
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0001574رقم العالمـة  : 

 1942/03/03تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

 بطاقات الفرامل - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 بى بى ايه جروب بى ال سى .شركة بريطانية محدوده المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 انجلترا, , , , بريطانيا -كليكهيتون وست يوركشير  -هوايتشابل رود :  ن ناقل الملكية : عنوا

 

 جيه اف بي السابعة والعشرون الدارة االصول إم بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المانيا, المانيا-فيسبادن  75256شارع كلوبستوك  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0001594عالمـة  : رقم ال

 1944/05/06تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

بطانات للفرامل  اقراص الدبرياج التى تستعمل فى العربات والموتوسكيالت وسيارات النقل  - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 واالتوبيسات والكراكات

 

 بى بى ايه جروب بى ال سى .ش.بريطانية محدوده المسئولية المـــــــــلكية  : اسم ناقل

 لندن ءي سي واي ائي يو, بريطانيا -فليت ستريت  67:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 جيه اف بي السابعة والعشرون الدارة االصول إم بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المانيا, المانيا-فيسبادن  75256شارع كلوبستوك  5: ة عنوان المنقول اليه الملكي

 
 0018599رقم العالمـة  : 

 1953/07/27تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

 ات المستخدمه فى الدباغهالمنتجات الكيميائيه المستخدمه فى الصناعه ماعدا الخالط - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 جي سي بي اباليد تكنولوجيز انك، شركة متحدة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية71227ويتيمور افينيو، كامبريدج، مساسشوسيتس  71:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسؤولية -هنكل اي بي هولدينج جي ام بي اتش اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المانيا, المانيا -، دوسلدوف 27554، 76هنكلشتراسيه: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0053350رقم العالمـة  : 

 1982/11/17تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 17الفئة : 

 مواد االحكام الكاتمة - 26الفئة :    لمنتــــــــجاتالبضائع وا

 

 جي سي بي اباليد تكنولوجيز انك، شركة متحدة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية71227ويتيمور افينيو، كامبريدج، مساسشوسيتس  71:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسؤولية -هنكل اي بي هولدينج جي ام بي اتش لمنقول اليه المــــلكية   : اسم ا

 المانيا, المانيا -، دوسلدوف 27554، 76هنكلشتراسيه: 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

 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 
 0053351رقم العالمـة  : 

 1984/04/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 17الفئة : 

 ( بوصفها من مواد السد26تركيبات ألحكام االوانى بالفئة ) - 26الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 جي سي بي اباليد تكنولوجيز انك، شركة متحدة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ،71227ويتيمور افينيو، كامبريدج، مساسشوسيتس  71:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسؤولية -هنكل اي بي هولدينج جي ام بي اتش اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المانيا, المانيا -، دوسلدوف 27554، 76هنكلشتراسيه: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0054925رقم العالمـة  : 

 1982/08/02خ التسـجيل  : تاري

 2021/12/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 الحلوى المصنوعة من السكر المغلى والحلويات - 07الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ايرلندية -كادبورى ايرالند ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ايرلندا , بريطانيا 5االهايد رود كولوك دبلن م:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 ، ايرالند, ايرالند5كوولوك دبلن : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0054925رقم العالمـة  : 

 1982/08/02تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/15  ـــــير بالسجالت  :تاريخ التأشـ

 30الفئة : 

 الحلوى المصنوعة من السكر المغلى والحلويات - 07الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة-كادبوري شويبس تريشوري انترناشيونال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ند، ايرالند, ايرال5كوولوك دبلن :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى ، شركة محدودة المسئولية خاضعة لقوانين والية ديالويراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية77740ثرى ليكس درايف ، نورثيلد ، الينوى : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0060116م العالمـة  : رق

 1989/05/15تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

الفراخ المجهزه الطازجه , اللحوم واالسماك , مستخرجات اللحوم , الفواكه والخضروات  - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

السلطات , المربات بانواعها , البيض واللبن وغيره من منتجات االلبان , االغذيه المحفوظه ,  المحفوظه  التي تستخدم فى تحضير

 المخلالت

 

 كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدنجز انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة 27120جاردينر لين , لويزفيل , كيه واى  2222:  عنوان ناقل الملكية : 

 

كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدنجز ال ال سى . شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا لقوانين والية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ديالوير .
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 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 27120جاردينر الن ،لويسفيلى ، كنتاكى   2222: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0062738رقم العالمـة  : 

 1987/10/25تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 19الفئة : 

وال ترد 24مباني وجميع هذه المنتجات تقع بالفئةمواد البناء غير قابلة لالحتراق لالستعمال في ال - 24الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 في فئات اخرى

 

 دبليو ار جريس اند كو. كون اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية12722غريس درايف، كولومبيا، ميريالند،  6577:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 جي سي بي اباليد تكنولوجيز انك، شركة متحدةلمــــلكية   : اسم المنقول اليه ا

، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة 71227ويتيمور افينيو، كامبريدج، مساسشوسيتس  71: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0062738رقم العالمـة  : 

 1987/10/25تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/29  ــــــير بالسجالت  :تاريخ التأش

 19الفئة : 

وال ترد 24مواد البناء غير قابلة لالحتراق لالستعمال في المباني وجميع هذه المنتجات تقع بالفئة - 24الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 في فئات اخرى

 

 يةدبليو ار جريس اند كو شركة متحدة امريك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمراليكية, الواليات المتحدة 27707افنيو اوف ذي امريكاس نيويورك2222جريس بالزا:  عنوان ناقل الملكية : 

 االمريكية

 

 دبليو ار جريس اند كو. كوناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة 12722 غريس درايف، كولومبيا، ميريالند، 6577: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0084395رقم العالمـة  : 

 1996/12/02تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 مستحضرات تجميل وكريمات - 0الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 الشركة المصرية للتجارة والتوكيالت محمد بهاي ابراهيم وشريكه ـــلكية  :اسم ناقل المــــــ

 ش.امين شوقي بالنعام المطرية, مصر0:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسؤولية محدودة -ميالنو فارما اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -عابدين  -يف عمارة االيموبيليا شارع شر 17الدور السادس  767شقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0084396رقم العالمـة  : 

 1994/12/22تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 0مستحضرات تجميل وكريمات الواردة بالفئة - 0الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 الشركة المصرية للتجارة والتوكيالت محمد بهي ابراهيم وشريكه شركه تضامن ـلكية  :اسم ناقل المــــــــ

 ش.امين شوقي بالنعام المطرية, مصر0:  عنوان ناقل الملكية : 
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 ذات مسؤولية محدودة -ميالنو فارما اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -عابدين  -شارع شريف عمارة االيموبيليا  17الدور السادس  767شقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0093053رقم العالمـة  : 

 2001/02/20تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 اجهزة االتصاالت والعدد البحرية - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 جارمن كوربوريشن ـلكية  :اسم ناقل المــــــــ

 تايوان ار او سى, تايوان 112زيزهى ديست نيو تايبيه سيتى  1زهانجشو الطريق 75:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 جارمن سويتزالند جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سراشافهاوزن، سويسرا, سوي 1،5177موهلنتالستراس: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0095029رقم العالمـة  : 

 2001/02/07تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

اجهزه ونركيبات الزاله عسر المياه ) لتلطيف  -اجهزه واالت لتنقيه المياه  -تركيبات لتنقيه المياه  - 22الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 فالتر لمياه الشراب مرشحات لمياه الشرب -ه ( المرشحات ) الفالتر (  كاجزاء من التركيبات المنزليه  والصناعه الميا

 

 فيلمتك كوربوريشن / ش.م اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مدينه فينوبوليس واليه فيوسيتا, الواليات المتحدة االمريكية -اومزالن  6177:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذى داو كيمكال كومبانىاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 25762ميتشيجان  -ميد الند : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0111147رقم العالمـة  : 

 2000/06/02تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

 والترد بأى فئه اخرى . 21سوبر ماركت بالفئه  - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 خالد وحمدى عباس احمد فتح الله ) فتح الله جمله ماركت ( تضامن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 تيفانو قسم الرمل , مصرش محمد احمد عفيفى سان اس 27اسكندرية:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية-جمله ماركت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية, مصر -قسم محرم بك  -مدخل االسكندرية الصحراوي  -داون تاون : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0113105رقم العالمـة  : 

 2000/08/14تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/02  ـــير بالسجالت  :تاريخ التأشـــ

 29الفئة : 

 ما عدا المخلالت 14جميع منتجات الفئة  - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 خالد وحمدى عباس واحمد فتح الله ) فتح الله جمله ماركت ( شركة تضامن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندرية, مصر -قسم الرمل  -سان استيفانو  -فيفى ش محمد احمد الع27:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية-جمله ماركت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية, مصر -قسم محرم بك  -مدخل االسكندرية الصحراوي  -داون تاون : 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

 
 0113106رقم العالمـة  : 

 2000/10/08: تاريخ التسـجيل  

 2021/12/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 ما عدا الثلج 07جميع منتجات الفئة  - 07الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 خالد وحمدى عباس احمد فتح الله ) فتح الله جمله ماركت ( شركة تضامن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندرية, مصر -قسم الرمل  -سان استيفانو  -ش محمد احمد العفيفى 27:  :  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة مصرية-جمله ماركت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية, مصر -قسم محرم بك  -مدخل االسكندرية الصحراوي  -داون تاون : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0121871رقم العالمـة  : 

 2003/01/06تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 منتجات الحلويات بما فى ذلك المضغات السكريه ) اللبان ( . - 07الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 المبرت كمبانى -وارنر  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحده االمريكيه الصناعه والتجاره, الواليات  5457طريق تابور موريس بلينز ، نيوجيرسى  172:  ية : عنوان ناقل الملك

 المتحدة االمريكية

 

 وارنر المبرت كومباني ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 5457طريق تابور موريس بلينز نيوجيرسي  172: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0137575رقم العالمـة  : 

 2006/04/18تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31الفئة : 

النباتات الحية و  -الخضروات الطازجة  الفواكه و -منتجات البساتين  -الحاصالت الزراعية  - 02الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 02الزهور الطبيعية الواردة بالفئة 

 

 خالد وحمدى عباس احمد فتح الله ) فتح الله جملة ماركت ( اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندرية, مصر -قسم الرمل  -سان استيفانو  -ش محمد احمد العفيفى 27:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية-جمله ماركت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية, مصر -قسم محرم بك  -مدخل االسكندرية الصحراوي  -داون تاون : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0137576رقم العالمـة  : 

 2006/09/19تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

المياه المعدنية و الغازية و غيرها من المشروبات غير الكحولية و الشراب و غيره من  - 01الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها01المستحضرات التى تستعمل لعمل المشروبات و العصائر و كلها واردة بالفئة 

 

 دى عباس احمد فتح الله ) فتح الله جملة ماركت (خالد وحم اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندرية, مصر -قسم الرمل  -سان استيفانو  -ش محمد احمد العفيفى 27:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية-جمله ماركت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 االسكندرية, مصر -قسم محرم بك  -ة الصحراوي مدخل االسكندري -داون تاون : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0154119رقم العالمـة  : 

 2009/02/02تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 5المكمالت الغذائية الواردة بالفئة  - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شركة بيوفارما  -حسين ومصطفي وشريكهما  : اسم ناقل المـــــــــلكية 

 الجيزة , مصر -المهندسين  -ش السودان  220:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -بايو فارما ايجيبت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اكتوبر , , , , مصر 7مدينة  - 22ش  -ثالثة  المنطقة الصناعية ال 64قطعة رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0163310رقم العالمـة  : 

 2006/05/24تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

واغذية االطفال والمرضى  المنتجات الصيدلية والبيطرية والمنتجات الصحية المستخدمة في الطب - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

المستخدمة طبيا واللصق الطبية ومواد التصميد  والمواد الخاصة بحشو االسنان والشمع المستخدم في الطب االسنان والمواد المطهرة 

 5والمستحضرات المستخدمة في ابادة الحشائش واالعشاب والحيوانات الضارة الواردو بالفئة

 

 نوفارتيس ا ج شركة مساهمة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بازل سويسرا, سويسرا 2771:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة تألفت بموجب قوانين سويسرا -نوفارتيس كونسيومر هيلث اس ايه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا سويسرا, , , , -برانيغز  2246 -ايتراز  - 2راوت دي : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0231540رقم العالمـة  : 

 2013/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 دون غيرها 20خدمات المطاعم والكافيتريات بالفئة  - 20الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شيماء( -احمد  -الح وهم)حسين ورثة السيد مصطفى ص اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -امتداد رمسيس  -ممدوح سالم  02:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة -المصطفي لالغذية والمشروبات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصرمدينة نصر-امتداد رمسيس -شارع ممدوح سالم  02: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0231540رقم العالمـة  : 

 2013/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 دون غيرها 20خدمات المطاعم والكافيتريات بالفئة  - 20الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -المصطفى لألغذية والمشروبات  -ح وشريكه شركة السيد مصطفى صال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -امتداد رمسيس  -ممدوح سالم  02:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فردي -شركة السيد مصطفى صالح اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -س امتداد رمسي -ممدوح سالم  02: عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0231540رقم العالمـة  : 

 2013/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 دون غيرها 20خدمات المطاعم والكافيتريات بالفئة  - 20الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 فردي -شركة السيد مصطفى صالح  : اسم ناقل المـــــــــلكية 

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -امتداد رمسيس  -ممدوح سالم  02:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شيماء( -احمد  -ورثة السيد مصطفى صالح وهم)حسين اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -نة نصر مدي -امتداد رمسيس  -ممدوح سالم  02: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0236783رقم العالمـة  : 

 2011/08/23تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 8الفئة : 

دوات عدد وادوات يدوية ) تدار باليد ( ادوات قطع )الشوط والسكاكين والمالعق ( اسلحة بيضاء ا - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 5الحالقة ماكينات حالقة كهربائية او غير كهربائية علب ماكينات الحالقة مشاحذ جلدية لالمواس بالفئة 

 

 ش هنديه محدودة المسئولية ---ال تى دى  -سوبر ماكس انترناشيونال بى . فى . تى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الهند, الهند -مومباى  -مقابل جى بى او  --لرابع الطابق ا --مالهوترا هاوس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ماكس اي بي ار هولدنجز ايه جي -سوبر اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 زوج سويسرا, سويسرا 7077, 5سي/او شورزمان بارتنرز اية جي نوردستراسي : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0250670رقم العالمـة  : 

 2014/02/19:   تاريخ التسـجيل

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

خدمات االعمال التجارية و االستيراد و التصدير والفتة الشركة و المعارض التجارية فى مجال  - 05الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 12،  12،  22،  4،  6واردة بالفئة االجهزة واالدوات الكهربائية واالوانى المنزلية والمفروشات ال

 

 شركة تضامن -ياسر محمد امام احمد وشركاه )طيبة رنين للتجارة والصناعة (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

شارع ترعة الحلو متفرع من شارع  -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس  -أ الدور االول  260عمارة  26شارع :  عنوان ناقل الملكية : 

 الجيزة , مصر -الهرم  -المنصورية  ترعة

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0252550رقم العالمـة  : 

 2017/11/08تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 07جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 07الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

شركه متحدة امريكيه تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات  -، انك  كنتاكي فرايد تشيكن انتر ناشيونال هولدينجز اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المتحدة االمريكية .

 الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية - 27120جاردينير لين، لويسفيل ، كنتاكي  2222:  عنوان ناقل الملكية : 
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كن انترناشيونال هولدنجز ال ال سى . شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا لقوانين والية كنتاكى فرايد تشياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ديالوير .

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 27120جاردينر الن ،لويسفيلى ، كنتاكى   2222: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0260855رقم العالمـة  : 

 2012/12/24ـجيل  : تاريخ التس

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 24 - 21الفئة : 

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

 12جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 12الفئة 

 

 شركة تضامن -)طيبة رنين للتجارة والصناعة ( ياسر محمد امام احمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

شارع ترعة الحلو متفرع من شارع  -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس  -أ الدور االول  260عمارة  26شارع :  عنوان ناقل الملكية : 

 الجيزة , مصر -الهرم  -ترعة المنصورية 

 

 شركة مساهمة -اعة طيبة رنين للتجارة والصناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0260856رقم العالمـة  : 

 2015/02/16تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32 - 30 -29الفئة : 

 14جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 07جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 07الفئة 

 01جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 01الفئة 

 

 شركة تضامن -جارة والصناعة ( ياسر محمد امام احمد وشركاه )طيبة رنين للت اسم ناقل المـــــــــلكية  :

شارع ترعة الحلو متفرع من شارع  -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس  -أ الدور االول  260عمارة  26شارع :  عنوان ناقل الملكية : 

 الجيزة , مصر -الهرم  -ترعة المنصورية 

 

 همةشركة مسا -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0276105رقم العالمـة  : 

 2021/12/13تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 14الزيوت الوارده بالفئة  - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -صولو للصناعات الغذائية ش ذ م م  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ية , , , , مصراالسكندر - 577الدور الثامن شقة  -ش فوزي معاذ  47 -سموحة  -عمارات سما الحرية :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 مساهمة مصرية -االسكندرية لتصنيع البذور ومنتجاتها )اليكس( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصر01بلوك  2قطعة  -المنطقة الرابعة   -برج العرب الجديدة  -االسكندرية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0284358رقم العالمـة  : 

 2018/05/08تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 
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تونةومشروم  كمبوت واالسماك المعلبةوالمحفوظةو الرنجة وجميع المنتجات الواردةبالفئة رقم  - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

14 

 

 شركة تضامن -روب لالستيراد والتوكيالت التجارية اية ام ج -عاطف مرزوق عزيز وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر -عين شمس   -امام فندق السالم  -شارع جسر السويس 6:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -ايه ام جروب لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

من خريطة تقسيم المنطقة الصناعية االولي 20717ب(ىلوك 5المبنى االدارى المقام على قطعة االرض رقم ): ول اليه الملكية عنوان المنق

 القليوبية , مصر -مدينة العبور  -

 
 0292605رقم العالمـة  : 

 2017/10/19تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 دون غيرها 14االطعمة الجاهزة التى تحتوى على الدجاج بالفئة  - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -كنتاكى فرايد تشيكن انتر ناشيونال هولدينجز ، انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 يكيةالواليات المتحدة االمر

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 27120جاردينير لين ، لويسفيل ، كنتاكى  2222:  عنوان ناقل الملكية : 

 

ية كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدنجز ال ال سى . شركة محدودة المسؤلية مؤلفة طبقا لقوانين والاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ديالوير .

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 27120جاردينر الن ،لويسفيلى ، كنتاكى   2222: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0305745رقم العالمـة  : 

 2019/12/03تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16الفئة : 

الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة من هذه المواد وغير المشمولة في فئات أخرى ،  - 27الفئة :    ضائع والمنتــــــــجاتالب

المطبوعات ، مواد تجليد الكتب ، الصور الفوتوغرافية ، القرطاسية ، مواد اللصق المستعملة للقرطاسية او لألغراض المنزلية ، مواد 

، فرش الدهان او الرسم ، االالت الكاتبة واللوازم المكتبية ) عدا األثاث ( ، مواد التدريس والتعليم ) عدا األجهزة ( ،  الستخدام الفنانين

المواد البالستيكية المستخدمة للتغليف ) غير المشمولة في فئات أخرى ( حروف الطباعة في االالت الطابعة ، كليشيهات الطباعة وجميع 

 27الفئة المنتجات الواردة ب

 

شركة مساهمة مصرية تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر  -اف ار دى فور لالستثمارات السياحية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 العربية

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

 

 شركة مساهمة مصرية -د ستوب للمطاعم  فواسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, , , , مصر -الهرم  -المريوطية  -شارع يوسف  6: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0316058رقم العالمـة  : 

 2016/11/27تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 20 - 16 -1الفئة : 

 (15جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 2الفئة :    ـــجاتالبضائع والمنتـــــ

 (27جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 27الفئة 

 (17جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 17الفئة 

 

 شركة تضامن -ياسر محمد امام احمد وشركاه )طيبة رنين للتجارة والصناعة (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

شارع ترعة الحلو متفرع من شارع  -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس  -أ الدور االول  260عمارة  26شارع :  الملكية : عنوان ناقل 

 الجيزة , مصر -الهرم  -ترعة المنصورية 
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 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0326925رقم العالمـة  : 

 2017/11/21تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

البرمجيات القابلة للتنزيل وهى برامج المراسلة الفورية وبرامج تبادل الملفات وبرامج االتصاالت  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

االلكترونية لتبادل البيانات والمقاطع السمعية وصور الفيديو ورسومات الجرافيكس عن طريق الكمبيوتر وهواتف الموبيل والالسلكى 

لتنزيل لمعالجة الصور ورسومات الجرافيكس والمقاطع السمعية ومقاطع الفيديو وشبكات االتصاالت برمجيات الكمبيوتر القابلة ل

الخاصة بهواتف الموبيل برامج الكمبيوتر المكونات المادية للكمبيوتر البرمجيات القابلة للتنزيل الخاصة بهواتف  SIMوالنصوص بطاقات 

مج الكمبيوتر الستخدامها فى تسهيل نقل المكالمات الصوتية عبر الموبيل البرمجيات القابلة للتنزيل الخاصة بتطبيقات الرسائل برا

( المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو والرسائل النصية والرسائل الفورية وخدمات الشبكات االجتماعية VOIPبروتوكول االنترنت ) 

ة برامج الكمبيوتر النشاء وتحرير ورفع وتنزيل على االنترنت البرمجيات القابلة للتنزيل الخاصة بتطبيقات هواتف الموبيل للمراسل

والوصول الى ومشاهدة ونشر وعرض ووضع العالمات والتدوين وتدفق وربط ومؤشرات االتجاة والميول حول والتعليق على والتضمين 

التصاالت البرمجيات الخاصة ونقل وتبادل او بطريقة اخرى تقديم وسائل االعالم االلكترونية او المعلومات عن طريق شبكات الكمبيوتر وا

بارسال واستقبال الرسائل االلكترونية ورسومات الجرافيكس والصور والمحتوى الصوتى والصوتيات والمرئيات عبر شبكات االتصاالت 

مبيوتر القابلة الدولية برامج الكمبيوتر الخاصة بجمع وادارة وتحرير وتنظيم وتعديل ونقل وتبادل وتخزين البانات والمعلومات برمجيات الك

للتنزيل الخاصة بالتجارة االلكترونية للسماح للمستخدمين باجراء المعامالت التجارية االلكترونية عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت 

الدولية برامج الكمبيوتر الدارة المعلومات الشخصية وبرمجيات مزامنة البيانات ادوات تطوير برامج الكمبيوتر برامج الكمبيوتر 

 دون غيرها 4( بالفئة  APIالستخدامها كواجهة برمجة للتطبيقات ) 

 

 الواليات المتحدة االمريكية -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا   -واتس اب ، انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , ’  42722تن فيو , كاليفورنيا , ماون 124 - 217كاسترو ستريت , سويت  757:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ة, الواليات المتحدة االمريكية، الواليات المتحدة االمريكي42715، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 2772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0326926رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

توفير  4خدمات التسويق، واإلعالن، والترويج فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات المدرجة في الفئات  - 05الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الترويج للسلع والخدمات لآلخرين عبر شبكات   4خدمات أبحاث السوق والمعلومات فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات المدرجة في الفئات 

الكمبيوتر واالتصاالت؛ خدمات األعمال التجارية والدعاية، وبصفة خاصة، التخطيط اإلعالمي وعمليات الوساطة لشراء وسائل اإلعالم 

دمات األعمال التجارية والدعاية، وبصفة خاصة، الخدمات اإلعالنية لتتبع أداء اإلعالنات، وإلدارة وتوزيع وخدمة اإلعالنات، لآلخرين؛ خ

ة ولتحليل بيانات اإلعالنات، وإلبالغ بيانات اإلعالنات، ولتحسين أداء اإلعالنات؛ الخدمات االستشارية في مجال الدعاية واإلعالن، وبصف

تخصيص جهود التسويق لآلخرين؛ خدمات المعلومات التجارية، وبصفة خاصة ، إدارة اإلعالنات من خالل تقديم خاصة، تفصيل و

التقارير، وتحديد الهدف اإلعالني، وإدارة اإلعالنات المخزنة إلكترونيا، لالستخدام على شبكة الكمبيوتر الدولية في الخدمات العلمية 

ات ومنتجات الغير عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت والتكنولوجية؛ تسهيل تبادل وبيع خدم

التي تضم مجموعة واسعة من السلع االستهالكية لآلخرين، وبطاقات الهدايا، وتوصيل وسائط اإلعالم الرقمية، وسماعات الرأس الخاصة 

ة بالكمبيوتر؛ توفير األسواق اإللكترونية لبائعي السلع و/ أو الخدمات؛ توفير وسائل بالكمبيوتر، والمحتوى والبيانات االفتراضية الخاص

ات اإلنترنت لربط البائعين مع المشترين؛ توفير وسائل اإلنترنت التي توفر المعلومات للمستهلكين في مجال الهدايا؛ الترويج للسلع والخدم

التي توفر مقترحات الهدايا؛ الشبكات التجارية؛ خدمات االستخدام والتوظيف؛ االعالن  لآلخرين من خالل توفير وسائل اإلنترنت االلكترونية

 وخدمات توزيع المعلومات، وبصفة خاصة، توفير مساحة اإلعالنات المبوبة عبر شبكة الكمبيوتر الدولية؛

 

 انين والية كاليفورنياشركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقو  -واتس اب ،  انك   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , ’  42722, ماونتن فيو , كاليفورنيا  124 - 217كاسترو ستريت , سويت  757:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية42715، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 2772: اليه الملكية عنوان المنقول 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0326927رقم العالمـة  : 

 2017/11/21تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 36الفئة : 

الخدمات المالية خدمات المعامالت المالية خدمات معالجة وتجهيز المدفوعات خدمات معالجة  - 07الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

وتجهيز المعامالت المالية وبصفة خاصة المقاصة وتسوية المعامالت المالية عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت المعالجة االلكترونية 

كات الكمبيوتر واالتصاالت خدمات تحويل األموال الكترونيا وخدمات دفع الفواتير بالفئة رقم وارسال بيانات سداد الفواتير لمستخدمى شب

07 

 

 الواليات المتحدة االمريكية -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا   -انك  -واتس اب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , ’  42722, ماونتن فيو , كاليفورنيا  124 - 217تريت , سويت كاسترو س 757:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية42715، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 2772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0326928رقم العالمـة  : 

 2017/11/21تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 

نقل واستقبال البيانات عبر شبكات االتصاالت خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وهر خدمات  - 05الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

السلكية والالسلكية التبادل االلكترونى للصوتيات والبيانات والمقاطع السمعية ومقاطع الفيديو والنصوص ورسومات الجرافبكس المتاحة 

واتف المحمولة خدمات االتصاالت عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت السلكية والالسلكية خدمات الرسائل الفورية خدمات االتصاالت لله

( عقد المؤتمرات الصوتية عن بعد خدمات عقد المؤتمرات عن بعد Voipالسلكية والالسلكية الخدمات الصوتية عبر بروتوكول االنترنت ) 

لملفات الصور الرقمية المراسالت عبر شبكة االنترنت خدمات التناظر ونقل الملفات الخاصة بتبادل الصور والفيديو وهى النقل االلكترونى 

ومقاطع الفيديو والمحتويات السمعية والبصرية بين المستخدمين توفير خدمة الوصول الى قواعد البيانات على اجهزة الكمبيوتر واالجهزة 

لجرافيكس االلكترونية وشبكة اال نترنت خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وهى النقل االلكترونى للبيانات والرسائل ورسومات ا

والصور والملفات السمعية وملفات الفيديو والمعلومات توفير غرف الدردشة على االنترنت وخدمات الرسائل الفورية واللوحات االعالنية 

االلكترونية توفير خدمة الوصول الى قواعد البيانات على اجهزة الكمبيوتر فى مجال الشبكات االجتماعية خدمات البث النصية وللمقاطع 

لسمعية ومقاطع الفيديو عبر اجهزة الكمبيوتر او شبكات االتصاالت االخرى توفير خدمة المنتديات على شبكة االنترنت للتواصل حول ا

الموضوعات ذات اال هتمام العام توفير روابط االتصال عبر شبكة االنترنت التى تنقل مستخدمى اجهزة هواتف الموبيل واالنترنت لمواقع 

 دون غيرها 05لية على االنترنت  بالفئة اخرى محلية ودو

 

 الواليات المتحدة االمريكية -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا    -واتس اب ، أنك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , ’  42722, ماونتن فيو , كاليفورنيا  124 - 217كاسترو ستريت , سويت  757:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مريكية، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة اال42715، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 2772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0326929رقم العالمـة  : 

 2017/11/21تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

مجاالت موفر خدمة التطبيقات، وهي توفير،واستضافة،وإدارة،وتطوير، وصيانة التطبيقات،  - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مواقع على شبكة اإلنترنت، وقواعد البيانات في مجاالت االتصاالت الالسلكية، والوصول للمعلومات عبر الهواتف والبرمجيات، وال

المحمولة، وإدارة البيانات عن بعد لتوصيل المحتوى السلكياً ألجهزة الكمبيوتر اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وهواتف الموبايل 

المؤقت للبرامج والتطبيقات غيرالقابلة للتنزيل من على اإلنترنت للرسائل الفورية، والخدمات الصوتية عبر اإللكترونية؛ توفير االستخدام 

(، وعقد المؤتمرات عن طريق الفيديو، وعقد المؤتمرات الصوتية؛ خدمات الكمبيوتر، وهي إنشاء مجتمع VOIPبروتوكول اإلنترنت )

في شبكات التواصل االجتماعي؛ خدمات الكمبيوتر، وهي إنشاء مجتمعات افتراضية على اإلنترنت للمستخدمين المسجلين للمشاركة 
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للمستخدمين للمشاركة في المناقشات، والحصول على التعليقات من أقرانهم، والمشاركة في شبكات التواصل االجتماعي وشبكات األعمال 

ة لآلخرين إلجراء مناقشات تفاعلية عبر شبكات االتصاالت؛ توفير التجارية والمجتمعية؛ خدمات الكمبيوتر، وهي وسائل استضافة إلكتروني

برامج على اإلنترنت غير قابلة للتنزيل؛ خدمات الكمبيوتر، وهي وسائل استضافة إلكترونية لآلخرين لتنظيم وإجراء مناقشات عبرشبكات 

(، وهي استضافة تطبيقات برامج الكمبيوتر ASP(؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات )ASPاالتصاالت؛ مجاالت موفر خدمة التطبيقات )

( التي تضم برامج لتمكين أو تسهيل إنشاء ، وتحرير، ورفع ، وتنزيل ، والوصول إلى، ASPلآلخرين؛ مجاالت موفر خدمة التطبيقات )

على، والتضمين، ومشاهدة، ونشر، وعرض، ووضع العالمات، والتدوين، وتدفق، وربط ، ومؤشرات االتجاه والميول حول، والتعليق 

ونقل، وتبادل أو بطريقة أخرى تقديم وسائل االعالم االلكترونية أو المعلومات عن طريق شبكات الكمبيوتر واالتصاالت ؛ توفير خدمة 

فورية على شبكة اإلنترنت لتمكن المستخدمين من نقل بيانات الهوية الشخصية لـ ومشاركة بيانات الهوية الشخصية مع وبين وسائل 

ددة على اإلنترنت ؛ توفير المعلومات من الفهارس وقواعد البيانات القابلة للبحث للمعلومات بما في ذلك النصوص، الوثائق متع

 اإللكترونية، وقواعد البيانات، ورسومات الجرافيكس، ووسائل اإلعالم اإللكترونية، والصور الفوتوغرافية والمعلومات السمعية والبصرية،

تر واالتصاالت ؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج والتطبيقات غيرالقابلة للتنزيل من على اإلنترنت، إلنشاء مجتمع على شبكات الكمبيو

افتراضي ، ونقل المقاطع السمعية، ومقاطع الفيديو، والصور الفوتوغرافية، والنصوص، ورسومات الجرافيكس والبيانات؛ توفير وسائل 

انية رفع ، وتعديل ، وتبادل المقاطع السمعية ، ومقاطع الفيديو ، والصور الفوتوغرافية ، والنصوص، عبر اإلنترنت تتيح للمستخدم إمك

ورسومات الجرافيكس والبيانات؛ توفيربرنامج التجارة اإللكترونية غير القابلة للتنزيل للسماح للمستخدمين بإجراء المعامالت التجارية 

خدمات الكمبيوتر، وبصفة خاصة، مجاالت موفر خدمة التطبيقات التي تضم برامج واجهة برمجة  اإللكترونية عبرشبكة الكمبيوتر الدولية؛

(للسماح للمستخدمين بتنفيذ المعامالت التجارية اإللكترونية عبرشبكة الكمبيوتر الدولية ؛ خدمات البرمجيات كخدمة APIالتطبيقات )

(SAASوالتي تضم برامج إرسال رسائل التنبيهات اإللكت ) رونية، لنقل اوامر وإرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية، والسماح

 دون غيرها 21للمستخدمين بتنفيذ المعامالت التجارية اإللكترونية عبر شبكة الكمبيوتر الدولية؛ بالفئة 

 

 

 ورنياشركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليف -واتس اب ، انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , ’  42722, ماونتن فيو , كاليفورنيا  124 - 217كاسترو ستريت , سويت  757:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية42715، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 2772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0326930رقم العالمـة  : 

 2017/11/21تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 45الفئة : 

وهى توفير التوثيق  -خدمات التحقق من الهوية  -على االنترنت   -ات الشبكات االجتماعية خدم - 25الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

خدمات التحقق من الهوية  بالفئة  -خدمات التحقق من المستخدم  -خدمات التعارف والتواصل االجتماعى  -لمعلومات الهوية الشخصية 

 دون غيرها 25

 

 الواليات المتحدة االمريكية -ركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا  ش -واتس اب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , ’  42722, ماونتن فيو , كاليفورنيا  124 - 217كاسترو ستريت , سويت  757:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهالمــــلكية   : اسم المنقول اليه 

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية42715، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 2772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0326931رقم العالمـة  : 

 2017/11/21تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  السجالت  :تاريخ التأشــــــير ب

 9الفئة : 

البرمجيات القابلة للتنزيل وهى برامج المراسلة الفورية وبرامج تبادل الملفات وبرامج االتصاالت  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ر وهواتف الموبيل والالسلكى االلكترونية لتبادل البيانات والمقاطع السمعية وصور الفيديو ورسومات الجرافيكس عن طريق الكمبيوت

وشبكات االتصاالت برمجيات الكمبيوتر القابلة للتنزيل لمعالجة الصور ورسومات الجرافيكس والمقاطع السمعية ومقاطع الفيديو 

صة بهواتف الخاصة بهواتف الموبيل برامج الكمبيوتر المكونات المادية للكمبيوتر البرمجيات القابلة للتنزيل الخا SIMوالنصوص بطاقات 

الموبيل البرمجيات القابلة للتنزيل الخاصة بتطبيقات الرسائل برامج الكمبيوتر الستخدامها فى تسهيل نقل المكالمات الصوتية عبر 

( المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو والرسائل النصية والرسائل الفورية وخدمات الشبكات االجتماعية VOIPبروتوكول االنترنت ) 

النترنت البرمجيات القابلة للتنزيل الخاصة بتطبيقات هواتف الموبيل للمراسلة برامج الكمبيوتر النشاء وتحرير ورفع وتنزيل على ا

والوصول الى ومشاهدة ونشر وعرض ووضع العالمات والتدوين وتدفق وربط ومؤشرات االتجاة والميول حول والتعليق على والتضمين 



13 13 

تقديم وسائل االعالم االلكترونية او المعلومات عن طريق شبكات الكمبيوتر واالتصاالت البرمجيات الخاصة ونقل وتبادل او بطريقة اخرى 

بارسال واستقبال الرسائل االلكترونية ورسومات الجرافيكس والصور والمحتوى الصوتى والصوتيات والمرئيات عبر شبكات االتصاالت 

وتحرير وتنظيم وتعديل ونقل وتبادل وتخزين البانات والمعلومات برمجيات الكمبيوتر القابلة  الدولية برامج الكمبيوتر الخاصة بجمع وادارة

للتنزيل الخاصة بالتجارة االلكترونية للسماح للمستخدمين باجراء المعامالت التجارية االلكترونية عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت 

ة وبرمجيات مزامنة البيانات ادوات تطوير برامج الكمبيوتر برامج الكمبيوتر الدولية برامج الكمبيوتر الدارة المعلومات الشخصي

 دون غيرها 4( بالفئة  APIالستخدامها كواجهة برمجة للتطبيقات ) 

 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا -واتس اب ، أنك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , ’  42722, ماونتن فيو , كاليفورنيا  124 - 217كاسترو ستريت , سويت  757 : عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية42715ليفورنيا ، ويلو رود، مينلو بارك، كا2772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0326932رقم العالمـة  : 

 2017/11/21تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

توفير خدمات ابحاث السوق والمعلومات الترويج للسلع خدمات التسويق واالعالن والترويج  - 05الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والخدمات لالخرين عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت خدمات االعمال التجارية والدعاية وبصفة خاصة التخطيط االعالمى وعمليات 

النية لتتبع اداء االعالنات والدارة الوساطة لشراء وسائل االعالم لالخرين خدمات االعمال التجارية والدعاية وبصفة خاصة الخدمات االع

وتوزيع وخدمة االعالنات ولتحليل بيانات االعالنات والبالغ بيانات االعالنات ولتحسين اداء االعالنات الخدمات االستشارية فى مجال 

ادارة االعالنات من الدعاية واالعالن وبصفة خاصة تفصيل وتخصيص جهود التسويق لالخرين خدمات المعلومات التجارية وبصفة خاصة 

وبيع  خالل تقديم التقارير وتحديد الهدف االعالنى وادارة االعالنات المخزنة الكترونيا لالستخدام على شبكة الكمبيوتر الدولية تسهيل تبادل

واسعة من السلع  خدمات ومنتجات الغير عبر شبكات الكبيوتر واالتصاالت خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر االنترنت التى تضم مجموعة 

االستهالكية لالخرين وبطاقات الهدايا وتوصيل وسائط االعالم الرقمية وسماعات الراس الخاصة بالكمبيوتر والمحتوى والبيانات 

شترين االفتراضية الخاصة بالكمبيوتر توفير االسواق االلكترونية لبائعى السلع و / او الخدمات توفير وسائل االنترنت لربط البائعين مع الم

توفير وسائل االنترنت التى توفر المعلومات للمستهلكين فى مجال الهدايا الترويج للسلع والخدمات لالخرين من خالل توفير وسائل 

 االنترنت االلكترونية التى توفر مقترحات الهدايا الشبكات التجارية خدمات االستخدام والتوظيف االعالن وخدمات توزيع المعلومات وبصفة

 دون غيرها 05توفير مساحة االعالنات المبوبة عبر شبكة الكمبيوتر الدولية بالفئة خاصة 

 

 الواليات المتحدة االمريكية -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا    -واتس اب ، انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , ’  42722, ماونتن فيو , كاليفورنيا  124 - 217 كاسترو ستريت , سويت 757:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ، الواليات42715، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 2772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0326933رقم العالمـة  : 

 2017/11/21تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 36الفئة : 

هيز المدفوعات خدمات معالجة الخدمات المالية خدمات المعامالت المالية خدمات معالجة وتج - 07الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

وتجهيز المعامالت المالية وبصفة خاصة المقاصة وتسوية المعامالت المالية عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت المعالجة االلكترونية 

واتير بالفئة رقم وارسال بيانات سداد الفواتير لمستخدمى شبكات الكمبيوتر واالتصاالت خدمات تحويل األموال الكترونيا وخدمات دفع الف

07 

 

 الواليات المتحدة االمريكية -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا   -انك  -واتس اب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

حدة االمريكية , , , الواليات المت’  42722, ماونتن فيو , كاليفورنيا  124 - 217كاسترو ستريت , سويت  757:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية42715، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 2772: عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0326934المـة  : رقم الع

 2017/11/21تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وهر خدمات نقل واستقبال البيانات عبر شبكات االتصاالت  - 05الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

االلكترونى للصوتيات والبيانات والمقاطع السمعية ومقاطع الفيديو والنصوص ورسومات الجرافبكس المتاحة السلكية والالسلكية التبادل 

عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت السلكية والالسلكية خدمات الرسائل الفورية خدمات االتصاالت للهواتف المحمولة خدمات االتصاالت 

( عقد المؤتمرات الصوتية عن بعد خدمات عقد المؤتمرات عن بعد Voipبروتوكول االنترنت ) السلكية والالسلكية الخدمات الصوتية عبر 

 المراسالت عبر شبكة االنترنت خدمات التناظر ونقل الملفات الخاصة بتبادل الصور والفيديو وهى النقل االلكترونى لملفات الصور الرقمية

لمستخدمين توفير خدمة الوصول الى قواعد البيانات على اجهزة الكمبيوتر واالجهزة ومقاطع الفيديو والمحتويات السمعية والبصرية بين ا

االلكترونية وشبكة اال نترنت خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وهى النقل االلكترونى للبيانات والرسائل ورسومات الجرافيكس 

الدردشة على االنترنت وخدمات الرسائل الفورية واللوحات االعالنية والصور والملفات السمعية وملفات الفيديو والمعلومات توفير غرف 

االلكترونية توفير خدمة الوصول الى قواعد البيانات على اجهزة الكمبيوتر فى مجال الشبكات االجتماعية خدمات البث النصية وللمقاطع 

وفير خدمة المنتديات على شبكة االنترنت للتواصل حول السمعية ومقاطع الفيديو عبر اجهزة الكمبيوتر او شبكات االتصاالت االخرى ت

الموضوعات ذات اال هتمام العام توفير روابط االتصال عبر شبكة االنترنت التى تنقل مستخدمى اجهزة هواتف الموبيل واالنترنت لمواقع 

 دون غيرها 05اخرى محلية ودولية على االنترنت  بالفئة 

 

 الواليات المتحدة االمريكية -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا   -اتس اب ، انك  و اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , ’  42722, ماونتن فيو , كاليفورنيا  124 - 217كاسترو ستريت , سويت  757:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية42715، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 2772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0326935رقم العالمـة  : 

 2017/11/21تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  خ التأشــــــير بالسجالت  :تاري

 42الفئة : 

مجاالت موفر خدمة التطبيقات، وهي توفير،واستضافة،وإدارة،وتطوير، وصيانة التطبيقات،  - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ة، والوصول للمعلومات عبر الهواتف والبرمجيات، والمواقع على شبكة اإلنترنت، وقواعد البيانات في مجاالت االتصاالت الالسلكي

المحمولة، وإدارة البيانات عن بعد لتوصيل المحتوى السلكياً ألجهزة الكمبيوتر اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وهواتف الموبايل 

الفورية، والخدمات الصوتية عبر اإللكترونية؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج والتطبيقات غيرالقابلة للتنزيل من على اإلنترنت للرسائل 

(، وعقد المؤتمرات عن طريق الفيديو، وعقد المؤتمرات الصوتية؛ خدمات الكمبيوتر، وهي إنشاء مجتمع VOIPبروتوكول اإلنترنت )

ية على اإلنترنت للمستخدمين المسجلين للمشاركة في شبكات التواصل االجتماعي؛ خدمات الكمبيوتر، وهي إنشاء مجتمعات افتراض

للمستخدمين للمشاركة في المناقشات، والحصول على التعليقات من أقرانهم، والمشاركة في شبكات التواصل االجتماعي وشبكات األعمال 

التجارية والمجتمعية؛ خدمات الكمبيوتر، وهي وسائل استضافة إلكترونية لآلخرين إلجراء مناقشات تفاعلية عبر شبكات االتصاالت؛ توفير 

اإلنترنت غير قابلة للتنزيل؛ خدمات الكمبيوتر، وهي وسائل استضافة إلكترونية لآلخرين لتنظيم وإجراء مناقشات عبرشبكات  برامج على

(، وهي استضافة تطبيقات برامج الكمبيوتر ASP(؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات )ASPاالتصاالت؛ مجاالت موفر خدمة التطبيقات )

( التي تضم برامج لتمكين أو تسهيل إنشاء ، وتحرير، ورفع ، وتنزيل ، والوصول إلى، ASPطبيقات )لآلخرين؛ مجاالت موفر خدمة الت

ومشاهدة، ونشر، وعرض، ووضع العالمات، والتدوين، وتدفق، وربط ، ومؤشرات االتجاه والميول حول، والتعليق على، والتضمين، 

رونية أو المعلومات عن طريق شبكات الكمبيوتر واالتصاالت ؛ توفير خدمة ونقل، وتبادل أو بطريقة أخرى تقديم وسائل االعالم االلكت

فورية على شبكة اإلنترنت لتمكن المستخدمين من نقل بيانات الهوية الشخصية لـ ومشاركة بيانات الهوية الشخصية مع وبين وسائل 

للبحث للمعلومات بما في ذلك النصوص، الوثائق  متعددة على اإلنترنت ؛ توفير المعلومات من الفهارس وقواعد البيانات القابلة

 اإللكترونية، وقواعد البيانات، ورسومات الجرافيكس، ووسائل اإلعالم اإللكترونية، والصور الفوتوغرافية والمعلومات السمعية والبصرية،

للتنزيل من على اإلنترنت، إلنشاء مجتمع على شبكات الكمبيوتر واالتصاالت ؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج والتطبيقات غيرالقابلة 

افتراضي ، ونقل المقاطع السمعية، ومقاطع الفيديو، والصور الفوتوغرافية، والنصوص، ورسومات الجرافيكس والبيانات؛ توفير وسائل 

الفوتوغرافية ، والنصوص، عبر اإلنترنت تتيح للمستخدم إمكانية رفع ، وتعديل ، وتبادل المقاطع السمعية ، ومقاطع الفيديو ، والصور 

ورسومات الجرافيكس والبيانات؛ توفيربرنامج التجارة اإللكترونية غير القابلة للتنزيل للسماح للمستخدمين بإجراء المعامالت التجارية 

مج واجهة برمجة اإللكترونية عبرشبكة الكمبيوتر الدولية؛ خدمات الكمبيوتر، وبصفة خاصة، مجاالت موفر خدمة التطبيقات التي تضم برا

(للسماح للمستخدمين بتنفيذ المعامالت التجارية اإللكترونية عبرشبكة الكمبيوتر الدولية ؛ خدمات البرمجيات كخدمة APIالتطبيقات )
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(SAAS والتي تضم برامج إرسال رسائل التنبيهات اإللكترونية، لنقل اوامر وإرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية، والسماح )

 دون غيرها 21دمين بتنفيذ المعامالت التجارية اإللكترونية عبر شبكة الكمبيوتر الدولية؛ بالفئة للمستخ

 

 

 

 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا -واتس اب ، أنك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , ’  42722اونتن فيو , كاليفورنيا , م 124 - 217كاسترو ستريت , سويت  757:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 يكية, الواليات المتحدة االمريكية، الواليات المتحدة االمر42715، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 2772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0326936رقم العالمـة  : 

 2017/11/21تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 45الفئة : 

التوثيق  خدمات الشبكات االجتماعية على االنترنت خدمات التحقق من الهوية وهى توفير - 25الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 25لمعلومات الهوية الشخصية خدمات التعارف والتواصل االجتماعى خدمات التحقق من المستخدم خدمات التحقق من الهوية بالفئة رقم 

 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا -انك  -واتس اب اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , ’  42722, ماونتن فيو , كاليفورنيا  124 - 217كاسترو ستريت , سويت  757:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية42715نيا ، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفور2772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0329101رقم العالمـة  : 

 2021/10/13تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

دمات المقاهى ) الكافيتريات ( ، خدمات وكالء السفر بالفئة خدمات الفنادق ، المطاعم ، البارات ، خ - 20الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 20رقم  

 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا -واتس اب ، انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , ,  ’ 42722, ماونتن فيو , كاليفورنيا  124 - 217كاسترو ستريت , سويت  757:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ية، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريك42715، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 2772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0329102رقم العالمـة  : 

 2019/02/21تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

خدمات الفنادق ، المطاعم ، البارات ، خدمات المقاهى ) الكافيتريات ( ، خدمات وكالء السفر بالفئة  - 20الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 يرهادون غ20

 

 ش مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا -واتس اب ، انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , ’  42722, ماونتن فيو , كاليفورنيا  124 - 217كاسترو ستريت , سويت  757:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية42715، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 2772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0333802رقم العالمـة  : 

 2017/10/04تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/13  ريخ التأشــــــير بالسجالت  :تا

 35الفئة : 

 05خدمات التسويق االلكترونى بالفئة  - 05الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصري الجنسية -فرد  -بروبيرتى ادفايزورز   -احمد امين سيد محمد عيد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , , , , مصر -أكتوبر  7مدينة  - 025رقم  2مبنى  -اركان بالزا  - 1777ايد امام زايد  الشيخ ز:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 )ذات مسئوليه محدوده(ARKارك للتجارة االلكترونيه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ات المعادي, مصرمعادي السري 27/55شارع  -الدور االرضي و االول  0فيال رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0335593رقم العالمـة  : 

 2017/09/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 6الفئة : 

 (7الصفائح المعدنية بالفئة ) - 7الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصري الجنسية -فرد  -نت ميتال بر -حسين صبحى حسن المقدم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر -مصر الجديدة  -عمارة الميرالند  -ش السباق  44:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -ميتال برنت لصناعة وطباعة الصفيح اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصر55الدور الخامس شقة  -القاهرة  -مصر الجديدة  -د عمارة الميرالن -ش السباق  44: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0344277رقم العالمـة  : 

 2019/02/07تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

ة، وبرامج تبادل الملفات، وبرامج االتصاالت البرمجيات القابلة للتنزيل، وهي برامج المراسلة الفوري - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

اإللكترونية لتبادل البيانات، والمقاطع السمعية، وصور الفيديو ورسومات الجرافيكس عن طريق الكمبيوتر، وهواتف الموبيل، والالسلكي، 

ع السمعية ومقاطع الفيديو، وشبكات االتصاالت؛ برمجيات الكمبيوتر القابلة للتنزيللمعالجة الصور ورسومات الجرافيكس والمقاط

الخاصة بهواتف الموبيل؛ برامج الكمبيوتر؛ المكونات المادية للكمبيوتر؛ البرمجيات القابلة للتنزيل الخاصة SIMوالنصوص؛ بطاقات 

مات الصوتية عبر بهواتف الموبيل؛ البرمجيات القابلة للتنزيل الخاصة بتطبيقات الرسائل؛ برامج الكمبيوترالستخدامها فيتسهيلنقل المكال

(،المكالمات الهاتفية،ومكالمات الفيديو،والرسائل النصية، والرسائل الفورية وخدمات الشبكات االجتماعية على VOIPبروتوكوالإلنترنت)

ل، االنترنت؛ البرمجيات القابلة للتنزيل الخاصة بتطبيقات هواتف الموبيل للمراسلة؛ برامج الكمبيوترإلنشاء،وتحرير، ورفع، وتنزي

والوصول إلى، ومشاهدة، ونشر، وعرض، ووضع العالمات، والتدوين، وتدفق، وربط، ومؤشرات االتجاه والميول حول، والتعليق على، 

والتضمين، ونقل، وتبادل أوبطريقة أخرى تقديموسائل االعالمااللكترونيةأوالمعلوماتعن طريقشبكاتالكمبيوترواالتصاالت؛ البرمجيات 

قبااللرسائل اإللكترونية، ورسومات الجرافيكس، والصور والمحتوى الصوتي والصوتيات والمرئيات عبرشبكات الخاصة بإرسال واست

ات االتصاالتالدولية؛ برامج الكمبيوتر الخاصة بجمع، وإدارة، وتحرير، وتنظيم، وتعديل، ونقل، وتبادل، وتخزينالبيانات والمعلومات؛ برمجي

بالتجارة اإللكترونية للسماح للمستخدمين بإجراء المعامالت التجارية اإللكترونية عبرشبكات الكمبيوتر  الكمبيوتر القابلة للتنزيل الخاصة

واالتصاالتالدولية؛ برامج الكمبيوترإلدارة المعلوماتالشخصية، وبرمجياتمزامنة البيانات؛ أدوات تطويربرامج الكمبيوتر؛ برامج 

 دون غيرها 4( الواردة بالفئة APIت )الكمبيوترالستخدامها كواجهة برمجة للتطبيقا

 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كالفورنيا -انك  -واتس اب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

, , الواليات المتحدة االمريكية , ’  42722, ماونتن فيو , كاليفورنيا  124 - 217كاسترو ستريت , سويت  757:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية42715، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 2772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0344278رقم العالمـة  : 

 2019/02/07تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، وهي خدمات نقل واستقبال البيانات عبرشبكات االتصاالت  - 05الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

تيات والبيانات والمقاطع السمعية ومقاطع الفيديو والنصوص ورسومات الجرافيكس المتاحة السلكية والالسلكية؛ التبادل اإللكتروني للصو

عبرشبكات الكمبيوتر واالتصاالت السلكية والالسلكية؛خدمات الرسائل الفورية؛ خدمات االتصاالت للهواتف المحمولة؛ خدمات االتصاالت 

(؛ عقد المؤتمرات الصوتية عن بعد؛ خدمات عقد المؤتمرات عن VOIPترنت)السلكية والالسلكية؛ الخدمات الصوتية عبر بروتوكول اإلن

بعد؛ المراسالت عبر شبكة اإلنترنت؛ خدمات التناظر ونقل الملفات الخاصة بتبادل الصور والفيديو، وهي النقل اإللكتروني لملفات الصور 

؛ توفير خدمة الوصول إلى قواعد البيانات على أجهزة الكمبيوتر الرقمية، ومقاطع الفيديو والمحتويات السمعية والبصرية بين المستخدمين

واألجهزة اإللكترونية وشبكة اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، وهي النقل اإللكتروني للبيانات، والرسائل، ورسومات 

دردشة على االنترنت، وخدمات الرسائل الفورية، الجرافيكس، والصور، والملفات السمعية، وملفات الفيديو والمعلومات؛ توفيرغرف ال

واللوحات اإلعالنية اإللكترونية؛ توفير خدمة الوصول إلى قواعد البيانات على أجهزة الكمبيوتر في مجال الشبكات االجتماعية؛ خدمات 

ى؛ توفير خدمة المنتديات على شبكة البث النصية، وللمقاطع السمعية ومقاطع الفيديو عبر أجهزة الكمبيوتر أو شبكات االتصاالت األخر

االنترنت للتواصل حول الموضوعات ذات االهتمام العام؛ توفير روابط االتصال عبر شبكة االنترنت التي تنقل مستخدمي أجهزة هواتف 

 05الموبيل واإلنترنت لمواقع أخرى محلية ودولية على اإلنترنت بالفئة رقم 

 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا -انك  -اب  واتس اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , ’  42722, ماونتن فيو , كاليفورنيا  124 - 217كاسترو ستريت , سويت  757:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 اتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهواسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية42715، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 2772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0344279رقم العالمـة  : 

 2019/02/07تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

مجاالت موفر خدمة التطبيقات، وهي توفير، واستضافة، وإدارة، وتطوير، وصيانة التطبيقات،  - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

علومات عبر والبرمجيات، والمواقع على شبكة اإلنترنت، وقواعد البيانات في مجاالت االتصاالت الالسلكية، والوصول ألجهزة الكمبيوتر للم

؛ الهواتف المحمولة، وإدارة البيانات عن بعد لتوصيل المحتوى السلكيا اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وهواتف الموبيل اإللكترونية

توكول توفير االستخدام المؤقت للبرامج والتطبيقات غيرالقابلة للتنزيل من على اإلنترنت للرسائل الفورية، والخدمات الصوتية عبر برو

(وعقد المؤتمرات عن طريق الفيديو، وعقد المؤتمرات الصوتية؛ خدمات الكمبيوتر، وهي إنشاء مجتمع على اإلنترنت VOIPاإلنترنت )

للمستخدمين المسجلين للمشاركة في شبكات التواصل االجتماعي؛ خدمات الكمبيوتر، وهي إنشاء مجتمعات افتراضية للمستخدمين 

، والحصول على التعليقات من أقرانهم، والمشاركة في شبكات التواصل االجتماعي وشبكات األعمال التجارية للمشاركة في المناقشات

والمجتمعية؛ خدمات الكمبيوتر، وهي وسائل استضافة إلكترونية لآلخرين إلجراء مناقشات تفاعلية عبر شبكات االتصاالت؛ توفير برامج 

الكمبيوتر، وهي وسائل استضافة إلكترونية لآلخرين لتنظيم وإجراء مناقشات عبر شبكات على اإلنترنت غير قابلة للتنزيل؛ خدمات 

) وهي استضافة تطبيقات برامج الكمبيوتر ASP( ؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات )ASPاالتصاالت؛ مجاالت موفر خدمة التطبيقات )

أو تسهيل إنشاء، وتحرير، ورفع، وتنزيل، والوصول إلى، (التي تضم برامج لتمكين ASPلآلخرين؛ مجاالت موفر خدمة التطبيقات )

ومشاهدة، ونشر، وعرض، ووضع العالمات، والتدوين، وتدفق، وربط، ومؤشرات االتجاه والميول حول، والتعليق على، والتضمين، 

وتر واالتصاالت؛ توفير خدمة فورية ونقل، وتبادل أو بطريقة أخرى تقديم وسائل االعالم االلكترونية أو المعلومات عن طريق شبكات الكمبي

على شبكة اإلنترنت لتمكن المستخدمين من نقل بيانات الهوية الشخصية لـ ومشاركة بيانات الهوية الشخصية مع وبين وسائل متعددة على 

ئق اإللكترونية، وقواعد اإلنترنت؛ توفير المعلومات من الفهارس وقواعد البيانات القابلة للبحث للمعلومات بما في ذلك النصوص، الوثا

البيانات، ورسومات الجرافيكس، ووسائل اإلعالم اإللكترونية، والصور الفوتوغرافية والمعلومات السمعية والبصرية، على شبكات 

اضي، ونقل الكمبيوتر واالتصاالت؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج والتطبيقات غيرالقابلة للتنزيل من على اإلنترنت، إلنشاء مجتمع افتر

المقاطع السمعية، ومقاطع الفيديو، والصور الفوتوغرافية، والنصوص، ورسومات الجرافيكس والبيانات؛ توفير وسائل عبر اإلنترنت تتيح 

للمستخدم إمكانية رفع، وتعديل، وتبادل المقاطع السمعية، ومقاطع الفيديو، والصور الفوتوغرافية، والنصوص، ورسومات الجرافيكس 

نات؛ توفير برنامج التجارة اإللكترونية غير القابلة للتنزيل للسماح للمستخدمين بإجراء المعامالت التجارية اإللكترونية عبر شبكة والبيا

الكمبيوتر الدولية؛ خدمات الكمبيوتر، وبصفة خاصة، مجاالت موفر خدمة التطبيقات التي تضم برامج واجهة برمجة التطبيقات 

(APIللسماح للمستخدمي)  ن بتنفيذ المعامالت التجارية اإللكترونية عبر شبكة الكمبيوتر الدولية؛ خدمات البرمجيات كخدمة

(SAAS والتي تضم برامج إرسال رسائل التنبيهات اإللكترونية، لنقل أوامر وإرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية، والسماح للمستخدمين)

 شبكة الكمبيوتر الدولية؛ بتنفيذ المعامالت التجارية اإللكترونية عبر
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 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا -انك  -واتس اب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , ’  42722, ماونتن فيو , كاليفورنيا  124 - 217كاسترو ستريت , سويت  757:  عنوان ناقل الملكية : 

 واليات المتحدة االمريكية, ال

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية42715، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 2772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0344280رقم العالمـة  : 

 2019/02/07لتسـجيل  : تاريخ ا

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 45الفئة : 

خدمات الشبكات االجتماعية على االنترنت؛ خدمات التحقق من الهوية،وهي توفيرالتوثيق  - 25الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 25خدمات التحقق من المستخدم؛ خدمات التحقق من الهوية بالفئة لمعلومات الهوية الشخصية؛ خدمات التعارف والتواصل االجتماعي؛ 

 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كالفورنيا -انك  -واتس اب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

يات المتحدة االمريكية , , , الوال’  42722, ماونتن فيو , كاليفورنيا  124 - 217كاسترو ستريت , سويت  757:  عنوان ناقل الملكية : 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 

 واتساب، شركة ذات مسؤوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية42715، ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 2772: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0349043رقم العالمـة  : 

 2018/08/08تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 7الفئة : 

 6اجزاء االت وعدد لالالت الواردة بالفئة رقم  - 6الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -راد والتصدير والتوريدات العمومية ستار لالستي -محمد احمد علي وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مصر , , , , مصر -الجيزة  -بوالق الدكرور  -شارع طه ابو حشيش  0:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 د/ صادق فتحي رضوان -ذات مسؤوليه محدودة  -كيداس جي ام بي اتش اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا , المانيا -نيو ايسنبيرج  - 70170، 277: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0349044رقم العالمـة  : 

 2018/08/08تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 8الفئة : 

 رهادون غي 5اسطوانات القطع )حجز تقطيع الرخام والسيراميك( بالفئة  - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -ستار لالستيراد والتصدير والتوريدات العمومية  -محمد احمد علي وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر-بوالق الدكرور -شارع طه ابو حشيش  0:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 د/ صادق فتحي رضوان -ه محدودة ذات مسؤولي -كيداس جي ام بي اتش اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا , المانيا -نيو ايسنبيرج  - 70170، 277: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0354803رقم العالمـة  : 

 2021/12/14تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

جهزة التحكم بالتشغيل اآللي للمنازل، أجهزة االتصاالت الالسلكية لبث الصوت والبيانات والصور، أ - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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أجهزة إرسال واستقبال الصوت والبيانات، أجهزة المعلومات للتحكم الصوتي القائمة بذاتها ، أجهزة المساعدة الشخصية للتحكم الصوتي 

ل التطبيقات، سماعات للتحكم الصوتي، أجهزة الكترونية محمولة إلرسال واستقبال القائمة بذاتها والتي تضمن خدمات مقدمة من خال

وقراءة النصوص والصور والصوت عبر االتصال الالسلكي باالنترنت، الكتب الصوتية، الكتب االلكترونية، وحدات التحكم عن بعد ألجهزة 

ن بعد بعمل ووضع األجهزة واألنظمة الكهربائية وااللكترونية التسجيل، وحدات التحكم عن بعد، وحدات التحكم الالسلكية للتحكم ع

والميكانيكية، شاشات حواسيب تعمل باللمس، المشغالت الصوتية الرقمية، المسجالت الصوتية، األجهزة والعدد المحمولة الخاصة 

يمية واإلرشادية، أجزاء الحاسوب التشغيلية بالتسجيل وإرسال وإعادة استنطاق الموسيقى والفيديو، األجهزة واألدوات االلكترونية التعل

وبرامج لمعالجة ونسخ وتزامن وتسجيل وتنظيم وتنزيل وتحميل وإرسال وتدفق واستقبال وتشغيل وعرض برامج التلفزيون واألفالم 

مج الحاسوب للوصول والنصوص والصور والوسائط الرقمية والوسائط المتعددة والصوت والفيديو وملفات البيانات، برامج الحاسوب، برا

ومراقبة وتعقب والبحث وتخزين ومشاركة المعلومات حول موضوعات ذات االهتمام العام، برامج الحاسوب واألجهزة الطرفية لبرامج 

التلفزيون المخصصة التفاعلية ولالستعمال في إظهار والتالعب في الوسائط المرئية والصور البيانية والنصوص والصور الفوتوغرافية 

لرسوم التوضيحية والرسوم الرقمية المتحركة ومقاطع الفيديو ولقطات األفالم والبيانات الصوتية ولشبكات التواصل االجتماعي، برامج وا

الحاسوب المستخدمة للتحكم بأجهزة المعلومات للتحكم الصوتي وأجهزة المساعدة الشخصية للتحكم الصوتي القائمة بذاتها، برامج 

فيما يتعلق بخدمات االشتراك بالمحتويات الرقمية وتوفير منصات بحث تسمح للمستخدمين بطلب واستقبال محتويات الحاسوب المستخدمة 

وسائط رقمية، برامج الحاسوب إلنشاء وتأليف وتوزيع و تحميل وإرسال واستقبال وتشغيل وتنسيق وتعديل واستخالص وتشفير وفك 

األعمال البصرية واألعمال السمعية واألعمال السمعية والبصرية واألعمال األدبية تشفير وتحويل وإظهار وتخزين وتنظيم النصوص و

والبيانات والملفات والوثائق واألعمال االلكترونية والمحتويات متعددة الوسائط، برامج الحاسوب التي تتيح تنزيل المحتويات والنصوص 

عمال االلكترونية والوصول إليها عبر الحاسوب أو غيرها من األجهزة واألعمال البصرية واألعمال السمعية والبيانات والملفات واأل

االلكترونية االستهالكية، برامج الحاسوب إلرسال ومشاركة واستقبال وتنزيل وتدفق وعرض ونقل المحتويات والنصوص واألعمال 

الملفات والوثائق واألعمال االلكترونية عبر األجهزة البصرية واألعمال السمعية واألعمال السمعية والبصرية واألعمال األدبية والبيانات و

االلكترونية المحمولة والحواسيب وشبكات الحواسيب العالمية وشبكات االتصاالت، برامج الحاسوب لصياغة وتحويل المحتويات 

رونية إلى صيغة متوافقة مع والنصوص واألعمال السمعية والبصرية واألعمال األدبية والبيانات والملفات والوثائق واألعمال االلكت

األجهزة االلكترونية المحمولة والحواسيب، برامج الحاسوب إلدارة المعلومات الشخصية و للوصول وتصفح و البحث في قواعد البيانات 

واألوامر على الخط مباشرة ) االنترنت( والمحتويات السمعية ومتعددة الوسائط واأللعاب وبرامج التطبيقات، برامج التعرف الصوتي 

الصوتية وبرامج تحويل المحادثة إلى نصوص وتطبيقات البرامج المدعمة بالصوت، البرامج القابلة للتنزيل المتمثلة بتطبيقات الهاتف 

 دون غيرها . 4النقال للحواسيب أو غيرها من األجهزة االلكترونية المحمولة، برامج البريد والتراسل االلكتروني الواردة بالفئة 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير -سويفت كلوب ال ال سى  اقل المـــــــــلكية  :اسم ن

الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات   -24570ديالوير  -ويلمينجتون  - 171سويت  -طريق فوولك  270:  عنوان ناقل الملكية : 

 المتحدة االمريكية

 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -امازون تكنولوجيز ، انك. م المنقول اليه المــــلكية   : اس

، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  45274تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  227: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0354804رقم العالمـة  : 

 2021/11/04تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 28الفئة : 

أجهزة وعدد ألعاب الفيديو القائمة بذاتها، وحدات التحكم بااللعاب، وحدات التحكم عن بعد بالعاب  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ترونية اللعاب الفيديو المنقولة والمحمولة باليد، أجهزة العاب الحاسوب وااللعاب االلكترونية المعدة الفيديو التفاعلية، االجهزة االلك

لالستخدام مع اجهزة أو شاشات عرض خارجية، أجهزة االلعاب المحمولة باليد المزودة بشاشات بلورية سائلة وأجزاء وقطع غيار 

بشاشات بلورية سائلة وبالتحديد أجهزة تزويد الطاقة والكابالت وشواحن البطاريات  وتجهيزات الجهزة االلعاب المحمولة باليد المزودة

، األطقم التي تحمل باليد لاللعاب االلكترونية، االلعاب التي تحمل باليد LCDالتي تباع كأطقم، أجهزة وعدد العاب وبالتحديد اجهزة العاب 

مل باليد، علب الكسسوارات االلعاب، علب حماية مخصصة الجهزة العاب الفيديو المزودة بشاشات بلورية سائلة، منصات االلعاب التي تح

 دون غيرها 15التي تحمل باليد. والواردة بالفئة رقم 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير -سويفت كلوب ال ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات  24570ديالوير  -ويلمينجتون  - 171سويت  -طريق فوولك   270:  :  عنوان ناقل الملكية

 المتحدة االمريكية

 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -امازون تكنولوجيز ، انك. اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  45274تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  227 :عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0355104رقم العالمـة  : 

 2021/12/01تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 45الفئة : 

الخدمات القانونية، خدمات األمن لحماية العقارات واألفراد، خدمات التواصل االجتماعي عبر شبكة  - 25الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

االنترنت، خدمات التواصل االجتماعي في مجال الترفيه، خدمات التواصل االجتماعي في مجال الترفيه والمقدمة عبر موقع الكتروني 

ترنت( قواعد بيانات الحاسوب وقواعد بيانات قابلة للبحث على الخط مباشرة )االنترنت( وشبكات االتصاالت، توفير على الخط مباشرة )االن

في مجال التواصل االجتماعي، توفير موقع الكتروني للتواصل االجتماعي ألغراض الترفيه، توفير خدمات التواصل االجتماعي ألغراض 

والبحث ومشاركة المعلومات والفهرسة وتحديد المعلومات والترفيه التعليقات والمقارنة والتعاون واالستشارات والنصح والمناقشة 

والمتعلقة جميعها بالموضة، خدمات التسوق الشخصي، خدمات استشارات الموضة الشخصية، توفير على الخط مباشرة )االنترنت( قواعد 

واصل االجتماعي المتعلقة جميعها بالموضة، توفير بيانات الحاسوب وقواعد بيانات قابلة للبحث على الخط مباشرة )االنترنت( في مجال الت

قاعدة بيانات قابلة للبحث تضم الصوت والفيديو والمحتويات السمعية والبصرية المتوفرة عبر االنترنت وشبكات االتصاالت وشبكات 

 غيرها. دون 25االتصاالت الالسلكية في مجال خدمات التواصل االجتماعي عبر شبكة االنترنت والواردة بالفئة 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير -فار فيتشد تروبيكالز ال ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات  24570، ويلمينجتون ، ديالوير  171طريق فوولك ، سويت  270:  عنوان ناقل الملكية : 

 المتحدة االمريكية

 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -امازون تكنولوجيز ، انك. اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  45274تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  227: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0356242رقم العالمـة  : 

 2019/05/27تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 دون غيرها 4العدسات الالصقة بالفئة  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة سويسرية -نوفارتيس أ ج  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بازل ، سويسرا, , , , سويسرا 2771:  ن ناقل الملكية : عنوا

 

 شركة موسسة طبقا لقوانين سويسرا -الكون انك  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, , , , سويسرا -فرايبورغ   2672 -سى اتش  7دى أفرى  -رو لويس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0356596رقم العالمـة  : 

 2021/09/05اريخ التسـجيل  : ت

 2021/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 (4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ه توصيه بسيطهشرك -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 العجوزه الجيزه, , , , مصر -المهندسين  - 25شقه  -الدور الثالث   -ش السودان  072:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسؤوليه محدودة -العالمية الحرة المصرية لتكنولوجيا المعلومات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الدقهلية, مصر -ثان المنصورة  -ة الدور التاسع ميدان الهابي الند برج ابو سمر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0362486رقم العالمـة  : 

 2019/07/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 31الفئة : 
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 02ازجة الواردة بالفئة الحاصالت الزراعية وفواكه وخضروات ط - 02الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 02فى مجال الحاصالت الزراعية بالفئة  05استيراد وتصدير الوارد بالفئة  - 05الفئة 

 

 فرد مصرى الجنسية -دلتا الدولية لالستيراد والتصدير  -مدحت رمزى يسن محمد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 محمد مركز ايتاى البارود البحيرة, مصر كنيسة الضهرية ملك / رمزى يسن:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 تضامن -ايجي الند لالستيراد والتصدير  -محمد زغلول محمد حسين وشريكه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 البحيرة, مصر -ايتاي البارود  -التوفيقية شارع السوق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0363676رقم العالمـة  : 

 2019/04/10تسـجيل  : تاريخ ال

 2021/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 دون غيرها 15المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مسئوليه محدودهشركة ذات  -شركة اوريجينال كيدز لصناعه المالبس الجاهزة )ش ذ م م (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر -مصر الجديدة  - 1شقه  -ش غرناطة الدور االرضى  -21العقار رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة اوريجينال للمالبس الجاهزة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

المنطقة  - 1/5/20الدور الثالث والرابع من المصنع المقام علي قطعة االرض  -العاشر من رمضان : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , مصرA2الصناعية 

 
 0363677رقم العالمـة  : 

 2020/01/28تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 دون غيرها 15بالفئة  المالبس الجاهزة - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة  ذات مسئوليه محدوده -شركة اوريجينال كيدز لصناعه المالبس الجاهزة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مصر الجديدة, , , , مصر 1ش غرناطة الدور االرضى شقه  21العقار رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -ال للمالبس الجاهزة شركة اوريجيناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

المنطقة  - 1/5/20الدور الثالث والرابع من المصنع المقام علي قطعة االرض  -العاشر من رمضان : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , مصرA2الصناعية 

 
 0374582رقم العالمـة  : 

 2021/05/10تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/14  بالسجالت  :تاريخ التأشــــــير 

 44 - 35الفئة : 

 27فى مجال المطبوعات بالفئة  05االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 05الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 22معمل تحاليل الوارد بالفئة رقم  - 22الفئة 

 

 شركة توصية بسيطة -الطبية  تاون الب للتحاليل -مدحت توفيق وشريكته  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الشروق   - 276شقة  -  2مدخل   Gدور  -مول البانوراما   -حى االول   - 0مجاورة  7قطعة  -القاهرة الجديدة :  عنوان ناقل الملكية : 

 القاهرة, , , , مصر  -

 

 شركة مساهمة مصرية -تاون الب للتحاليل الطبية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مصر الجديدة, مصر- 072شارع ابو بكر الصديق شقة  05: ان المنقول اليه الملكية عنو

 
 0378856رقم العالمـة  : 

 2020/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 20الفئة : 

 17 جميع المنتجات الواردة بالفئة - 17الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم   -المنصورية  -شارع ترعه الحلو   -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0378857رقم العالمـة  : 

 2020/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  ــير بالسجالت  :تاريخ التأشــــ

 19الفئة : 

 24جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 24الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم   -شركة ترعه الحلو المنصورية  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

رع ترعة متفرع من شا  -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0378858رقم العالمـة  : 

 2020/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 18الفئة : 

 25جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 25الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ش تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -سر محمد امام محمد وشركاه شركة يا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ابراج سفنكس الطابق االرضى ش ترعه الحلو المنصورية الهرم الجيزة, , , , مصر 1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : الملكية  عنوان المنقول اليه

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0378859رقم العالمـة  : 

 2020/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 17الفئة : 

 26جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 26الفئة :    ـــجاتالبضائع والمنتـــــ

 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ة, , , , مصرالجيز -الهرم   -شارع ترعه الحلو المنصورية  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0378860رقم العالمـة  : 

 2020/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 16الفئة : 

 27جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 27الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ة تضامنشرك -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم    -شارع ترعه الحلو المنصورية  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -ي البرج الثان- 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0378861رقم العالمـة  : 

 2020/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 15الفئة : 

 25بالفئة  جميع المنتجات الواردة - 25الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم   -المنصورية  -شركة ترعه الحلو   -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة ية   : اسم المنقول اليه المــــلك

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0378862رقم العالمـة  : 

 2020/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  تأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ال

 14الفئة : 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 22الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر  -الهرم   -شارع ترعه الحلو المنصورية  -الطابق االرضى  -سفنكس ابراج  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

رع من شارع ترعة متف  -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0378863رقم العالمـة  : 

 2020/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 13الفئة : 

 20جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 20الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم   -شارع ترعه الحلو المنصورية  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 اهمةشركة مس -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0378864رقم العالمـة  : 

 2020/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 12 الفئة :

 21جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم  -لمنصورية ا -شارع ترعه الحلو  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0378866رقم العالمـة  : 

 2020/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 10الفئة : 

 27جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 27الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -ن للتجارة والصناعه طيبة رني -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم  -شارع ترعه الحلو المنصورية  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15تب رقم مك-الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0378868رقم العالمـة  : 

 2020/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 8الفئة : 

 5ميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ج - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -ياسر محمد امام احمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم   -المنصورية   -ش ترعه الحلو  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اليه المــــلكية   :  اسم المنقول

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0378870رقم العالمـة  : 

 2020/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 6الفئة : 

 7جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 7الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -ياسر محمد امام احمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم  -المنصورية  -ش ترعه الحلو   -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -لو شارع ترعة الح -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0378871رقم العالمـة  : 

 2020/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 5الفئة : 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ش تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام احمد وشركاه  ـــلكية  :اسم ناقل المــــــ

 ابراج سفنكس الطابق االرضى ش ترعه الحلو المنصورية الهرم الجيزة, , , , مصر 1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0378872رقم العالمـة  : 

 2020/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة :    بضائع والمنتــــــــجاتال

 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -ياسر محمد امام احمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -لهرم  ا -المنصورية  -ش ترعه الحلو  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0378874مـة  : رقم العال

 2020/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2الفئة : 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -اعه طيبة رنين للتجارة والصن -ياسر محمد امام احمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم   -المنصورية   -ش ترعه الحلو   -ابراج سفنكس  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -اج سفنكس ابر -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0379071رقم العالمـة  : 

 2020/05/17تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 45الفئة : 

 25جميع خدمات الفئة  - 25الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -طيبه رنين للتجارة  والصناعة  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  ل المـــــــــلكية  :اسم ناق

 الجيزة , , , , مصر -الهرم  -ش ترعة الحلو من ترعة المنصورية   -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -للتجارة والصناعة طيبة رنين اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0379072رقم العالمـة  : 

 2020/05/17تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/12  الت  :تاريخ التأشــــــير بالسج
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 44الفئة : 

 22جميع خدمات الفئة  - 22الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -طيبه رنين للتجارة  والصناعة  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , , , , مصر -الهرم  -الحلو من ترعة المنصورية   ش ترعة -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  - المنصورية

 
 0379080رقم العالمـة  : 

 2020/05/17تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 28الفئة : 

 15جميع منتجات الفئة  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -يبه رنين للتجارة  والصناعة ط -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , , , , مصر -الهرم  -ش ترعة الحلو من ترعة المنصورية   -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة :  عنوان المنقول اليه الملكية

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0379081رقم العالمـة  : 

 2020/05/17تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 27الفئة : 

 16جميع منتجات الفئة  - 16الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -طيبه رنين للتجارة  والصناعة  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , , , , مصر -الهرم  -ش ترعة الحلو من ترعة المنصورية   -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0379082رقم العالمـة  : 

 2020/05/17جيل  : تاريخ التسـ

 2021/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 26الفئة : 

 17جميع منتجات الفئة  - 17الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -طيبه رنين للتجارة  والصناعة  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , , , , مصر -الهرم  -ش ترعة الحلو من ترعة المنصورية   -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس :  ية : عنوان ناقل الملك

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -ع ترعة الحلو شار -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0379083رقم العالمـة  : 

 2020/05/17تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 25الفئة : 

 دون غيرها 15جميع منتجات الفئة  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -طيبه رنين للتجارة والصناعة  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  لمـــــــــلكية  :اسم ناقل ا

 الجيزة , , , , مصر -الهرم  -ش ترعة الحلو من ترعة المنصورية   -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -ارة والصناعة طيبة رنين للتجاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0379084رقم العالمـة  : 

 2020/05/17تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/12  : تاريخ التأشــــــير بالسجالت 

 38الفئة : 

 05جميع خدمات الفئة  - 05الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -طيبه رنين للتجارة  والصناعة  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , , , , مصر -الهرم  -لو من ترعة المنصورية  ش ترعة الح -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0379090رقم العالمـة  : 

 2020/05/17تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 22الفئة : 

 11منتجات الفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -للتجارة  والصناعة طيبه رنين  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , , , , مصر -الهرم  -ش ترعة الحلو من ترعة المنصورية   -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم - الجيزة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0379204رقم العالمـة  : 

 2020/05/17تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 18الفئة : 

 25جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 25الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم  -ش ترعه الحلو من ترعة المنصورية  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة سم المنقول اليه المــــلكية   : ا

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0379206رقم العالمـة  : 

 2020/05/17يل  : تاريخ التسـج

 2021/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 33الفئة : 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 -شركة تضامن  -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم  -شارع ترعه الحلو من المنصورية  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس :  ناقل الملكية :  عنوان

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -س ابراج سفنك -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0379211رقم العالمـة  : 

 2020/05/17تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 13الفئة : 

 20جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 20الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 -شركة تضامن  -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  م ناقل المـــــــــلكية  :اس

 الجيزة, , , , مصر -الهرم   -شارع ترعه الحلو من المنصورية  -الطابق االرضى   -ابراج سفنكس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -نين للتجارة والصناعة طيبة راسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0379212رقم العالمـة  : 

 2020/05/17تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/12  السجالت  :تاريخ التأشــــــير ب

 12الفئة : 

 21جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 -شركة تضامن  -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم   -شارع ترعه الحلو من المنصورية  -ق االرضى الطاب -ابراج سفنكس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ترعة متفرع من شارع   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0379214رقم العالمـة  : 

 2020/05/17تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 15الفئة : 

 25جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 25الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 -شركة تضامن  -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -محمد امام محمد وشركاه شركة ياسر  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم   -شركة ترعه الحلو من المنصورية  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : ان المنقول اليه الملكية عنو

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0379216رقم العالمـة  : 

 2020/05/17تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 10الفئة : 

 27جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 27الفئة :    ائع والمنتــــــــجاتالبض

 

 -شركة تضامن  -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم   -ة شارع ترعه الحلو من المنصوري -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0379220العالمـة  :  رقم

 2020/05/17تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 -شركة تضامن  -والصناعه  طيبة رنين للتجارة -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم  -شارع ترعه الحلو من المنصورية  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15 مكتب رقم-الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0379223رقم العالمـة  : 

 2020/05/19تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2الفئة : 

 1منتجات الواردة بالفئه جميع ال - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 -شركة تضامن  -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الهرم  -شارع ترعه الحلو من المنصورية  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة يه المــــلكية   : اسم المنقول ال

متفرع من شارع ترعة   -شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - 15مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
 0379635رقم العالمـة  : 

 2020/03/09تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

االجهزة والبرامج لالستخدام لالتصال والتحكم باألجهزة المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

IoTالِعدد الخاصة بمراقبة األمن، أنظمة مراقبة جهاز اإلنذار، ((، أجهزة للرصد )المراقبة( المنزلي والبيئي والتحّكم والتشغيل اآللي ،

أجهزة وبرامج الحاسوب التي تتيح الوصول الى البيانات ومشاركتها بين األجهزة بهدف تسهيل عمليّات الرصد )المراقبة( المنزلي والبيئي 

هزة التشغيل اآللي للمنزل، أجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل والتحّكم والتشغيل اآللي ، أجهزة تحليل البيانات وِعدد اإلتصال الّداخلي، أج

عبر التحكم بالصوت، أجهزة وِعدد إنذارات ضد االختراقات والسرقة، تركيب أنظمة ضد السرقة، ِعدد مراقبة األمن، األجهزة والِعدد 

ال وإعادة استنطاق الصوت والصورة، أجهزة الحاسوب الفوتوغرافيّة، األجهزة والِعدد البصرية، األجهزة والعدد الخاصة بالتسجيل و إرس

التشغيلية وبرامج الحاسوب لمعاملة ومزامنة وتسجيل وتنظيم وتنزيل وتحميل وإرسال وتدفق وإستقبال ولعب وعرض الصور والصوت 

وت والبيانات، برامج الحاسوب، والفيديو وملفات البيانات، أجهزة اإلتصال إلرسال الصوت والصور والبيانات، أجهزة إرسال وإستقبال الص

األجراس، األقفال اإللكترونيّة، أجهزة استشعار الحركة وأجهزة اإلنذارات وإنذارات اإلستشعار وأجهزة اإلنذار وأجهزة االستشعار 

اخل والخارج والكاشفات ومكبرات الصوت، أجهزة المراقبة بتسجيل الفيديو، كاميرات األمن، كاميرات فيديو لمراقبة المساكن من الد

يديو والمباني التجاريّة باإلضافة إلى أجهزة تحّكم عن بعد للمراقبة والتحّكم والتشغيل اآللي عن بعد، أجهزة تدفّق الفيديو، التسجيل بالف

، كاشفات المخاطر وأجهزة إستقبال الفيديو، الكاميرات، كاميرات الويب، أجهزة وِعدد للرؤية الليلية، جهاز اإلنذار وحّمالة وقاعدة الكاميرا

البيئيّة وبالتحديد األجهزة التي تكشف وتسجل وجود المياه ومستوى الرطوبة ودرجات اإلحترار والحرارة والحركة والتنقّل واألصوات، 
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انات األليفة، ِعدد وكاميرات الدوائر التلفيزيونيّة المغلقة، أضواء األمن، أجهزة مراقبة األطفال والحيوانات األليفة ووحدات مشاهدة الحيو

قطع وتجهيزات أكسسوارات للبضائع السابق ذكرها، برامج المراقبة، برامج الحاسوب والتطبيقات للرصد )المراقبة( المنزلي والبيئي 

والتحّكم والتشغيل اآللي، برامج وبرامج التطبيقات تتيح للمستخدمين التعّرف على الزائرين واإلتصال بهم، مجموعات تطوير البرامج 

(SDKs( المؤلفّة من برامج الكمبيوتر لتطوير واستخدام وتوافقية واجهات برمجة التطبيقات )APIs التي تستخدمها األجهزة )

دل، اإللكترونيّة واألنظمة والتقاطعات التي تتبادل البيانات عبر شبكات اإلتصال واإلنترنت والذي يتصل مع التخزين السحابّي وخدمات التبا

( API( تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب وبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات )SDKsرامج )مجموعات تطوير الب

( تضم أدوات تطوير برامج SDKsإلنشاء البرامج والتطبيقات المتعلّقة بأجهزة المستخدم المتصلة باإلنترنت، مجموعات تطوير البرامج )

( إلنشاء برامج وتطبيقات متعلقة بالحماية ضد السرقة وأنظمة APIمجة التطبيقات )الحاسوب وبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة بر

األمن وأنظمة مراقبة المنازل ومراكز العمل، برامج التعرف الشخصي واألمر الصوتي، برامج الحاسوب المستخدمة في مراقبة أجهزة 

شخصيّة، برامج كمبيوتر للمراقبة والتحليل عن بعد، أنظمة التحكم قائمة بذاتها للمعلومات تعمل عبر التحكم بالصوت وأجهزة المساعدة ال

نية االلكتروني باآلالت، برامج الحاسوب لمراقبة والتحكم باإلتصاالت بين الحواسيب واألنظمة التشغيلية لآلالت، منتجات المراقبة اإللكترو

حة لإلستخدام مع المركبات الذكيّة والمركبات المستقلّة واآلالت المتنقلة بالفيديو وبالتحديد المكونات اإللكترونيّة ألنظمة األمن، برامج المال

((، برامج الحاسوب لإلستخدام في تتبّع ومراقبة وضع ونطاق المركبات الذكيّة IoTلإلستخدام المتعلق بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء 

((، األنظمة اإللكترونيّة والمعدات IoTة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء والمركبات المستقلّة واآلالت المتنقلة لإلستخدام مع األجهزة المدعم

واألجهزة وبالتحديد برامج أداء المحرك وبرامج وضع اإلستشعارات وبرامج وإستشعارات ديناكيميّة ذكيّة لإلستخدام مع األجهزة المدعمة 

لكترونية القائمة بذاتها التي توّظف بهدف جمع األدلّة واإلستخبارات ((، األجهزة اآلليّة للمراقبة اإلIoTبالشبكة المعلوماتيّة لألشياء 

حواسيب السريّة، متتبعات الحركة القابلة لإلرتداء، آالت التصوير القابلة لإلرتداء، الحواسيب القابلة لإلرتداء على شكل الساعات الذكيّة، ل

و القابلة لإلرتداء، سماعات االتصاالت لالستخدام مع الهواتف المحمولة القابلة لإلرتداء على شكل النظارات الذكيّة، شاشات عرض الفيدي

 دون غيرها. 4وإتصاالت الراديو وأنظمة االتصال الداخلي أو أجهزة إرسال واستقبال شبكة االتصاالت األخرى والواردة بالفئة

 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك   4ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 42072اليتون افينيو ، بالو التو ، سي ايه 272:  ن ناقل الملكية : عنوا

 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفاد ا -امازون تكنولوجيز ، انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة االمريكيه, , , , الواليات المتحدة  45274تيرى افنيو  ان ، سياتل ، واشنطن  227: ية عنوان المنقول اليه الملك

 االمريكية

 
 0379636رقم العالمـة  : 

 2021/05/10تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

أجهزة اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه  - 22ة الفئ:    البضائع والمنتــــــــجات

واألغراض الصحيّة، األضواء الكاشفة واألضواء واألضواء التي تعلّق على الجدران، المصابيح الكهربائية، المصابيح الكهربائية 

إلضاءة ،وحدات اإلضاءة مع كاشف للحركة، وحدات اإلضاءة التي تعمل على ( وحدات اLEDللصمامات الثنائية الباعثة للضوء )

باح البطاريّة، وحدات اإلضاءة الكهربائيّة وبالتحديد اإلضاءة البديلة لألمان عند إنقطاع التيار الكهربائي، وحدات اإلضاءة الحاملة للمص

( LEDضاءة وبالتحديد الوحدات للصمامات الثنائية الباعثة للضوء )المعلق على الجدران، مفاتيح اإلضاءة، التحكم باإلضاءة، أنظمة اإل

وإمدادات الطاقة واألسالك، أجهزة اإلضاءة وبالتحديد تركيبات اإلضاءة، أضواء األسقف، قطع أضواء األسقف، األضواء الكهربائية 

قات اإلضاءة للعرض والتجارة والصناعة والسكن ( لإلستخدام في تطبيLEDالليلية، وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء )

( لإلضاءة الداخلية والخارجيّة، األضواء المستخدمة في LEDوالهندسة المعمارية، وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء )

ي يمكن وضعها على األسطح حيث إضاءة األدراج واألبواب وأقسام أخرى من المباني، المصابيح المحمولة التي تعمل على البطاريات والت

ال تتوفر مصادر إضاءة أخرى، األضواء المحمولة لإلستخداماٍت عّدة، وحدات اإلضاءة التي تعمل على الطاقة الشمسيّة وبالتحديد وحدات 

حدات المصابيح اإلضاءة الداخلية والخارجية تعمل على الطاقة الشمسية وتجهيزاتها، األضواء، األضواء التي تعلّق على الجدران، و

الكهربائية المتوهجة، وحدات اإلضاءة لإلستخدام في المرائب ومواقف السيارات على مستوياٍت عدة، وحدات اإلضاءة لإلستخدام في 

مواقف السيارات والممرات، صمامات الضوء الثنائية، وحدات األضواء الكهربائية المكبّرة، مصابيح األضواء المصغرة، وحدات اإلضاءة 

تندمج مع ضوء النهار الطبيعي وإضاءة الفلورسنت، اإلضاءة للخزائن والمخازن ومساحات العمل والسقيفة )الحظائر( والرفوف  التي

 دون غيرها 22والخزائن، أنظمة اإلضاءة لإلستخدام عند انقطاع التيار الكهربائي والواردةبالفئة 

 

 ة مساهمة امريكيةشرك -. كوم ، انك. 4ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 42072اليتون افينيو ، بالو التو ، سي ايه 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة امريكية موسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -انك -امازون تكنولوجيز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكيه, , , , الواليات المتحدة  45274واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو  نورث  227: المنقول اليه الملكية  عنوان

 االمريكية

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0379637رقم العالمـة  : 

 2020/03/09تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

المركبات البرية، المركبات اآلليّة وبالتحديد المركبات اآللية المبتكرة، قاعدة آالت التصوير  - 21الفئة :    ـــــــجاتالبضائع والمنتـ

للمركبات، قطع واكسسوارات المركبات البريّة وبالتحديد المعادالت )الموازنات( وأذرع التوصيل وأحزمة المحركات ومحرّكات الديزل 

وتروس التدوير ووحدات التوجيه والزجاج األمامي ودواسات األبواب وواقيات الطين والعجالت وسالسل اإلطارات وغير الديزل والمحاور 

 21والمصّدات ونواقل الحركة، العربات بالفئة 

 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك   4ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 42072بالو التو  ،  سي ايه  اليتون افينيو ،272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفاد ا -امازون تكنولوجيز ، انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة االمريكيه, , , , الواليات المتحدة  45274شنطن تيرى افنيو  ان ، سياتل ، وا 227: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0379638رقم العالمـة  : 

 2021/07/08تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

عالجة البيانات، إدارة البيانات، جمع البيانات، إدارة قاعدة البيانات خدمات متاجر البيع بالتجزئة، م - 05الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والملفات، خدمات متضمنة تسجيل ونسخ وتجميع وتحليل الفيديو والصوت، تجميع وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب، عمليّات 

بيانات االتصاالت عن بعد، تعزيز توعية المستخدمين حول  البحث عن البيانات في الملّفات المحوسبة لآلخرين، خدمات اإلشتراك بقواعد

السالمة ومنع الجرائم، خدمات متاجر البيع بالتجزئة في مجاالت االلكترونيات االستهالكية والسلع االستهالكية العامة ومعدات األمن 

من البضائع االستهالكية لآلخرين والواردة والمراقبة والمعدات السمعبصرية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة المتضمنة مجموعة واسعة 

 والترد ضمن فئات أخرى. 05بالفئة 

 

 شركة مساهمة امريكية -.كوم ، انك   4ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المتحدة االمريكية، الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات  42072سي ايه  -اليتون افينيو ، بالو التو  272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة امريكية موسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -انك -امازون تكنولوجيز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكيه, , , , الواليات المتحدة  45274واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو  نورث  227: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0379639رقم العالمـة  : 

 2020/03/09تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 

خدمات االتصاالت عن بعد ، خدمات االتصاالت االلكترونية ، تحويل البيانات والصوت والفيديو  - 05الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الوسائط ، تحويل الرسائل والصوت والبيانات والفيديو والصور من خالل شبكة اتصاالت عالمية ، خدمات االتصاالت ، والملفات المتعددة 

خدمات البث، خدمات االتصاالت بواسطة الفيديو ، خدمات االتصاالت بالفيديو عبر الهاتف ، خدمات اتصاالت الصوت والبيانات ، تدفق 

 05الصوت عبر االنترنت ، تقديم النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات السابقة الذكر والواردة بالفئة البيانات ،توفير خدمات االتصال ب

 دون غيرها

 

 شركة مساهمة امريكية  -. كوم ، انك   4ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ت المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية، الواليا 42072اليتون افينيو ، بالو التو ،  سي ايه 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفاد ا -امازون تكنولوجيز ، انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

يه, , , , الواليات المتحدة ، الواليات المتحدة االمريك 45274تيرى افنيو  ان ، سياتل ، واشنطن  227: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0379641رقم العالمـة  : 

 2020/03/09تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

مع أنظمة  ( التي تضم منصات برامج الحاسوب الستخدامهاPaaSخدمات المنصات كخدمة ) - 21الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

( التي تضم برامج حاسوب لالستخدام مع أنظمة SaaSالمراقبة 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 PaaSة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات المنصات كخدمة )المراقب

( التي تضم برامج حاسوب لتوصيل SaaS(، خدمات البرامج كخدمة )IOTومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء )

( التي تضم برامج PaaSاالجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة، خدمات المنصات كخدمة )وتشغيل ودمج ومراقبة وادارة 

( التي SaaS(، خدمات البرامج كخدمة )IOTحاسوب لالستخدام في توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء )

ارة االجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة، خدمات تطبيقات مزود تضم برامج حاسوب لتوصيل وتشغيل ودمج ومراقبة واد

(والتي تضم برامج لمراقبة ودمج وتشغيل وتوصيل وادارة اجهزة المعلومات التي تعمل بالتحكم الصوتي وبالتحديد االجهزة ASPالخدمة )

بها صوتيا، تطبيقات البرامج االمنية ومكافحة السرقات، تطبيقات  االلكترونية االستهالكية الذكية المتصلة سحابيا والتي ممكن التحكم

البرامج التي تسمح للمستخدمين بالتعرف على االشخاص والتواصل معهم على الباب، تطبيقات البرامج لألوامر الصوتية، خدمات 

ية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات الحاسوب بالتحديد توفير موقع الكتروني يضم تقنية الستخدامها في أنظمة المراقبة المنزل

م الحاسوب بالتحديد توفير بوابة الكترونية تضم تقنية تمكن المستخدمين من التفاعل عن بعد مع أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحك

ين ومشاركة وتحليل الصوت والفيديو على والتشغيل اآللي، توفير على الخط مباشرة )االنترنت( برامج قابلة للتنزيل لتسجيل واظهار وتخز

 االنترنت، توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة )االنترنت( لبرامج غير قابلة للتنزيل إلدارة ونقل البيانات، تصميم وتطوير أجزاء

مة الحاسوب عن طريق االتصال الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب، استضافة موقع الكتروني لتخزين البيانات الكترونيا، مراقبة أنظ

عن بعد، مراقبة أنظمة الكاميرا بواسطة االتصال عن بعد، تركيب وصيانة واصالح برامج الحاسوب، خدمات التخزين والتسجيل السحابي، 

تطبيق قائم على التخزين االلكتروني للوسائط االلكترونية وبالتحديد الصور والنصوص والصوت وبيانات الفيديو، توفير على الخط مباشرة 

االنترنت وغير قابل للتنزيل لتمكين المستخدمين من مشاركة الفيديو، توفير بيئة شبكية على الخط مباشرة تضم تقنية تمكن المستخدمين 

ل من مشاركة البيانات، توفير االستخدام المؤقت برامج على الخط مباشرة وغير قابلة للتنزيل لتسجيل واظهار وتخزين ومشاركة وتحلي

 البيانات، خدمات دعم تقنية المعلومات، توفير الدعم الفني، خدمات النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات سابقة الذكر والواردة بالفئة

 دون غيرها. 21

 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك   4ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية 42072بالو التو ، سي ايه اليتون افينيو ، 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفاد ا -امازون تكنولوجيز ، انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة االمريكيه, , , , الواليات المتحدة  45274ن تيرى افنيو  ان ، سياتل ، واشنط 227: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0379642رقم العالمـة  : 

 2020/03/09تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 45الفئة : 

مات النصح واالستشارات والمعلومات المتعلقة بالمراقبة وامن خدمات المراقبة وامن المنازل ، خد - 25الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مات المنازل ،المراقبة االلكترونية والخدمات االمنية للعقارات السكنية والتجارية ، توفير المعلومات المتعلقة باالمن ومنع الجرائم ، خد

فير موقع الكترونى يضم معلومات متعلقة باالمن ومنع االستشارات والنصح والمعلومات المتعلقة بخدمات المراقبة وامن المنازل ،تو

 دون غيرها 25الجرائم والواردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة امريكية  -. كوم ، انك   4ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , , , الواليات المتحدة االمريكية ، الواليات المتحدة االمريكية, 42072اليتون افينيو ، بالو التو  ، سي ايه 272:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة امريكية موسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -انك -امازون تكنولوجيز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

تحدة الواليات المتحدة االمريكيه, , , , الواليات الم 45274واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو  نورث  227: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0380210رقم العالمـة  : 
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 2021/04/13تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 0الصابون والعطور ومستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرى الجنسية -فرد  -عبد العزيز علي عبد العزيز فرج   -مصر للمنظفات  لؤلؤه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المنوفية , , , , مصر -مركز منوف  -مدينه السادات   -مجمع الصناعات الصغيره   - 26عنبر  -  177الوحده :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة -شركاه عبد العزيز علي عبد العزيز فرج واسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شارع حسن االنور مصر القديمة, مصر 224: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0383806رقم العالمـة  : 

 2020/11/15تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39 - 35 -30الفئة : 

 07فئة البن بال - 07الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 07فى مجال البن الوارد بالفئه  05االستيراد والتصدير بالفئة  - 05الفئة 

 07فى مجال البن الوارد بالفئه  04التعبئة والتغليف بالفئة  - 04الفئة 

 

 ذات مسؤليه محدودة-سوشيال لمنتجات البن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر -النزهة  - 2غرفة  -الدور الثالث  -حسين  ش د / محمد كامل 16:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسؤوليه محدودة -سوشيال سبشيالتي كوفي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -شارع البرازيل الزمالك : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0390243رقم العالمـة  : 

 2021/05/23تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 5الشيكوالتة المدعمة بالفيتامينات الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرى الجنسية -فردى  -رونى تريد  -نرمين ابراهيم محمود المفتش  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الشرقية, , , , مصر -اول الزقازيق  -ملك / الشريف محمد عبد الحميد   -النظام  -شارع الهوارى  1:  كية : عنوان ناقل المل

 

 مساهمة مصرية -رفاعي فودز للصناعات الغذائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قويسنا, مصر -صناعية بالمرحلة الثانية بالمنطقة ال 202،201القطع ارقام : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0394659رقم العالمـة  : 

 2021/12/01تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 14جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -رة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير شه -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -25شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  072:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , , , مصر

 

 فرد -شريف مصطفي محمد العجواني اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شارع السيدة عائشة, مصر -الشرباصي  -مركز دمياط قسم اول  -دمياط : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0401822رقم العالمـة  : 

 2021/11/16تاريخ التسـجيل  : 
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 2021/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 رهادون غي 14جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة-شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير   -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر-العجوزة  -المهندسين 25ش السودان الدور الثالث شقة  072:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 -الممتاز لتصنيع السمن وتعبئة المواد الغذائية وزيوت الطعام  -ي صبحي محمد علي نجال عبد الوهاب علاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 فرد

 الغربية مركز قطور عزبة السيد دويدار تبع شبرا بلوله , , , , مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0404120رقم العالمـة  : 

 2021/09/14تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/22  السجالت  :تاريخ التأشــــــير ب

 25الفئة : 

 دون غيرها 15جميع منتجات الفئه  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شهره للتجاره و التوكيالت التجارية و التصدير  -تامر رجب و شركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 25شقة  -الدور الثالث  - ش السودان  072:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد -ويال للمنتجات النسيجية  -وسام والء حسن اسماعيل احمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 رالشرقية, مص -الزقازيق  -هرية رزنه ملك / وسام والء  حسن اسماعيل احمد : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0404995رقم العالمـة  : 

 2021/10/25تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 15جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه -وكيالت التجارية والتصدير شهره للتجاره والت -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 25شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  072:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسؤوليه محدودة -اسكافي للصناعات الجلدية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 كفر الشيخ, مصر -المحلة  -طريق كفر الشيخ  -عزبة ابو السعد : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0406394رقم العالمـة  : 

 2021/08/29تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 دون غيرها 01جميع منتجات الفئه  - 01الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه  ــــــــلكية  :اسم ناقل المـ

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -25شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  072:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , , , مصر

 

 ات الغذائية )توب كوال( شركة مساهمة مصريةسقيا للصناعاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القطعة رقم  -أ 7الجزء الغربي من قطعة االرض الكائنة بالمنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان  -الشرقية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 ب, مصر54

 
 0413481رقم العالمـة  : 

 2021/09/15تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/22  سجالت  :تاريخ التأشــــــير بال
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 3الفئة : 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 0الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه , , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 25شقه  -الدور الثالث  -ان ش السود 072:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد -دنيال نبيل نصحي اسكندر  -هيرو للكيماويات والمنظفات ومستحضرات التجميل اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 برج العرب الجديدة, مصر -قة الصناعية الثالثة جنوب المنط 27بلوك  27،22االسكندرية  القطع ارقام : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0415729رقم العالمـة  : 

 2021/12/01تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

يل؛ برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر ؛ أجهزة معالجة البيانات؛ تطبيقات برامج الكمبيوتر القابلة للتنز - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ساعات ذكية؛ طرفيات توصيل شاشات تفاعلية تعمل باللمس؛ رقائق ]دارات متكاملة[؛ عدادات الخطى )مقياس مسافة السير(؛ أجهزة تتبع 

ضي )في أر(؛ سماعات أذن؛ األنشطة قابلة لالرتداء )أجهزة قياس تستخدم في التمارين وأنشطة اللياقة البدنية( ؛ سماعات الواقع االفترا

أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء؛ سلك توصيل )واصلة( لسماعات الرأس؛ أجهزة استشعار الحركة )أنظمة أمان/ إنذار(؛ موازين الحمام؛ 

 4أقنعة واقية الواردة بالفئة رقم 

 

ركة ذات مسئولية محدودة  مؤلة وقائمة وفقا لقوانين ش -انهوى وامى انوفورميشن تكنولوجى كو .، ال تى دى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 دولة الصين

, , , ,  107755، وانجشيانج رود ، خفى، انهوى الصين  577، نت انيميشن باس رقم  2فلور بيلدينج ايه  21:  عنوان ناقل الملكية : 

 الصين

 

 ال تي ديالكترونيكس كو ،-هيفي هيوماي مايكرو اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، شوانجكين رود، هيفي الصين, الصين1577، رقم  5، بلدنج اتش  172روم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0415816رقم العالمـة  : 

 2021/11/11تاريخ التسـجيل  : 

 2021/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 07جميع منتجات الفئة رقم  - 07الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرى الجنسية -فردى   -ملكة ابراهيم علي عبد المقصود عجور  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شبرا الخيمة, , , , مصر  -منشيه عبد المنعم رياض  -شبرا الخيمة  :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسؤولية محدودة -لتجارة المواد الغذائية بي بي آي انترناشيونال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 تقسيم الالسلكي, مصر -المعادي  -الدور السادس  -بجوار القرية التكنولوجية  5عمارة : عنوان المنقول اليه الملكية 
 


