلك البحيرات االصطناعية ، البحيرات العائمة االصطناعية ، حمامات السباحة ، مالعب الغولف. توفير المر
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 42خدمات وكالة التذاكر ]الترفيه[، بالفئة رقم 

 

 شركة خاصة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين هولندا -كريستال الجونز )كوراكو(  بي في  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , هولنداان دى فلور كوراكو, , ,  1.24كايا دبليو اف جي )جومبي(منيسنج :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -كريستال الجونز تيكنولوجيز، انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، ديالوير الواليات المتحدة 20872اورانج ستريت، سيتي اوف ويلمينجتون، كاونتي اوف نيوكاسل،  2170: عنوان المنقول اليه الملكية 

 األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية

 
 0375705العالمـة  : رقم 

 12/04/2021تاريخ التسـجيل  : 

 25/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

االجهزة والبرامج لالستخدام لالتصال والتحكم باألجهزة المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء  - 0الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

IoTاقبة( المنزلي والبيئي والتحّكم والتشغيل اآللي، الِعدد الخاصة بمراقبة األمن، أنظمة مراقبة جهاز اإلنذار، ((، أجهزة للرصد )المر

أجهزة وبرامج الحاسوب التي تتيح الوصول الى البيانات ومشاركتها بين األجهزة بهدف تسهيل عمليّات الرصد )المراقبة( المنزلي والبيئي 

هزة تحليل البيانات وِعدد اإلتصال الّداخلي، أجهزة التشغيل اآللي للمنزل، أجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل والتحّكم والتشغيل اآللي ، أج

عبر التحكم بالصوت، أجهزة وِعدد إنذارات ضد االختراقات والسرقة، تركيب أنظمة ضد السرقة، ِعدد مراقبة األمن، األجهزة والِعدد 

البصرية، األجهزة والعدد الخاصة بالتسجيل و إرسال وإعادة استنطا  الصوت والصورة، أجهزة الحاسوب الفوتوغرافيّة، األجهزة والِعدد 

التشغيلية وبرامج الحاسوب لمعاملة ومزامنة وتسجيل وتنظيم وتنزيل وتحميل وإرسال وتدف  وإستقبال ولعب وعرض الصور والصوت 

وت والصور والبيانات، أجهزة إرسال وإستقبال الصوت والبيانات، برامج الحاسوب، والفيديو وملفات البيانات، أجهزة اإلتصال إلرسال الص

األجراس، األقفال اإللكترونيّة، أجهزة استشعار الحركة وأجهزة اإلنذارات وإنذارات اإلستشعار وأجهزة اإلنذار وأجهزة االستشعار 

ت األمن، كاميرات فيديو لمراقبة المساكن من الداخل والخارج والكاشفات ومكبرات الصوت، أجهزة المراقبة بتسجيل الفيديو، كاميرا

يديو والمباني التجاريّة باإلضافة إلى أجهزة تحّكم عن بعد للمراقبة والتحّكم والتشغيل اآللي عن بعد، أجهزة تدفّ  الفيديو، التسجيل بالف

الليلية، جهاز اإلنذار وحّمالة وقاعدة الكاميرا، كاشفات المخاطر وأجهزة إستقبال الفيديو، الكاميرات، كاميرات الويب، أجهزة وِعدد للرؤية 

البيئيّة وبالتحديد األجهزة التي تكشف وتسجل وجود المياه ومستوى الرطوبة ودرجات اإلحترار والحرارة والحركة والتنقّل واألصوات، 

ألطفال والحيوانات األليفة ووحدات مشاهدة الحيوانات األليفة، ِعدد وكاميرات الدوائر التلفيزيونيّة المغلقة، أضواء األمن، أجهزة مراقبة ا

قطع وتجهيزات أكسسوارات للبضائع الساب  ذكرها، برامج المراقبة، برامج الحاسوب والتطبيقات للرصد )المراقبة( المنزلي والبيئي 

زائرين واإلتصال بهم، مجموعات تطوير البرامج والتحّكم والتشغيل اآللي، برامج وبرامج التطبيقات تتيح للمستخدمين التعّرف على ال

(SDKs( المؤلفّة من برامج الكمبيوتر لتطوير واستخدام وتوافقية واجهات برمجة التطبيقات )APIs التي تستخدمها األجهزة )

ين السحابّي وخدمات التبادل، اإللكترونيّة واألنظمة والتقاطعات التي تتبادل البيانات عبر شبكات اإلتصال واإلنترنت والذي يتصل مع التخز

( API( تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب وبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات )SDKsمجموعات تطوير البرامج )

رامج ( تضم أدوات تطوير بSDKsإلنشاء البرامج والتطبيقات المتعلّقة بأجهزة المستخدم المتصلة باإلنترنت، مجموعات تطوير البرامج )

( إلنشاء برامج وتطبيقات متعلقة بالحماية ضد السرقة وأنظمة APIالحاسوب وبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات )

األمن وأنظمة مراقبة المنازل ومراكز العمل، برامج التعرف الشخصي واألمر الصوتي، برامج الحاسوب المستخدمة في مراقبة أجهزة 

مات تعمل عبر التحكم بالصوت وأجهزة المساعدة الشخصيّة، برامج كمبيوتر للمراقبة والتحليل عن بعد، أنظمة التحكم قائمة بذاتها للمعلو

نية االلكتروني باآلالت، برامج الحاسوب لمراقبة والتحكم باإلتصاالت بين الحواسيب واألنظمة التشغيلية لآلالت، منتجات المراقبة اإللكترو

مكونات اإللكترونيّة ألنظمة األمن، برامج المالحة لإلستخدام مع المركبات الذكيّة والمركبات المستقلّة واآلالت المتنقلة بالفيديو وبالتحديد ال

((، برامج الحاسوب لإلستخدام في تتبّع ومراقبة وضع ونطا  المركبات الذكيّة IoTلإلستخدام المتعل  بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء 

((، األنظمة اإللكترونيّة والمعدات IoTواآلالت المتنقلة لإلستخدام مع األجهزة المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء  والمركبات المستقلّة

واألجهزة وبالتحديد برامج أداء المحرك وبرامج وضع اإلستشعارات وبرامج وإستشعارات ديناكيميّة ذكيّة لإلستخدام مع األجهزة المدعمة 

((، األجهزة اآلليّة للمراقبة اإللكترونية القائمة بذاتها التي توّظف بهدف جمع األدلّة واإلستخبارات IoTة لألشياء بالشبكة المعلوماتيّ 

حواسيب السريّة، متتبعات الحركة القابلة لإلرتداء، آالت التصوير القابلة لإلرتداء، الحواسيب القابلة لإلرتداء على شكل الساعات الذكيّة، ل

اء على شكل النظارات الذكيّة، شاشات عرض الفيديو القابلة لإلرتداء، سماعات االتصاالت لالستخدام مع الهواتف المحمولة القابلة لإلرتد

 دون غيرها. 0وإتصاالت الراديو وأنظمة االتصال الداخلي أو أجهزة إرسال واستقبال شبكة االتصاالت األخرى والواردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة امريكيه -. كوم ، انك 0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 04372اليتون افينيو ، بالو  التو ، سى ايه  272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: اليه الملكية عنوان المنقول 

 
 0375706رقم العالمـة  : 

 10/12/2019تاريخ التسـجيل  : 
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 25/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

أجهزة اإلضاءة والتفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وامدادات المياه  - 22 الفئة:    البضائع والمنتــــــــجات

المصابيح الكهربائية  -المصابيح الكهربائية  -األضواء الكاشفة واالضواء واالضواء التي تعل  على الجدران  -واالغراض الصحية 

وحدات  -وحدات اإلضاءة التي تعمل على البطارية  -اإلضاءة مع كاشف للحركة ( وحدات  LEDللصمامات الثنائية الباعثة للضوء ) 

وحدات اإلضاءة الحاملة للمصباح المعل  على الجدران  -اإلضاءة الكهربائية وبالتحديد اإلضاءة البديلة لألمان عند انقطاع التيار الكهربائى 

( وامدادات الطاقة  LEDتحديد الوحدات للصمامات الثنائية الباعثة للضوء ) أنظمة اإلضاءة وبال -التحكم باإلضاءة  -مفاتيح اإلضاءة  -

وحدات  -األضواء الكهربائية الليلية  -قطع أضواء االسقف  -أضواء االسقف  -أجهزة اإلضاءة وبالتحديد تركيبات اإلضاءة  -واالسالك 

ات اإلضاءة للعرض والتجارة والصناعة والسكن والهندسة ( لالستخدام في تطبيق LEDصمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء ) 

األضواء المستخدمة في اضاءة  -( لإلضاءة الداخلية والخرجية  LEDوحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء )  -المعمارية 

يمكن وضعها على االسطح حيث التتوفر المصابيح المحمولة التي تعمل البطاريات والتي  -االدراج واالبواب واقسام أخرى من المباني 

وحدات اإلضاءة التي تعمل على الطاقة الشمسية وبالتحديد وحدات اإلضاءة  -األضواء المحمولة لالستخدامات عدة  -مصادر اضاءة أخرى 

ات المصابيح الكهربائية وحد -األضواء التي تعل  على الجدران  -األضواء  -الداخلية والخارجية تعمل على الطاقة الشمسية وتجهيزاتها 

وحدات اإلضاءة لالستخدام في مواقف  -وحدات اإلضاءة لالستخدام في المرائب ومواقف السيارات على مستويات عدة  -المتوهجة 

تي وحدات اإلضاءة ال -مصابيح األضواء المصغرة  -وحدات األضواء الكهربائية المكبرة  -صمامات الضوء الثنائية  -السيارات والممرات 

اإلضاءة للخزائن والمخازن ومساحات العمل والسقيفة ) الحظائر ( والرفوف  -تندمج مع ضوء النهار الطبيعى واضاءة الفلورنست 

 دون غيرها 22أنظمة اإلضاءة لالستخدام عند انقطاع التيار الكهربائى والواردة بالفئة  -والخزائن 

 

 شركة مساهمة امريكيه -ك . كوم ، ان 0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الوالايت المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 04372سى ايه  -اليتون افينيو  بالو  التو 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270يرى افنيو ان سياتل، واشنطن ت 427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375707رقم العالمـة  : 

 10/12/2019تاريخ التسـجيل  : 

 25/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

قاعدة االت التصوير  -المركبات االلية وبالتحديد المركبات االلية المبتكرة  -ة المركبات البري - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

قطع واكسسوارات المركبات البرية وبالتحديد المعادالت ) الموازنات ( وازرع التوصيل واحزمة المحركات ومحركات الديزل  -للمركبات 

المامى ودواسات االبواب وواقيات الطين والعجالت وسالسل االطارات وغير الديزل والمحاور وتروس التدوير ووحدات التوجية والزجاج ا

 دون غيرها 21العربات الفئة  -والمصدات ونواقل الحركة 

 

 ش مساهمة امريكيه -. كوم انك  0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكيةالوالايت  04372سى ايه  -اليتون افينيو  بالو  التو 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375709مـة  : رقم العال

 12/04/2021تاريخ التسـجيل  : 

 25/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 

تحويل البيانات والصوت والفيديو  -خدمات االتصاالت االلكترونية  -خدمات االتصاالت عن بعد  - 38الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 -خدمات االتصاالت  -حويل الرسائل والصوت والبيانات والفيديو والصور من خالل شبكة اتصاالت عالمية ت -والملفات المتعددة الوسائط 

خدمات اتصاالت الصوت والبيانات تد  البيانات  -خدمات االتصال بالفيديو عبر الهاتف  -خدمات االتصاالت بواسطة الفيديو  -خدمات البث 

دون  38تقديم النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات السابقة الذكر والواردة بالفئة  -ترنت توفير خدمات االتصال بالصوت عبر االن -

 غيرها

 

 شركة مساهمة امريكيه -. كوم انك  0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ة, , , , الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكي -  04372سى ايه  -اليتون افينيو  بالو  التو 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: 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

 
 0375710رقم العالمـة  : 

 12/04/2021تاريخ التسـجيل  : 

 25/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

خدمات التسجيل الصوتى وتسجيل الفيديو ، خدمات تسجيل الفيديو باالشتراك ، خدمات المكتبة  - 42الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

يها معلومات االرشيف( على شكل معلومات صوتية و / او عبر الفيديو ، خدمات النصح االلكترونية لتوفير المعلومات االلكترونية )بما ف

 42واالستشارات المتعلقة بالخدمات التى سب  ذكرها والواردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة امريكيه -. كوم ، انك 0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 04372و  التو ، سى ايه اليتون افينيو ، بال 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 يات المتحدة االمريكيةالواليات  المتحدة األمريكية, الوال 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375711رقم العالمـة  : 

 12/04/2021تاريخ التسـجيل  : 

 25/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

( التي تضم منصات برامج الحاسوب الستخدامها مع أنظمة PaaSخدمات المنصات كخدمة ) - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

( التي تضم برامج حاسوب لالستخدام مع أنظمة SaaSقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات البرامج كخدمة )المرا

( ألنظمة APIالمراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، تطبيقات مزود الخدمة التي تضم برامج واجهة برمجة التطبيقات )

( التي تضم برامج حاسوب الستخدامها في توصيل PaaSيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات المنصات كخدمة )المراقبة المنزلية والب

( التي تضم برامج حاسوب لتوصيل SaaS(، خدمات البرامج كخدمة )IOTومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء )

( التي تضم برامج PaaSونية االستهالكية المتصلة بالشبكة، خدمات المنصات كخدمة )وتشغيل ودمج ومراقبة وادارة االجهزة االلكتر

( التي SaaS(، خدمات البرامج كخدمة )IOTحاسوب لالستخدام في توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء )

لكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة، خدمات تطبيقات مزود تضم برامج حاسوب لتوصيل وتشغيل ودمج ومراقبة وادارة االجهزة اال

(والتي تضم برامج لمراقبة ودمج وتشغيل وتوصيل وادارة اجهزة المعلومات التي تعمل بالتحكم الصوتي وبالتحديد االجهزة ASPالخدمة )

يقات البرامج االمنية ومكافحة السرقات، تطبيقات االلكترونية االستهالكية الذكية المتصلة سحابيا والتي ممكن التحكم بها صوتيا، تطب

البرامج التي تسمح للمستخدمين بالتعرف على االشخاص والتواصل معهم على الباب، تطبيقات البرامج لالوامر الصوتية، خدمات 

تحكم والتشغيل اآللي، خدمات الحاسوب بالتحديد توفير موقع الكتروني يضم تقنية الستخدامها في أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية وال

م الحاسوب بالتحديد توفير بوابة الكترونية تضم تقنية تمكن المستخدمين من التفاعل عن بعد مع أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحك

يل الصوت والفيديو على والتشغيل اآللي، توفير على الخط مباشرة )االنترنت( برامج قابلة للتنزيل لتسجيل واظهار وتخزين ومشاركة وتحل

 االنترنت، توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة )االنترنت( لبرامج غير قابلة للتنزيل الدارة ونقل البيانات، تصميم وتطوير أجزاء

ري  االتصال الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب، استضافة موقع الكتروني لتخزين البيانات الكترونيا، مراقبة أنظمة الحاسوب عن ط

عن بعد، مراقبة أنظمة الكاميرا بواسطة االتصال عن بعد، تركيب وصيانة واصالح برامج الحاسوب، خدمات التخزين والتسجيل السحابي، 

التخزين االلكتروني للوسائط االلكترونية وبالتحديد الصور والنصوص والصوت وبيانات الفيديو، توفير على الخط مباشرة تطبي  قائم على 

االنترنت وغير قابل للتنزيل لتمكين المستخدمين من مشاركة الفيديو، توفير بيئة شبكية على الخط مباشرة تضم تقنية تمكن المستخدمين 

من مشاركة البيانات، توفير االستخدام المؤقت برامج على الخط مباشرة وغير قابلة للتنزيل لتسجيل واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل 

ات دعم تقنية المعلومات، توفير الدعم الفني، خدمات النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات سابقة الذكر والواردة بالفئة البيانات، خدم

 دون غيرها. 41

 

 شركة مساهمة امريكيه -. كوم ، انك. 0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 04372ايه اليتون افينيو ، بالو التو ، سى  272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المريكيةالواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ا 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375712رقم العالمـة  : 

 12/04/2021تاريخ التسـجيل  : 

 25/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 45الفئة : 

خدمات النصح واالستشارات والمعلومات المتعلقة بالمراقبة وامن  -خدمات المراقبة وامن المنازل  - 45الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

خدمات  -توفير المعلومات المتعلقة باالمن ومنع الجرائم  -المراقبة االلكترونية والخدمات االمنية للعقارات السكنية والتجارية  -زل المنا

توفير موقع الكترونى يضم معلومات متعلقة باالمن ومنع  -االستشارات والنصح والمعلومات المتعلقة بخدمات المراقبة وامن المنازل 

 دون غيرها 45واردة بالفئة الجرائم وال

 

 ش مساهمة امريكيه -. كوم انك  0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 04372سى ايه  -اليتون افينيو  بالو  التو 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -ازون تكنولوجيز انك أماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0379264رقم العالمـة  : 

 12/05/2020تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 

خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد خدمات ارسال واستقبال البيانات عبر شبكات االتصاالت عن  - 38الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الت بعد ، التبادل االلكترونى للصوت والبيانات والفيديو والنصوص والرسومات يمكن الوصول اليها عبر شبكات الحاسوب وشبكات االتصا

عن بعد ، خدمات المراسلة الفورية ، المراسلة عبر االنترنت ، خدمات مشاركة الصور والفيديوهات بين الزمالء وبالتحديد النقل 

االلكترونى لملفات الصور الرقمية والفيديوهات والمحتويات السمعبصرية بين المستخدمين ، توفيرالوصول / الولوج الى قواعد بيانات 

البيانات االلكترونية وقواعد البيانات المتوفرة على االنترنت ، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد النقل االلكترونى  الحاسوب وقواعد

للبيانات والرسائل والرسومات والصور والصوت والفيديو والمعلومات توفير لوحات النشر االلكترونية ، توفير المنتديات عبر االنترنت 

 دون غيرها. 38ت اهمية محلية ومتعلقة بامن المنزل والواردة بالفئة للتواصل حول مواضيع ذا

 

 شركة مساهمة امريكية -انك   -. كوم 0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ة االمريكية، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحد 04372اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0379265رقم العالمـة  : 

 12/05/2020تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

توفير البرامج غير القابلة للتنزيل على الخط مباشرة وبالتحديد برامج االتصاالت للنشر االلكترونى  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الهاتف النقال والمحمول وشبكات االتصاالت عن بعد الالسلكية ، وتبادل البيانات والصوت والفيديو والصور والرسومات عبر الحاسوب و

توفير على الخط مباشرة البرامج غير القابلة للتنزيل لمعالجة الصور والرسومات والصوت والفيديو والنصوص ، توفير على الخط مباشرة 

لى الخط مباشرة ، البرامج لمراقبة المنازل والمكاتب البرامج غير القابلة للتنزيل للنشر )االلكترونى( ومشاركة الفيديوهات ، توفير ع

 41وغيرها من المراف  ، توفير على الخط مباشرة بيئة شبكية تضم نقنية تمكن المستخدمين من مشاركة ونشر البيانات ، والواردة بالفئة 

 دون غيرها

 

 شركة مساهمة امريكية -انك  -. كوم  0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية 04372اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه 272:  وان ناقل الملكية : عن

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270اشنطن تيرى افنيو ان سياتل، و 427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0379266رقم العالمـة  : 

 12/05/2020تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

تخدام فى االتصال والتحكم بالشبكة المعلوماتية لالشياء برامج الحاسوب ، االجهزة والبرامج لالس - 0الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

(iot ، المنزلى والبيئى والتحكم والتشغيل االلى ، العدد الخاصة بمراقبة االمن ،انظمة مراقبة جهاز االنذار) ( اجهزة للرصد )المراقبة
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تسهيل عمليات الرصد )المراقبة(المنزلى والبيئى  اجهزة وبرامج الحاسوب التى تتيح الوصول الى البيانات ومشاركتها بين االجهزة بهدف

ت تعمل والتحكم والتشغيل االلى ، اجهزة تحليل البيانات ، عدد االتصال الداخلى ، اجهزة التشغيل االلي للمنزل، اجهزة قائمة بذاتها للمعلوما

لسرقة ، عدد مراقبة االمن ، االجهزة والعدد عبر التحكم بالصوت ،اجهزة وعدد إنذارات ضد االختراقات والسرقة ، تركيب انظمة ضد ا

الفوتوغرافية ، االجهزة والعدد البصرية ، االجهزة والعدد الخاصة بالتسجيل وارسال واعادة استنطا  الصوت والصورة ، اجهزة االتصال 

 دون غيرها. 0الرسال الصوت والصور والبيانات والواردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة امريكية -انك  -. كوم  0ه اي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية 04372اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: ليه الملكية عنوان المنقول ا

 
 0379267رقم العالمـة  : 

 12/05/2020تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

أجهزة اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه  - 22الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

واألغراض الصحيّة، األضواء الكاشفة واألضواء واألضواء التي تعلّ  على الجدران، المصابيح الكهربائية، المصابيح الكهربائية 

ضاءة ، وحدات اإلضاءة مع كاشف للحركة، وحدات اإلضاءة التي تعمل على (، وحدات اإلLEDللصمامات الثنائية الباعثة للضوء )

باح البطاريّة، وحدات اإلضاءة الكهربائيّة وبالتحديد اإلضاءة البديلة لألمان عند إنقطاع التيار الكهربائي، وحدات اإلضاءة الحاملة للمص

( LEDإلضاءة وبالتحديد الوحدات للصمامات الثنائية الباعثة للضوء )المعل  على الجدران، الفوانيس لإلضاءة، مفاتيح اإلضاءة، أنظمة ا

وإمدادات الطاقة واألسالك، أجهزة اإلضاءة وبالتحديد تركيبات اإلضاءة، أضواء األسقف، قطع أضواء األسقف، األضواء الكهربائية 

يقات اإلضاءة للعرض والتجارة والصناعة والسكن ( لإلستخدام في تطبLEDالليلية، وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء )

( لإلضاءة الداخلية والخارجيّة، األضواء المستخدمة في LEDوالهندسة المعمارية، وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء )

تي يمكن وضعها على األسطح عند إضاءة األدراج واألبواب وأقسام أخرى من المباني، المصابيح المحمولة التي تعمل على البطاريات وال

عدم توفر مصادر إضاءة أخرى، األضواء المحمولة إلستخداماٍت عّدة، وحدات اإلضاءة التي تعمل على الطاقة الشمسيّة وبالتحديد وحدات 

حدات المصابيح اإلضاءة الداخلية والخارجية تعمل على الطاقة الشمسية وتجهيزاتها، األضواء، األضواء التي تعلّ  على الجدران، و

الكهربائية المتوهجة، وحدات اإلضاءة لإلستخدام في المرائب ومواقف السيارات على مستوياٍت عدة، وحدات اإلضاءة لإلستخدام في 

مواقف السيارات والممرات، وحدات األضواء الكهربائية المكبّرة، مصابيح األضواء المصغرة، وحدات اإلضاءة التي تندمج مع ضوء 

طبيعي وإضاءة الفلورسنت، اإلضاءة للخزائن والمخازن ومساحات العمل والسقيفة )الحظائر( والرفوف والخزائن، أنظمة اإلضاءة النهار ال

 دون غيرها. 22لإلستخدام عند انقطاع التيار الكهربائي والواردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك 0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية 04372اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه 272:  ناقل الملكية :  عنوان

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270طن تيرى افنيو ان سياتل، واشن 427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0379268رقم العالمـة  : 

 12/05/2020تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

تحديد المركبات االلية المبتكرة ، قاعدة االت التصوير المركبات البرية ، المركبات االلية وبال - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

للمركبات ، قطع واكسسوارات المركبات البرية وبالتحديد المعادالت )الموازنات(واذرع التوصيل واحزمة المحركات ومحركات الديزل 

قيات الطين والعجالت وسالسل وغير الديزل والمحاور وتروس التدوير ووحدات التوجيه والزجاح االمامى ودوسات االبواب ، ووا

 دون غيرها. 21االطارات والمصدات ونواقل الحركة ،العربات والوارده بالفئة 

 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم انك 0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية، الواليات المتحدة اال 04372اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: 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

 0379269رقم العالمـة  : 

 12/05/2020تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة ،معالجة البيانات ،ادارة البيانات ، جمع البيانات ، إدارة قاعدة  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

يل ونسخ وتجميع وتحليل الفيديو والصوت ، تجميع وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب البيانات والملفات ،خدمات متضمنة تسج

، عمليات البحث عن البيانات في الملفات المحوسبة لالخرين ، خدمات االشتراك بقواعد بيانات االتصاالت عن بعد ، تعزيز توعية 

يع بالتجزئة فى مجاالت االلكترونيات االستهالكية والسلع االستهالكية العامة المستخدمين حول السالمة ومنع الجرائم ، خدمات متاجر الب

ومعدات االمن والمراقبة والمعدات السمعية والبصرية ، خدمات متاجر البيع بالتجزئة المتضمنة مجموعة واسعة من البضائع االستهالكية 

 دون غيرها. 35لالخرين والواردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة امريكية -انك   -. كوم 0ايه  لكية  :اسم ناقل المـــــــــ

 ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية 04372اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: المنقول اليه الملكية  عنوان

 
 0379270رقم العالمـة  : 

 12/05/2020تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 

خدمات االتصاالت عن بعد ، خدمات االتصاالت االلكترونية ، تحويل البيانات والصوت والفيديو  - 38الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والملفات المتعددة الوسائط ، تحويل الرسائل والصوت والبيانات والفيديو والصور من خالل شبكة اتصاالت عالمية ،خدمات االتصاالت ، 

طة الفيديو ، خدمات االتصال بالفيديو عبر الهاتف ، خدمات اتصاالت الصوت والبيانات ، تدف  خدمات البث ، خدمات االتصاالت بواس

 38البيانات ، توفير خدمات االتصال بالصوت عبر االنترنت ،تقديم النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات السابقة الذكر والوارده بالفئة 

 دون غيرها.

 

 شركة مساهمة امريكية -انك  -. كوم  0ه اي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية 04372اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: ليه الملكية عنوان المنقول ا

 
 0379271رقم العالمـة  : 

 12/05/2020تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

خدمات تسجيل الفيديو والصوت ، خدمات تسجيل الفيديو باالشتراك ، خدمات المكتبات االلكترونية  - 42الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لتوفير المعلومات االلكترونية )بما فيها معلومات االرشيف(على شكل معلومات صوتية و/ او معلومات عبر الفيديو ،خدمات النصح 

 دون غيرها. 42قا ، والواردة بالفئة واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة ساب

 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم انك 0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية 04372اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك مــــلكية   : اسم المنقول اليه ال

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0379272رقم العالمـة  : 

 12/05/2020تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال
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 42الفئة : 

( التي تضم منصات برامج الحاسوب الستخدامها مع أنظمة PaaSخدمات المنصات كخدمة ) - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

أنظمة  ( التي تضم برامج حاسوب لالستخدام معSaaSالمراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات البرامج كخدمة )

( ألنظمة APIالمراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، تطبيقات مزود الخدمة التي تضم برامج واجهة برمجة التطبيقات )

( التي تضم برامج حاسوب الستخدامها في توصيل PaaSالمراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات المنصات كخدمة )

( التي تضم برامج حاسوب لتوصيل SaaS(، خدمات البرامج كخدمة )IOTألجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء )ومراقبة ا

( التي تضم برامج PaaSوتشغيل ودمج ومراقبة وإدارة األجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة، خدمات المنصات كخدمة )

( التي SaaS(، خدمات البرامج كخدمة )IOTقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء )حاسوب الستخدامها في توصيل ومرا

تضم برامج حاسوب لتوصيل وتشغيل ودمج ومراقبة وإدارة األجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة، خدمات تطبيقات مزود 

وتوصيل وإدارة أجهزة المعلومات التي تعمل بالتحكم الصوتي وبالتحديد األجهزة  ( والتي تضم برامج لمراقبة ودمج وتشغيلASPالخدمة )

فحة االلكترونية االستهالكية الذكية المتصلة سحابيا والتي ممكن التحكم بها صوتيا، توفير على الخط مباشرة تطبيقات البرامج األمنية ومكا

مين عن االبواب والشبابيك المفتوحة وتقم بإعالم المستخدمين بالزوار على باب السرقات غير القابلة للتنزيل والتي تقوم بإعالم المستخد

بيتهم وتقوم بتشغيل كاميرات الفيديو، توفير على الخط مباشرة تطبيقات غير قابلة للتنزيل تتيح للمستخدمين التعرف والتواصل مع 

عزيز واضفاء الطابع الشخصي على تطبيقات الحاسوب االشخاص على باب بيتهم، تطبيقات البرامج لألوامر الصوتية لتخصيص وت

المتصلة سحابيا والتي ممكن التحكم بها صوتيا، خدمات الحاسوب بالتحديد توفير بوابة الكترونية تضم تقنية تمكن المستخدمين من التحكم 

ر بوابة الكترونية تضم تقنية تمكن المستخدمين بأنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات الحاسوب بالتحديد توفي

ة من التفاعل عن بعد مع أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، توفير البرامج على الخط مباشرة )االنترنت( القابل

دام المؤقت على الخط مباشرة )االنترنت( للتنزيل لتسجيل وإظهار وتخزين ومشاركة وتحليل الصوت والفيديو على االنترنت، توفير االستخ

لبرامج غير قابلة للتنزيل إلدارة ونقل البيانات، تصميم وتطوير أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب، استضافة موقع الكتروني 

بة أنظمة الكاميرا بواسطة لتخزين البيانات الكترونيا، مراقبة أنظمة الحاسوب عن طري  االتصال عن بعد لضمان حسن سير العمل، مراق

االتصال عن بعد لضمان حسن سير العمل، تركيب وصيانة وإصالح برامج الحاسوب، خدمات التخزين والتسجيل السحابي وبالتحديد توفير 

لتخزين خدمات مزود االستضافة السحابية وتوفير االستخدام المؤقت لبرامج الحوسبة السحابية غير القابلة للتنزيل الستخدامها في ا

االلكتروني للبيانات، التخزين االلكتروني للوسائط االلكترونية وبالتحديد الصور والنصوص والصوت وبيانات الفيديو، توفير على الخط 

مباشرة تطبي  قائم على االنترنت وغير قابل للتنزيل لتمكين المستخدمين من مشاركة الفيديو، توفير بيئة شبكية على الخط مباشرة تضم 

ية تمكن المستخدمين من مشاركة البيانات، توفير االستخدام المؤقت برامج على الخط مباشرة وغير قابلة للتنزيل لتسجيل وإظهار تقن

وتخزين ومشاركة وتحليل البيانات، خدمات دعم تقنية المعلومات وبالتحديد البحث عن العيوب والمشاكل في برامج الحاسوب لعالجها، 

التحديد مراقبة االعمال التكنولوجية ألنظمة الشبكات الحاسوبية، خدمات النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات توفير الدعم الفني وب

دون  41سابقة الذكر، البحث واسترجاع المعلومات والمواقع وغيرها من المصادر المتوفرة على شبكات الحاسوب للغير والواردة بالفئة 

 غيرها.

 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم انك 0ايه  ة  :اسم ناقل المـــــــــلكي

 ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية 04372اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات  المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: ول اليه الملكية عنوان المنق

 
 0379273رقم العالمـة  : 

 12/05/2020تاريخ التسـجيل  : 

 26/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 45الفئة : 

خدمات المراقبة وامن المنازل ، خدمات النصح واالستشارات والمعلومات المتعلقة بالمراقبة  - 45فئة ال:    البضائع والمنتــــــــجات

الجرائم  المنازل وامن المنازل، المراقبة االلكترونية والخدمات االمنية للعقارات السكنية والتجارية ، توفير المعلومات المتعلقة باالمن ومنع

معلومات المتعلقة بخدمات المرافية وامن المنازل ، توفير موقع الكترونى يضم معلومات متعلقة باالمن ، خدمات االستشارات والنصح وال

 دون غيرها. 45ومنع الجرائم ، خدمات التواصل االجتماعى والواردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم انك 0ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية 04372اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -أمازون تكنولوجيز انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 متحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات  ال 08270تيرى افنيو ان سياتل، واشنطن  427: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0381019رقم العالمـة  : 

 16/07/2020تاريخ التسـجيل  : 

 31/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 10الفئة : 

اسنان اصطناعية ادوات اجهزة وادوات جراحية وطبية وطب االسنان وبيطرية اطراف وعيون و - 27الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

تجبير مواد خياطة أو درز الجروج اجهزة عالجية ومساعدة مكيفة للمعاقين جهاز تدليك اجهزة اجهزة ومقاالت لتمريض لالطفال الرضع 

 دون غيرها 27جهاز النشاط الجنسى واالجهزة ومقاالت االجهزة الطبية لالستخدام العين الواردة بالفئة رقم 

 

 شركة امريكية -فارماسيا اند ابجون كومباني ال ال سي   ـــــلكية  :اسم ناقل المــــ

 الواليات المتحده االمريكيه, , , , الواليات المتحدة االمريكية  -ميتشيجن   -كالمازو  -بورتايدج روود   7777:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة -ال ال سي  4ز فايزر بى اف اي يو اس هولدينجاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -ايست فورتي سكند ستريت نيويورك  135: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0381811رقم العالمـة  : 

 23/06/2020تاريخ التسـجيل  : 

 06/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3لفئة : ا

صابون ، صابون طبى ، مستحضرات تنظيف ، عطور ، زيوت عطرية ، مزيالت الروائح الكريهة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ومضادات للعر  )مواد تواليت( ، مستحضرات العناية بالشعر ، شامبو وبلسم ، مواد تلوين الشعر ، منتجات تصفيف الشعر ، مستحضرات 

غير الطبية ، مستحضرات الحمام واالستحمام ، مستحضرات العناية بالبشرة ، الزيوت والكريمات واللوشن للبشرة ، مستحضرات التجميل 

حالقة ، مستحضرات ما قبل الحالقة وما بعد الحالقة ، الكولونيا ، مستحضرات ازالة الشعر ، مستحضرات الوقاية من الشمس والسمرار 

ستحضرات تجميل ، مستحضرات المكياج ، مستحضرات ازالة المكياج ، فازلين الغراض التجميل ، البشرة بالتعرض للشمس ، م

مستحضرات العناية بالشفة ، بودرة التالك ، غزل قطنى الغراض التجميل ، اعواد قطن الغراض التجميل ، لفافات تجفيف مشبعة او شبة 

 دون غيرها 3مواد ازالة البقع من الوجة الواردة بالفئة  مرطبة بمواد تنظيف او محاليل تزيين ، ماسكات التجميل ،

 

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

 انجلترا, بريطانيا --زد دى  4 12سى اتش  -ويرال مرسيسيد  -بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0381812رقم العالمـة  : 

 23/06/2020تاريخ التسـجيل  : 

 06/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3 الفئة :

صابون ، صابون طبى ، مستحضرات تنظيف ، عطور ، زيوت عطرية ، مزيالت الروائح الكريهة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ومضادات للعر  )مواد تواليت( ، مستحضرات العناية بالشعر ، شامبو وبلسم ، مواد تلوين الشعر ، منتجات تصفيف الشعر ، مستحضرات 

طبية ، مستحضرات الحمام واالستحمام ، مستحضرات العناية بالبشرة ، الزيوت والكريمات واللوشن للبشرة ، مستحضرات التجميل غير ال

حالقة ، مستحضرات ما قبل الحالقة وما بعد الحالقة ، الكولونيا ، مستحضرات ازالة الشعر ، مستحضرات الوقاية من الشمس والسمرار 

ت تجميل ، مستحضرات المكياج ، مستحضرات ازالة المكياج ، فازلين الغراض التجميل ، البشرة بالتعرض للشمس ، مستحضرا

مستحضرات العناية بالشفة ، بودرة التالك ، غزل قطنى الغراض التجميل ، اعواد قطن الغراض التجميل ، لفافات تجفيف مشبعة او شبة 

 دون غيرها 3ازالة البقع من الوجة الواردة بالفئة مرطبة بمواد تنظيف او محاليل تزيين ، ماسكات التجميل ، مواد 

 

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

 المملكة المتحدة, , , , بريطانيا -زد دى  4 21انجلترا سى اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0381813رقم العالمـة  : 

 23/06/2020تاريخ التسـجيل  : 

 06/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

صابون ، صابون طبى ، مستحضرات تنظيف ، عطور ، زيوت عطرية ، مزيالت الروائح الكريهة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ومضادات للعر  )مواد تواليت( ، مستحضرات العناية بالشعر ، شامبو وبلسم ، مواد تلوين الشعر ، منتجات تصفيف الشعر ، مستحضرات 
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تجميل غير الطبية ، مستحضرات الحمام واالستحمام ، مستحضرات العناية بالبشرة ، الزيوت والكريمات واللوشن للبشرة ، مستحضرات ال

حالقة ، مستحضرات ما قبل الحالقة وما بعد الحالقة ، الكولونيا ، مستحضرات ازالة الشعر ، مستحضرات الوقاية من الشمس والسمرار 

مس ، مستحضرات تجميل ، مستحضرات المكياج ، مستحضرات ازالة المكياج ، فازلين الغراض التجميل ، البشرة بالتعرض للش

مستحضرات العناية بالشفة ، بودرة التالك ، غزل قطنى الغراض التجميل ، اعواد قطن الغراض التجميل ، لفافات تجفيف مشبعة او شبة 

 دون غيرها 3جميل ، مواد ازالة البقع من الوجة الواردة بالفئة مرطبة بمواد تنظيف او محاليل تزيين ، ماسكات الت

 

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

 المملكة المتحدة , , , , بريطانيا -زد دى  4  21سى اتش  -انجلترا    -بورت ساناليت ويرال مرسيسد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0381814رقم العالمـة  : 

 01/06/2021تاريخ التسـجيل  : 

 06/10/2021  السجالت  :تاريخ التأشــــــير ب

 3الفئة : 

صابون ، صابون طبى ، مستحضرات تنظيف ، عطور ، زيوت عطرية ، مزيالت الروائح الكريهة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ر ، مستحضرات ومضادات للعر  )مواد تواليت( مستحضرات العناية بالشعر، شامبو وبلسم ، مواد تلوين الشعر ، منتجات تصفيف الشع

التجميل غير الطبية ، مستحضرات الحمام واالستحمام ، مستحضرات العناية بالبشرة ، الزيوت والكريمات واللوشن للبشرة ، مستحضرات 

حالقة ، مستحضرات ما قبل الحالقة وما بعد الحالقة ، الكولونيا، مستحضرات ازالة الشعر ، مستحضرات الوقاية من الشمس والسمرار 

رة بالتعرض للشمس ، مستحضرات تجميل ، مستحضرات المكياج ، مستحضرات ازالة المكياج ، فازلين الغراض التجميل ، البش

مستحضرات العناية بالشفة ، بودرة التالك ، غزل قطنى الغراض التجميل ، اعواد قطن الغراض التجميل ، لفافات تجفيف مشبعة او شبة 

 دون غيرها 3ن ، ماسكات التجميل ، مواد ازالة البقع من الوجة الواردة بالفئة مرطبة بمواد تنظيف او محاليل تزيي

 

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

 بريطانيا المملكة المتحدة, , , , -زد دى  4  21انجلترا سى اتش  -ويرال مرسيسد  -بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0381815رقم العالمـة  : 

 23/06/2020تاريخ التسـجيل  : 

 03/10/2021  شــــــير بالسجالت  :تاريخ التأ

 3الفئة : 

صابون ، صابون طبى ، مستحضرات تنظيف ، عطور ، زيوت عطرية ، مزيالت الروائح الكريهة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

تصفيف الشعر ، مستحضرات  ومضادات للعر  )مواد تواليت( مستحضرات العناية بالشعر، شامبو وبلسم ، مواد تلوين الشعر ، منتجات

التجميل غير الطبية ، مستحضرات الحمام واالستحمام ، مستحضرات العناية بالبشرة ، الزيوت والكريمات واللوشن للبشرة ، مستحضرات 

سمرار حالقة ، مستحضرات ما قبل الحالقة وما بعد الحالقة ، الكولونيا، مستحضرات ازالة الشعر ، مستحضرات الوقاية من الشمس وال

البشرة بالتعرض للشمس ، مستحضرات تجميل ، مستحضرات المكياج ، مستحضرات ازالة المكياج ، فازلين الغراض التجميل ، 

مستحضرات العناية بالشفة ، بودرة التالك ، غزل قطنى الغراض التجميل ، اعواد قطن الغراض التجميل ، لفافات تجفيف مشبعة او شبة 

 دون غيرها 3محاليل تزيين ، ماسكات التجميل ، مواد ازالة البقع من الوجة الواردة بالفئة مرطبة بمواد تنظيف او 

 

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

 دة, , , , بريطانيازد دى ، المملكة المتح 4  21انجلترا سى اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0381816رقم العالمـة  : 

 01/06/2021تاريخ التسـجيل  : 

 06/10/2021  اريخ التأشــــــير بالسجالت  :ت

 3الفئة : 

صابون ، صابون طبى ، مستحضرات تنظيف ، عطور ، زيوت عطرية ، مزيالت الروائح الكريهة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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شعر ، منتجات تصفيف الشعر ، مستحضرات ومضادات للعر  )مواد تواليت( ، مستحضرات العناية بالشعر ، شامبو وبلسم ، مواد تلوين ال

التجميل غير الطبية ، مستحضرات الحمام واالستحمام ، مستحضرات العناية بالبشرة ، الزيوت والكريمات واللوشن للبشرة ، مستحضرات 

ة من الشمس والسمرار حالقة ، مستحضرات ما قبل الحالقة وما بعد الحالقة ، الكولونيا ، مستحضرات ازالة الشعر ، مستحضرات الوقاي

البشرة بالتعرض للشمس ، مستحضرات تجميل ، مستحضرات المكياج ، مستحضرات ازالة المكياج ، فازلين الغراض التجميل ، 

مستحضرات العناية بالشفة ، بودرة التالك ، غزل قطنى الغراض التجميل ، اعواد قطن الغراض التجميل ، لفافات تجفيف مشبعة او شبة 

 دون غيرها 3واد تنظيف او محاليل تزيين ، ماسكات التجميل ، مواد ازالة البقع من الوجة الواردة بالفئة مرطبة بم

 

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

 المملكة المتحدة, , , , بريطانيازد دى ،  4  21انجلترا سى اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0381817رقم العالمـة  : 

 23/06/2020 تاريخ التسـجيل  :

 06/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مزيالت الروائح الكريهة  -زيوت عطرية  -عطور  -مستحضرات تنظيف  -صابون طبى  -صابون  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات  -منتجات تصفيف الشعر  -موادتلوين الشعر  -شامبو وبلسم  -ومضادات للعر  ) مواد التواليت( مستحضرات العناية بالشعر 

مستحضرات  -الزيوت والكريمات واللوشن للبشرة  -مستحضرات العناية بالبشرة  -مستحضرات الحمام واالستحمام  -التجميل غير الطبية 

ضرات الوقاية من الشمس والسمرار مستح -مستحضرات ازالة الشعر  -الكولونيا  -مستحضرات ماقبل الحلقة وما بعد الحالقة  -حالقة 

 -فازلين الغراض التجميل  -مستحضرات ازالة المكياج  -مستحضرات المكياج  -مستحضرات تجميل  -البشرة بالتعرض للشمس 

 لفافات تجفيف مشبعة او شبة مرطبة بمواد تنظيف او محاليل -بودرة التلك غزل قطنى الغراض التجميل  -مستحضرات العناية بالشفة 

 دون غيرها 3مواد ازالة البقع من الوجة فئة  -ماسكات التجميل  -تزيين 

 

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

 انجلترا, بريطانيا --زد دى  4 12سى اتش  -ويرال مرسيسيد  -بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0381971رقم العالمـة  : 

 24/08/2020تاريخ التسـجيل  : 

 31/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 44 - 10 -5الفئة : 

المستحضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية المستحضرات الصحية للغايات الطبية اطعمة ومواد  - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

اد التضميد مواد الحمية المعدة لالستخدام الطبى او البيطرى واطعمة الرضع المكمالت الغذائية للبشر وللحيوانات لصقات الجروح ومو

  5حشو االسنان وشمع االسنان منظفات االسنان المستحضرات للقضاء على الهوام مبيدات الفطريات مبيدات االعشاب بالفئة رقم 

االجهزة والمعدات الجراحية والطبية ولطب االسنان والبيطرية الطراف والعيون واالسنان االصطناعية االدوات التجبيرية مواد  - 27الفئة 

خياطة الجروح االجهزة العالجية والمساعدة المعدة للمعاقين اجهزة التدليك االجهزة والمعدات واالدوات لتمريض الرضع االجهزة 

  27والمعدات واالدوات للنشاط الجنسى االجهزة الطبية الستخدام العيون بالفئة رقم 

الخدمات الزراعية والبستانية والجراحية  -والجمالية للبشر أو الحيونات  الرعاية الصحية -الخدمات البيطرية  -الخدمات الطبية  - 44الفئة 

 دون غيرها 44الواردة بالفئة رقم 

 

 شركة امريكية ذات مسئولية محدودة -فارماسيا اند ابجون كومباني ال ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحده االمريكيه, , , , الواليات المتحدة  40772ميتشيجن ،  بورتايدج روود  ، كالمازو ، 7777:  عنوان ناقل الملكية : 

 االمريكية

 

 ذات مسئولية محدودة -ال ال سي  4فايزر بى اف اي يو اس هولدينجز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة  -ايست فورتي سكند ستريت نيويورك  135: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0389016رقم العالمـة  : 

 19/10/2021تاريخ التسـجيل  : 
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 25/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 31الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه-شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -مر رجب وشركاه تا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المهندسين العجوزه الجيزه, مصر 25ش السودان الدور الثالث شقه  374:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 بولس حمدي عبدالملك حنيناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 العزيمة بملك /بولس حمدي عبدالملك, مصر 4نيا مركز سمالوط قرية الم: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0389578رقم العالمـة  : 

 13/04/2021تاريخ التسـجيل  : 

 13/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

مياة معدنية )مشروبات(خالصات غير -غير كحولي(رحي  الفاكهه )-عصائر فاكهه-المياه الغازية  - 31الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 31ماء صودا مياه )مشروبات ( بالفئة  -مشوبات غير كحولية من عصيرالفاكهة-الكحولية من الفاكهه

 

 شركة ذات مسؤلية محدودة -شركة اويلز اند جرينز  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -شارع مدررسة الشويفات  من 53شارع  128:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسؤلية محدودة - valley waterفالي ووتر اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر-القاهرة الجديدة -بلوك مركز خدمات التجمع األول  4: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0394663عالمـة  : رقم ال

 21/09/2021تاريخ التسـجيل  : 

 05/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 دون غيرها 10جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -التجارية واالستيراد والتصدير  شهرة للتجارة والتوكيالت -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -25شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  374:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , , , مصر

 

 فرد-الكمال لبقالة الجملة  -قدرى كمال حفني مصطفى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قنا مدينة قنا الشئون بجوار مكتبة جنوب الوادي بندر قنا ملك/ كمال حفنى مصطفى, مصر: الملكية عنوان المنقول اليه 

 
 0401094رقم العالمـة  : 

 21/09/2021تاريخ التسـجيل  : 

 05/10/2021  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 10الواردة بالفئه رقم  جميع المنتجات - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية  والتصدير  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 25شقه  -الدور الثالث  -شارع السودان  374:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد-الكمال لبقالة الجملة  -قدرى كمال حفني مصطفى ه المــــلكية   : اسم المنقول الي

 قنا مدينة قنا الشئون بجوار مكتبة جنوب الوادي بندر قنا ملك/ كمال حفنى مصطفى, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0413143رقم العالمـة  : 

 14/10/2021تاريخ التسـجيل  : 

 19/10/2021  سجالت  :تاريخ التأشــــــير بال

 29الفئة : 
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 دون غيرها 10جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير_ شركة توصيه بسيطة -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , , , , مصر _ المهندسين _ العجوزة _ الجيزة 25سودان _ الدور الثالث _ شقة ش ال 374:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمه -البورسعيديه للصناعات الغذائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بورسعيد, مصر fالحوض السمكي قطعه رقم  -المنطقة الصناعيه : عنوان المنقول اليه الملكية 
 


