
ارة الداخليةجهاز تنمية التج  

 
  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0007696رقم العالمـة  : 

 1946/08/01تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
الصابون بما فية صابون الزينة وصابون الحالقة كريم الحالقة كريم للحالقة مصنوع من الصابون  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  ة مسحوق للحالقة مصنوع من الصابون يستخدم الغراض الحالقة اصابع صابون للحالقة سائل للحالقةيستخدم الغراض الحالق

  
 وكالة الزعنى التجارية شركة لبنانية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  طربلس لبنان, لبنان:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  امة محدودة المسئوليةشركة ع -يونيليفر بى ال سى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 زد دى ، المملكة المتحدة , , , , المملكة المتحدة ٤ ٦٢انجلترا سى اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0075426رقم العالمـة  : 

 1993/01/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
مواد ومستحضرات صيدلية وبيطرية أطعمة أطفال والمعوقين _ أطعمة ومشروبات غذائية واردة  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  وغير  واردة ضمن فئات أخرى. ٥بالفئة 
  

 سميثكالين بيشام بي ال سي شركة محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  جى اس المملكة المتحدة, بريطانيا ٩ ٨جريت ويست رود ، برنتفورد ، ميدلسكس تى دابليو  ٩٨٠:   عنوان ناقل الملكية :

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

 جلترا, المملكة المتحدةجي اس ان ٩ ٨جريت ويست رود برنتفورد ميدليسكس تي دبليو ٩٨٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0078074رقم العالمـة  : 

 1994/04/14تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/30  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
الورق الورق المقوى الكرتون والمنتجات المصنوعة من الورق والورق المقوى وجميع تلك  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها١٦لمنتجات واقعة بالفئةا
  

 شركة متحدة -انترناشيونال بيبر كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -، ممفيس، تي ان ٣٨١٩٧بوبيولر افنيو، تي ان  ٦٤٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة - انترناشيونال بيبر دي برازيل ليمتد ة   : اسم المنقول اليه المــــلكي

 موجي جواسي ساوباولو, البرازيل ٩٠١- ١٣٨٤٥سي اي بي  ١٧١، كيه ام ٣٤٠اس بي : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0078074رقم العالمـة  : 

 1994/04/14تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/30  :  تاريخ التأشــــــير بالسجالت

  16الفئة : 
الورق الورق المقوى الكرتون والمنتجات المصنوعة من الورق والورق المقوى وجميع تلك  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها١٦المنتجات واقعة بالفئة
  

 كيةشامبيون انترناشيونال كوربوريشن شركة متحدة امري اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية٦٩٢١وان شامبيو بالزا ستامفورد كونكتيكت:  عنوان ناقل الملكية : 
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  شركة متحدة -انترناشيونال بيبر كومبانى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - ممفيس، تي ان ، ٣٨١٩٧بوبيولر افنيو، تي ان  ٦٤٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
  0089289رقم العالمـة  : 

 1996/12/22تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
- التوابل -الصلصة - الخبز -البسكويت-دم فى طهى الدجاج خليط من اللبن والبيض والدقيق تستخ - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  البهارات
  

 كنتاكى فرايد تشيكن ا نترناشيونال هولد ينجز انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٤٠٢١٣جارديز لين لوبز فيل كيه واى  ١٤٤١:  عنوان ناقل الملكية : 

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

  ديالوير .
 االمريكية الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة ٤٠٢١٣جاردينر الن ،لويسفيلى ، كنتاكى   ١٤٤١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0098184رقم العالمـة  : 

 1998/12/26تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
 -الفطائر الرقائق  -الخبز و البسكويت و الكعك  -الدقيق و المستحضرات المصنوعه من الحبوب  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ٣٠الجالش الخميره و مسحوق الخميره و جميعها تقع بالفئه  - البسبوسه  -القطايف  ٠الكسكسى  - الكيك  -ه الكناف
  

 عبد النبى مصطفى وشركاه شركة السالم التجاريه ش توصيه بسيطه اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  م, مصرش سيد الكومى من ش حمدى فوده دار السال٣:  عنوان ناقل الملكية : 

  
هبة) وشركاه شركة السالم التجاريه  -مصطفي  - هشام  -ورثة عبد النبى مصطفى (في حصتة وهم/ سعاد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

  شركة توصيه بسيطه
 ش سيد الكومى من ش حمدى فوده دار السالم, مصر٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0098511رقم العالمـة  : 

 1998/07/13التسـجيل  :  تاريخ
 2022/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  الحلويات -الفطائر  -الكعك  - البسكويت  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركه مساهمه -الشركه الدوليه للحلويات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  قسم العرب بورسعيد, مصر-القابوطى  -الصناعت الخفيفه منطقه :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد - جابر محمد جابر موسى  - مصنع الوالء للحلويات الجافة والشوكوالتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 السكندرية, مصرا - المنتزه ثان  -المندرة البحرية  -المتفرع من شارع محمد حسن هيكل  ٢٤٧شارع : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0114785رقم العالمـة  : 

 2003/11/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  6الفئة : 
  تصنيع مواكب االسطمبات وتقطيع وتكسيح المعادن - ٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ناعات الهندسية (جالل محفوظ متولى عامر وشريكه فوزى محفوظ متولى عامر )شركه عين شمس للص اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة, مصر -مدينه السالم  ١٦١منشيه ابوالنور ثانى قطعه رقم - شارع ابو بكر الصديق :  عنوان ناقل الملكية : 
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شركه عين شمس للصناعات - مد، محمود) ورثة جالل محفوظ وهم (امال احمد، مصطفي، دينا، محاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

  الهندسية (جالل محفوظ متولى عامر وشريكه فوزى محفوظ متولى عامر )
 القاهرة, مصر -مدينه السالم  ١٦١منشيه ابوالنور ثانى قطعه رقم -شارع ابو بكر الصديق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0114785رقم العالمـة  : 

 2003/11/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  6الفئة : 
  تصنيع مواكب االسطمبات وتقطيع وتكسيح المعادن - ٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
ت الهندسية شركه عين شمس للصناعا-ورثة جالل محفوظ وهم (امال احمد، مصطفي، دينا، محمد، محمود)  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 (جالل محفوظ متولى عامر وشريكه فوزى محفوظ متولى عامر )
  القاهرة, مصر -مدينه السالم  ١٦١منشيه ابوالنور ثانى قطعه رقم - شارع ابو بكر الصديق :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة تضامن -ال جالل للصناعات الهندسية وشريكتهم اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 خارج الزمام المنطقة الصناعية بساتين االسماعيلية, مصر ٤٣القطعة : ان المنقول اليه الملكية عنو

 
  0141535رقم العالمـة  : 

 2006/02/08تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
بحرية وتحديد الموقع وبالتحديد االجهزة االلكترونية واجهزة الكمبيوتر لتحديد معدات المالحة ال - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

المواقع الجغرافية بدقة للطائرات والمراكب البحرية والمركبات االرضية واالنسان  االجهزة االلكترونية ةاجهزة الكمبيوتر لعمل مسح 
لتتبع الجوية  اجهزة المالحة والتتبع للمركبات االرضية اجهزة المالحة وعمل خرائط تتبع  المسارات البحرية والجوية  اجهزة المالحة وا

والتتبع لالنسان واالجهزة الحسية بالنسبة للمواقع على الكرة االرضية وبرامج الكمبيوتر واجهزة االستقبال واالرسال الخاصة بذلك 
ة البرامج الجاهزة والمكونات غير  المتغيرة للكمبيوتر الخاصة وبرامج الكمبيوتر الجاهزة والمكونات غير  المتغيرة للنظم الحسية االرضي

  دون غيرها ٩وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة  ٩باالجهزة الحسية االرضية لالتصاالت الالسلكية في الفئة 
  

 تريمبل نافيجاشين ليمتد_شركة محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  _الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية٩٤٠٨٥مارى افينيو_سانيفال_كاليفورنيا نورث  ٦٤٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  تريمبل انك،اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مريكيةالواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة اال- ٩٤٠٨٥ستيوارت درايف، صني فل، سي ايه  ٩٣٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0141536رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
معدات المالحة البحرية وتحديد الموقع وبالتحديد االجهزة االلكترونية واجهزة الكمبيوتر لتحديد  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

دقة لتواجد اى شىء متحرك مثل الطائرات والمراكب البحرية والمركبات االرضية واى شىء متحرك مثل االنسان ن الموقع الجغرافية ب
الحيوان االنسان االلى العبوات والبضائع االجهزة االلكترونية واجهزة الكمبيوتر لعمل مسح وعمل خرائط تتبع المسارات المالحية اجهزة 

لمالحة والتتبع للمركبات االرضية واجهزةالتتبع والمالحة لكل االشياء االخرى الحية المتحركة وغير المالحة والتتبع الجوية واجهزة ا
ى المتحركة االجهزة االلكترونية لالستدالل والتحكم فى االشياء التى يمكن نقلها مثل االالت والمركبات البحرية واالرضية واالنسان االل

لكرة االرضية وبرامج الكمبيوتر واجهزة االستقبال واالرسال الخاصة بذلك وبرامج الكمبيوتر االجهزة الحسية بالنسبة للمواقع على ا
واجهزة االستقبال واالرسال الخاصة بذلك وبرامج الكمبيوتر الجاهزة والمكونات الغير المتغيرة للنظم الحسية االرضية البرامج الجاهزة 

  . ٩ة الحسية االرضية لالتصاالت الالسلكة فى الفئة والكونات غير المتغيرة للكمبيوتر الخاصة باالجهز
  

 تريمبل نافيجاشين ليمتد ، شركة محدودة خاضعه لقوانين كاليفورنيا اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  دة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتح - ٩٤٠٨٥نورث مارى افينيو سانيفال كاليفورنيا  ٦٤٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  تريمبل انك،اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية- ٩٤٠٨٥ستيوارت درايف، صني فل، سي ايه  ٩٣٥: عنوان المنقول اليه الملكية 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0143141رقم العالمـة  : 

 2006/05/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/30  ــير بالسجالت  :تاريخ التأشــــ

  21الفئة : 
  االوانى  المنزليه - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 فردى ( الشروق الوانى المنزلية ) -صابر حليم هابيل بسطروس  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة , مصر - دينة نصر ش حسنى القماش من شارع احمد الخشلب عزبة العرب م:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسؤولية محدودة -سميفب لصناعة االواني المنزلية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 القليوبية, مصر -العبور  ٣٠٠٠٠المنطقة الصناعية ب ١٠٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0145033رقم العالمـة  : 

 2006/03/07تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/17  تأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ال
  3الفئة : 

  وال ترد باي فئة أخري ٣عطور ومستحضرات تجميل كريمات بالفئة  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 اماندا محمد عميش وشركاه توصية بسيطة -شركة مصر للتجميل  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  نة الصالحية الجديدة المنطقة الصناعية قطاع د . قطعة ع محافظة الشرقية, , , , مصرمدي:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمه -مصر لمستحضرات التجميل   اماندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لشرقية , , , , مصرا -  ٤القطعة رقم  - قطاع د  - المنطقة الصناعية  -مدينة الصالحية الجديدة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0158425رقم العالمـة  : 

 2006/05/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/30  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  21الفئة : 
  ٢١االدوات المنزلية المصنوعة من االلومنيوم بالفئة  - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 فردى ( الشروق الوانى المنزلية ) -حليم هابيل بسطروس  صابر اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة , مصر - ش حسنى القماش من شارع احمد الخشلب عزبة العرب مدينة نصر :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسؤولية محدودة -سميفب لصناعة االواني المنزلية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 القليوبية, مصر -العبور  ٣٠٠٠٠المنطقة الصناعية ب ١٠٣: كية عنوان المنقول اليه المل

 
  0158426رقم العالمـة  : 

 2006/05/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/30  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  21الفئة : 
  ٢١ة االدوات المنزلية المصنوعة من االلومنيوم بالفئ - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 فردى ( الشروق الوانى المنزلية ) -صابر حليم هابيل بسطروس  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة , مصر - ش حسنى القماش من شارع احمد الخشلب عزبة العرب مدينة نصر :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  مسؤولية محدودة ذات -سميفب لصناعة االواني المنزلية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 القليوبية, مصر -العبور  ٣٠٠٠٠المنطقة الصناعية ب ١٠٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 



تنمية التجارة الداخلية جهاز  

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

 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  0158429رقم العالمـة  : 
 2006/05/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/01/30  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  21الفئة : 

  ٢١ت المنزلية المصنوعة من االلمونيوم بالفئة االدوا - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 فردى ( الشروق الوانى المنزلية ) -صابر حليم هابيل بسطروس  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  القاهرة , مصر - ش حسنى القماش من شارع احمد الخشلب عزبة العرب مدينة نصر :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ذات مسؤولية محدودة -سميفب لصناعة االواني المنزلية :   اسم المنقول اليه المــــلكية 
 القليوبية, مصر -العبور  ٣٠٠٠٠المنطقة الصناعية ب ١٠٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0167816رقم العالمـة  : 

 2006/05/23تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  2الفئة : 
وبصفه خاصة دهان البالستيك للحوائط والترد ضمن فئات  ٢الدهانات والبويات الواردة بالفئة  - ٢الفئة :    المنتــــــــجاتالبضائع و

  اخرى
  

 شركة مساهمة مصرية M C Iشركة الصناعات الكيماوية الحديثة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  امبابه , مصر - يرة محمد بجوار مصنع طوب روالن جز - طريق الوراق  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة توصية بسيطة – N.E.Pنوفيال إيجيبت للدهانات  -حنان احمد توفيق محمد وشركاها اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الدقهلية, , , , مصر -ميت غمر  - ميت العز : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0167817رقم العالمـة  : 

 2006/06/15تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  4الفئة : 
  ٤الزيت المغلي لليويه الواردة بالفئة  - ٤الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ش م MCIالصناعات الكيماوية الحديثة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  وراق جزيرة محمد بجوار مصنع طوب روالن امبابة جيزة, مصرطريق ال:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة توصية بسيطة – N.E.Pنوفيال إيجيبت للدهانات  -حنان احمد توفيق محمد وشركاها اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الدقهلية, , , , مصر -ميت غمر  - ميت العز : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0187620 رقم العالمـة  :

 2009/06/16تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  دون غيرها ماعدا الثلج ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ت الغذائية ) شركة تضامنمصطفى محمد عطية الكمار وشركاة ( هابى سويت للصناعا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الزهور بين ش داير الناحية مركز شبين القناطر ملك كريمة طة محمد مركز شبين القناطر القليوبية , مصر:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  يطةشركة توصية بس-شركة هابى سويت للصتاعات الغذائية  -احمد محمد عطيه الكمار وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 القليوبيه , , , , مصر - ملك/ كريمة طة محمد  - مركز شبين القناطر  -شارع داير الناحية  - الزهويين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0241631رقم العالمـة  : 
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 2011/09/27تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  2الفئة : 
  ٢الدهانات الوارده بالفئة رقم  - ٢الفئة :    ــــجاتالبضائع والمنتــــ

  
 محمد عز الدين غريب مصطفى حسين ( العز لصناعة بويات البالستيك ) اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مركز طنطا , مصر - منيل الهويشات :  عنوان ناقل الملكية : 
  

توصية  -نيرول للدهانات وكيماويات البناء  -فى قطب محمد فايد وشركائهم محمد عز الدين غريب مصطاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
  بسيطة

 بملك عبد المجيد محمد عبد المجيد الفقي, مصر -محلة اللبن  -مركز بسيون  -الغربية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0246428رقم العالمـة  : 

 2012/08/15تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/30  ير بالسجالت  :تاريخ التأشــــــ

  21الفئة : 
  ٢١االوانى المنزلية المصنوعة من االلمونيوم بالفئة   - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
صابر حليم هابيل  andمصرى الجنسية  - فرد  -الشروق لالوانى المنزلية  -صابر حليم هابيل بسطروس  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مؤسسة فردية -- مصرى الجنسية  - الشروق لالوانى المنزلية  - بسطروس
  مدينة نصر , مصر - عزبة العرب  -من شارع احمد الخشاب  -شارع حسنى القماش :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ذات مسؤولية محدودة -سميفب لصناعة االواني المنزلية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -العبور  ٣٠٠٠٠المنطقة الصناعية ب ١٠٣: لملكية عنوان المنقول اليه ا

 
  0246429رقم العالمـة  : 

 2012/08/15تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/30  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  21الفئة : 
  ٢١الفئة االوانى المنزلية المصنوعة من االلمونيوم ب  - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مؤسسة فردية -- مصرى الجنسية  -الشروق لالوانى المنزلية  -صابر حليم هابيل بسطروس  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  نصر , مصر ٠شارع حسنى القماش من شارع احمد الخشاب عزبة العرب م :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسؤولية محدودة -ني المنزلية سميفب لصناعة االوااسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 القليوبية, مصر -العبور  ٣٠٠٠٠المنطقة الصناعية ب ١٠٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0247127رقم العالمـة  : 

 2011/10/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  26الفئة : 
  دون غيرها ٢٥الخ  ) بالفئة ٠٠٠٠٠٠٠٠خف  -الباس القدم ( حذاء   - ٢٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -ولفيرين ورلد ويد انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  متحدة , الواليات المتحدة االمريكيةالواليات ال - ٤٩٣٥١ميتشيجان  - ن اى روكفورد  -كورت الند دريف ٩٣٤١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  وولفرين اوتدورز إنك، شركة محدودة المسؤوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة ٤٩٣٥١كورتالند درايف، روكفورد، ميتشيجان  ٩٣٤١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
  0247834ـة  : رقم العالم

 2012/08/15تاريخ التسـجيل  : 
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 2022/01/30  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  21الفئة : 

  ٢١االوانى المنزلية المصنوعة من االلومنيوم بالفئة رقم  - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 مصرى الجنسية - فرد  -الوانى المنزلية الشروق ل -صابر حليم هابيل بسطروس  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  مدينة نصر , مصر - عزبة العرب  -من شارع احمد الخشاب  -شارع حسنى القماش :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ذات مسؤولية محدودة -سميفب لصناعة االواني المنزلية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -العبور  ٣٠٠٠٠الصناعية ب المنطقة ١٠٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0255091رقم العالمـة  : 

 2012/07/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
تى شيرت (قمصان المالبس مالبس لالرتداء ولوازم لها وخاصة توبات قمصان سويت شيرت  - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

نصف كم) فانيالت (جيرسيه) سويترات سترات من صدف محبوك توبات واسعة (قمصان بال اكمام ) توبات تربط بشريط حول العنق 
سراويل (مالبس داخلية) سراويل للراحة شورتات قمصان قصيرة مالبس داخلية (النجيرى) للنساء والرجال مالبس داخلية للنساء 

يل داخلية بوكسر شورتات لالوالد ثونج (مالبس تحتيه نسائية ) مالبس داخلية بشرايط رفيعة وشريط حول الوسط والرجال وخاصة سراو
االرامل ) مالبس داخلية من الكتفين حتى القدم للنساء  -صدريات (برا) قمصان داخلية بدون اكمام للنساء مالبس داخلية للنساء (مرح 

حول القدم لتثبيت الجوارب أو االذرع لتثبيت االكمام عبايات حزام جوك مالبس للنوم وخاصة  كورسية سلبيات سيور اربطة لالستخدام
ارواب للحمام قمصان للنوم بيجامات مالبس للنوم كيمونو (مالبس تقليدية يابانية ) معاطف جواكت جواكت مقاومة للهواء (الرياح) 

السباحة البسة المطر وخاصة معاطف المطر بونيهات المطر احذية طويلة  سترات فساتين تنورات بلوزات اثواب فضفاضة لالطفال البسة
للمطر (بوت) وكابات أو قبعات للمطر رباطات رباطات العنق سيور وشاحات البسة القدم جوارب البسة ضيقة وجوارب رباطات الرأس 

دون  ٢٥وجميع المنتجات والواردة بالفئة رقم وخاصة قبعات وكابات واغطية اخرى ومتنوعة للرأس رباطات للوسط مآزر ازياء تنكرية 
  غيرها

  
 اس سي اس بي ٢سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , لوكسمبورج  دوشي دو لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -، الي شيفير ال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ال.بي ٣سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ، كندا, كندا٦ام  ٤ذي  ١اف.دو سيرك، مونتريال، كيبيك، اتش  ٨٤٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0258827رقم العالمـة  : 

 2017/03/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  34 - 30الفئة : 
  ٣٠الشاي ومنتجات الفئة  البن و - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٣٤الدخان بالفئة  - ٣٤الفئة 
  

شركة توصية  -مصنع لصناعة وتجارة الدخان والمنتجات الغذائية  -عبد الحميد محمد عبد الحميد الرفه وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 بسيطة

  مد نبية عبد الحميد الرفه , , , , مصرامام مدرسة طه حسين ملك مح -شارع محمود شاهين :  عنوان ناقل الملكية : 
  

ندي، ياسمين، محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد)  -ورثة عبد الحميد محمد عبد الحميد الرفه (سلوي جاد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
  شركة تضامن -وشركاه 

 ك محمد نبية عبد الحميد الرفه , مصرامام مدرسة طه حسين مل - شارع محمود شاهين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0258827رقم العالمـة  : 

 2017/03/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  34 - 30الفئة : 
  ٣٠البن و الشاي ومنتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٣٤الدخان بالفئة  - ٣٤الفئة 



8 8 

  
ندي، ياسمين، محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد)  -ورثة عبد الحميد محمد عبد الحميد الرفه (سلوي جاد  ناقل المـــــــــلكية  :اسم 

 شركة تضامن -وشركاه 
  امام مدرسة طه حسين ملك محمد نبية عبد الحميد الرفه , مصر -شارع محمود شاهين :  عنوان ناقل الملكية : 

  
 -مؤسسة الجيزة للدخان  -هاني وخالد محمد نبيه الرفة ومحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد وشركاهم ه المــــلكية   : اسم المنقول الي
  توصية بسيطة

 امام مدرسة طه حسين ملك محمد نبية عبد الحميد الرفه , مصر - شارع محمود شاهين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0260854رقم العالمـة  : 

 2012/12/24ريخ التسـجيل  : تا
 2022/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11 - 9 -7الفئة : 
  ٠٧جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - ٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٠٩جميع المنتجات الوارده بالفئة  -  ٩الفئة 
  ١١جميع المنتجات الوارده بالفئة  - ١١الفئة 

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

شارع ترعة الحلو متفرع من شارع  -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس  - أ الدور االول  ٤٧٣عمارة  ١٧شارع :  عنوان ناقل الملكية : 
  الجيزة , مصر -الهرم  -ترعة المنصورية 

  
  شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة لمنقول اليه المــــلكية   : اسم ا

متفرع من شارع ترعة   - شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - ٢٨مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 
 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
  0266643رقم العالمـة  : 

 2013/06/12: تاريخ التسـجيل  
 2022/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  18الفئة : 
الحقائب والمحافظ وخاصه,حقائب الحمل ,حقائب رياضيه ,حقائب سفر ,االمتعه ,حقائب  - ١٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

د حقائب يدويه ,حقائب التسوق او الشراء ,حقائب سفر,حقائب للثياب خاصه بالسفر ,صناديق ,حقائب صغيره ,حقائب تمسك بقبضة الي
السعاه او المندوبين ,محافظ ,اكياس النقود,حقائب الظهر ,حقائب للحمل علي الظهر ,حقائب البطن ,حقائب الجمنازيوم,علب مفاتيح ,اكياس 

ت ,حقائب للكوزماتيك تباع فارغه .الشماسي للنقود المعدنيه ,محافظ مركبه لحمل المفاتيح والنقود المعدنيه معا ,محافظ او مماسك الهويا
  دون غيرها ١٨,ووزينات جلديه للديكور او الزينه والوارده بالفئه 

  
 اس سي اس بي ٢سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , لوكسمبورج  دوشي دو لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -، الي شيفير ال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ال.بي ٣سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ، كندا, كندا٦ام  ٤ذي  ١اف.دو سيرك، مونتريال، كيبيك، اتش  ٨٤٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0266644رقم العالمـة  : 

 2013/06/12تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
خدمات الترفيه وخاصة افكار وابتكار وانتاج وعرض وتقديم العروض المسرحية خدمات تصور  - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

خدمات انتاج العروض المسرحية المتعددة الوسائط (مالتى  - المرئية  -وابداع وابتكار وانتاج وتوزيع وعرض أو تقديم االعمال الصوتية 
  دون غيرها ٤١ات الكازينوهات الواردة بالفئة رقم ميديا) خدم

  
 اس سي اس بي ٢سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , لوكسمبورج  دوشي دو لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -، الي شيفير ال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ال.بي ٣سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 ، كندا, كندا٦ام  ٤ذي  ١اف.دو سيرك، مونتريال، كيبيك، اتش  ٨٤٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0272427رقم العالمـة  : 

 2016/05/16تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  دون غيرها ٢٩اردة بالفئة المنتجات الو - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -اربك ويل للتجارة والصناعة (اوالد احمد محمد غالي)  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الدور االول, مصر ٣شقة  - القاهرة الجديدة  - التجمع الخامس  -الحي الخامس  ١٧شارع  ١٠١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية - ايمانز للمواد النشوية والزيوت النباتية : اسم المنقول اليه المــــلكية   
القليوبيه  , , , ,  -مدينه العبور  - المنطقه الصناعيه   ٩٠٠شارع  ٢٠٠٠٢بلوك  ٢٢-٢١-٢٠-٣-٢-١قطع : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصر

 
  0274195رقم العالمـة  : 

 2013/11/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/11  ـــــير بالسجالت  :تاريخ التأشـ

  5الفئة : 
  مستحضرات صيدلية و طبية لالستخدام البشرى والبيطرى - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدوده المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين الهند - رانباكسى البوراتوريز ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الهند, الهند -هاريوانا  ١٢٢٠٠١ - جيور جاون  ٣٢ -سيكتور  -  ٩٠بلوت رقم :  : عنوان ناقل الملكية 
  

  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ندالهند, اله-٤٠٠٠٥٩-مومباي - كورالرود،اندهيري (ايه)-اي سي ام اية بالزا،اندهيري: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0274835رقم العالمـة  : 

 2013/09/30تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
  دون غيرها ٥مستحضرات صيدلية طبية لالستخدام البشري و البيطري الوارد بالفئه  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 رانباكسي البوراتوريز ليمتد شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين الهند :اسم ناقل المـــــــــلكية  

  الهند , الهند -هاريوانا  ١٢٢٠٠١ -جيورجاون  ٣٢ -سيكتور  ٩٠بلوت رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة متحدة - صن فارماسوتيكلز اندستريز ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الهند, الهند-٤٠٠٠٥٩-مومباي - كورالرود،اندهيري (ايه)-اي سي ام اية بالزا،اندهيري: ول اليه الملكية عنوان المنق

 
  0298919رقم العالمـة  : 

 2018/05/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
الستيراد والتصدير ويافطة المحالت التجارية باعتبارها من االعمال التجارية الواردة خدمات ا - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ) ٢٤دون غيرها (فى مجال الفئة   ٣٥بالفئة 
  

 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  ٤٧٣رة عما ١٧شارع :  عنوان ناقل الملكية : 

  الجيزة , مصر -الهرم  -ترعة المنصورية 
  

  شركة مساهمة -طيبة رنين للتجارة والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
متفرع من شارع ترعة   - شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -ني البرج الثا- ٢٨مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 
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 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
  0298920رقم العالمـة  : 

 2018/05/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  24الفئة : 
  دون غيرها ٢٤ة بالفئة جميع المنتجات الوارد - ٢٤الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 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  ٤٧٣عمارة  ١٧شارع :  عنوان ناقل الملكية : 
  الجيزة , مصر -الهرم  -ترعة المنصورية 

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

متفرع من شارع ترعة   - شارع ترعة الحلو  -ابراج سفنكس  -البرج الثاني - ٢٨مكتب رقم -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 
 الهرم ., مصر  -المنصورية 

 
  0318509:   رقم العالمـة

 2016/12/25تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
برامج حاسوب والبحث واالرسال  وتحويل وتشفير ونقل  -برامج محركات  البحث للحاسوب  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ٩المحمول وهذه المنتجات واردة بالفئة  وعرض محتوى الفيديو والمحتى السمعى على برامج
  

 الواليات المتحدة األمريكية  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا    -فوكليب  ، انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الوالياات المتحدة األمريكية, , , ,  -  ٩٥٠٣٥رنيا كاليفو -ميلبيتاس  ٢١٣سويت   - ماككارثي بوليفار  ١٥٥١:  عنوان ناقل الملكية : 

  الواليات المتحدة االمريكية
  

بيه سى سى دبليو فوكليب (سنغابور) بى تى اى ال تى دى شركه خاصه باالسهم منشاة ومتواجده وفقا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
  لقوانين سنغافوره

 سنغافوره, سنغافورة ٠٣٨٩٨٨، سونتيك تاور ترى سنغافور ٠١_٣٥ليفارد ،#تيماسيك بو ٨: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0323919رقم العالمـة  : 

 2019/12/11تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  21الفئة : 
اى ليست من المعادن الثمينة اباريق الشاى ليست من الغاليات غير الكهربائية ابريق غلى الش - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

المعادن الثمينة مصافى الشاى دفايات للشاى غير كهربائية تتألف من مناصب (قواعد) خاصة بابارق الشاى وحامالت الشموع حاويات 
اعد الكؤوس) ليست من ) اوانى زجاجية للمشروبات صوانى (قوMUGSالعزل الحرارى للمشروبات اكواب صحون الفناجين االكواب (

الورق وبخالف شراشف وبياضات المائدة اطقم الشاى للتقديم ليست من المعادن الثمينة صوانى الغراض منزلية االوانى صحون (اطباق) 
ات الصحون المجوفة العميقة (زبديات) االباريق مناصب (قواعد) ثالثية القوام (حوامل الصحون التى توضع على الطاولة) اوعية وحاوي

لالستعمال المنزلى وللمطبخ اغطية لحفظ حرارة ابريق الشاى حامالت الشموع ليست من المعادن الثمينة شمعدانات ليست من المعادن 
الثمينة التماثيل الصغيرة المصنوعة من الخزف الصينى او السيراميك او الفخار الو الزجاج الحلى والزينة المصنوعة من الخزف الصينى 

  دون غيرها ٢١عق ( ادوات مائدة) لالستعمال فى المطبخ المخفقات غير الكهربائية لالغراض المنزلية الواردة بالفئة مغارف او مال
  

 شركة امريكية -تيفانا كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , , الواليات المتحدة االمريكية, , ٣٠٣٢٦، اتالنتا ، جورجيا  ١٤٨٠بيتشتري رود ان اي ، سويت  ٣٦٣٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة -ستاربكس كوربوريشن اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٩٨١٣٤يوتا افينيو ساوث سياتل واشنطن  ٢٤٠١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0326894رقم العالمـة  : 

 2021/12/26التسـجيل  : تاريخ 
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 2022/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  30الفئة : 

  دون غيرها ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 تامررجب و شركاه اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الجيزة, , , , مصر -العجوزة  - المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ذات مسؤولية محدودة - داركو للمواد الغذائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شارع عبد هللا ابو الحصين من شارع مسجد التنعيم البساتين القاهرة, مصر ٢٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0335799رقم العالمـة  : 

 لتسـجيل  : تاريخ ا
 2022/01/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
  )١١جميع المنتجات الواردة بالفئة ( - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركه توصيه بسيطه -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

  فردي - مصنع تترا لتصنيع مبردات المياه وافران البوتاجاز (محمد مصطفي حسن)اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 سوهاج, مصر -مدينة جرجا  - جرجا المنطقة الصناعية غرب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0337086رقم العالمـة  : 

 2017/11/14تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
و/او العروض التي تقدم الموسيقى  - الوسائط المسجلة مسبقا لتخزين ونسخ الصوت و/او الفيديو  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

األقراص  -أقراص رقمية متعددة االستخدامات  -األقراص المضغوطة  -أقراص الفيديو  -تحديدا :  أقراص الصوت  - المسرحية والدرامية 
الوسائط  -العروض المسرحية والدرامية  -أفالم الرسوم المتحركة التي تقدم الموسيقى  -أقراص الحاسوب  -المضغوطة التفاعلية 

علب حمل األقراص المضغوطة  -ونية والرقمية المسجلة مسبقا التي تقدم الموسيقى و/او  العروض المسرحية او الدرامية االلكتر
 -مغناطيسيات للتزيين  -نظارات وعلب للنظارات  -النظارات الشمسية وعلب النظارات الشمسية  -واالقراص الرقمية المتنوعة  

برمجيات الوسائط المتعددة المسجلة على  -حديدا :  برمجيات العاب حاسوب الوسائط المتعددة التفاعلية ت -البرمجيات الترفيهية والتعليمية 
 -الدراما واالعمال المتنوعة  -أقراص الذاكرة المدمجة واشكال أخرى للقراءة فقط التي تقدم الترفيه و/ او التعليم في مجال الموسيقى 

الموسيقى القابلة  -وسائط تسجيل الصوت والفيديو  - الموسيقى  -ستخدام في الهواتف العامة بطاقات االئتمان المرمزة مغناطيسيا لال
هواتف  -حقائب الحمل واالغطية الواقية ألجهزة االستدعاء  - فأرة الحواسيب ولبادات الفأرات  -وسائط تسجيل الصوت والفيديو  -للتحميل 

تطبيقات الهواتف النقالة  - ؛  اكسسوارات زينة الهواتف الخلوية   ٣ومشغالت ام بيه  الحواسيب اللوحية -المساعدات الرقمية الشخصية  -
العاب الحاسوب  -والمقاطع المرئية  -سماعات االذن  -سماعات الرأس  - أجهزة ناقالت البيانات التسلسلية العالمية  -والهواتف اللوحية 

  دون غيرها ٩رقمية  والواردة بالفئة الصور ال -البرمجيات واأللعاب  -واأللعاب االلكترونية 
  

 اس سي اس بي ٢سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , لوكسمبورج  دوشي دو لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -، الي شيفير ال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ال.بي ٣سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، كندا, كندا٦ام  ٤ذي  ١اف.دو سيرك، مونتريال، كيبيك، اتش  ٨٤٠٠: ل اليه الملكية عنوان المنقو

 
  0337087رقم العالمـة  : 

 2018/07/30تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
، المجالت، الكتيبات التعريفية، بروشورات تذكارية لألنشطة، الكتب  البضائع الورقية، تحديدا: - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والكتب التذكارية المتعلقة بالسيرك، الترفيه والفن، الملصقات، مطبوعات حجرية، التقاويم، مذكرات يومية، الصحف، وسائد المذكرات، 
فاتر للتلوين، مجموعات الرسم والتلوين لألطفال، كتب للرسوم ورق الصور المنقولة، وشم الزينة، األعالم الورقية، الالفتات والشعارات، د

الهزلية، سجالت القصاصات، دفاتر العناوين، مؤشر الكتب، فتاحات الرسائل، البومات للصور الفوتوغرافية، دفاتر مواعيد، مجلدات تغليف 
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ام؛ حقائب لالغراِض عاّمِة، أكياس البضائع، أكياس الدفاتر، ورق تغليف هدايا؛ أكياس الورق والبالستيك للتسوق، للتغليف، لحمل الطع
ية؛ التسوق البالستيكية القابل إلعادة االستخدام، أكياس الهدايا البالستيكية القابلة إلعادة االستخدام، أكياس قماشية للهدايا؛ القرطاس

م الرصاص؛ بطاقات الخصم غير المرمزة مغناطيسيا الصور ذات اإلطار؛ اقالم الحبر، اقالم الرصاص، أطقم مكتبية، مجموعات األقالم وأقال
لالستخدام في الهواتف العامة؛ المنشورات المطبوعة المتعلقة بالموسيقى؛ دفات الكتب؛ حقائب حمل األقالم؛ ثقاالت الورق؛ بطاقات 

الدفاتر، اوراق المالحظات، مساند  التهنئة، بطاقات البريد، بطاقات المالحظات؛ الصور؛ الصور الفوتوغرافية؛ الصور الرقمية؛ مفكرات؛
ف الكتابة؛ كتب الملصقات؛ الملفات، حافظات للملفات، ملفات الورق؛ لوحات رسم؛ القطع الواقية الورقية، مناديل ورق للمائدة؛ أوعية تغلي

  دون غيرها ١٦الطعام والمشروبات؛ الزينة من الورق المعجن، التماثيل الصغيرة، األقنعة والتماثيل.والواردة بالفئة 
  
  

 اس سي اس بي ٢سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , لوكسمبورج  دوشي دو لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -، الي شيفير ال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ال.بي ٣سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، كندا, كندا٦ام  ٤ذي  ١اف.دو سيرك، مونتريال، كيبيك، اتش  ٨٤٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0350274رقم العالمـة  : 

 2020/10/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
  ن غيرهادو ٥المستحضرات الصيدلية والمنتجات الطبية بالفئة  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة -صن فارما جلوبال اف زد اى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

االمارات العربية المتحدة, ,  -دبى  ٦٤٣٥٦١ص ب  - جا ال تى ’ كلستر جى  - ١مركز جميرة لالعمال رقم  ٧٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  , , االمارات العربية المتحدة

  
  ش ذات مسئوليه محدودة طبقا لقوانين الهند -صن فارماسيوتيكال اندستريز ليمتد ة   : اسم المنقول اليه المــــلكي

 -ماهاراشترا  - ٤٠٠٠٦٣ويسترن اكسبريس هاى واى جورجاون أيست مومباى  ١بى/٢٠١صن هاوس : عنوان المنقول اليه الملكية 
 الهند, الهند

 
  0350883رقم العالمـة  : 

 2018/08/08تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  32الفئة : 
  دون غيرها ٣٢مشروب الشعير بالفئة  - ٣٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة - فودرز لالستثمار والتجارة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة الجديدة, مصر -لتجمع الخامس ا - الحي الرابع  ٤/٣عمارات  ٢٣٨:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسؤوليه محدودة -كوليست بوتل لتعبئة المواد الغذاية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
المنطقة الصناعية السادسة (مربع الصناعات الغذائية) مدينة السادات المنوفية,  ٦١٤٥مصنع رقم  ١عنبر : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصر

 
  0360413رقم العالمـة  : 

 2019/04/08تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  24 - 20الفئة : 
  ٢٠المراتب الواردة بالفئة  - ٢٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٢٤المفروشات الواردة بالفئة  - ٢٤الفئة 
  

 شركة مساهمة مصرية -لمراتب و المفروشات ش م م  يوجا ل اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , مصر  القليوبية -القناطر الخيرية  -عزبة سويلم ابو الغيط :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  فردي -محمد احمد محمد محمد احمد  - المؤسسة الدولية لصناعة المراتب واالثاث والمفروشات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 سرياقوس طريق مسطرد بملك / عمرو محمد حسنين, مصر -مركز الخانكة  - القليوبية : ول اليه الملكية عنوان المنق

 
  0360414رقم العالمـة  : 

 2019/04/08تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  24 - 20الفئة : 
  دون غيرها ٢٠ب الواردة بالفئة المرات - ٢٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ٢٤المفروشات الواردة بالفئة  - ٢٤الفئة 
  

 شركة مساهمة -يوجا للمراتب و الفروشات (ش م م)  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , مصر  القليوبية -القناطر الخيرية  -عزبة سويلم ابو الغيط :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  فردي -محمد احمد محمد محمد احمد  - المؤسسة الدولية لصناعة المراتب واالثاث والمفروشات مــــلكية   : اسم المنقول اليه ال

 سرياقوس طريق مسطرد بملك / عمرو محمد حسنين, مصر -مركز الخانكة  - القليوبية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0360415رقم العالمـة  : 

 2019/04/08تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  24 - 20الفئة : 
  دون غيرها ٢٠المراتب الواردة بالفئة  - ٢٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ٢٤المفروشات الواردة بالفئة  - ٢٤الفئة 
  

 مساهمة مصرية شركة -يوجا للمراتب و الفروشات (ش م م)  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , مصر  القليوبية -القناطر الخيرية  -عزبة سويلم ابو الغيط :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  فردي -محمد احمد محمد محمد احمد  - المؤسسة الدولية لصناعة المراتب واالثاث والمفروشات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سرياقوس طريق مسطرد بملك / عمرو محمد حسنين, مصر -كز الخانكة مر - القليوبية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0361566رقم العالمـة  : 

 2019/05/14تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  ٢٥المالبس الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مصرى الجنسية - فرد   -ماجيستيك للتجارة الدولية   - احمد محمد حسن على العالف  ـــــلكية  :اسم ناقل المــــ

  االسكندرية, , , , مصر -قسم الرمل  - ابيس  - القرية الرابعة الناصرية  -شارع شمال خلف كوين هوم  :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ش ذات مسئولية محددة -الدولية مور ايفر للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
الناصرية الشرقية  - ابيس الثانية  -خلف مسجد عمرو بن العاص  -شارع مدرسة تيمور   -االسكندرية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الرمل , , , , مصر -القديمة 

 
  0361567رقم العالمـة  : 

 2020/12/15تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/11  لسجالت  :تاريخ التأشــــــير با

  25الفئة : 
  ٢٥المالبس الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 فرد مصرى الجنسية -ماجستيك للتجارة الدولية  - احمد محمد حسن على العالف  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية, , , , مصر - قسم الرمل  -ابيس  -الرابعة الناصرية القرية  -شارع شمال خلف كوين هوم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسؤلية محددة -مور ايفر للتجارة الدولية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الناصرية الشرقية - ابيس الثانية  -خلف مسجد عمرو بن العاص  -شارع مدرسة تيمور   -االسكندرية : عنوان المنقول اليه الملكية 
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 الرمل , , , , مصر -القديمة 

 
  0361568رقم العالمـة  : 

 2019/09/08تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  دون غيرها ٢٥المالبس الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 فرد مصري الجنسية  -ماجستيك للتجارة الدولية   - د حسن على العالف احمد محم اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية, , , , مصر - قسم الرمل  -ابيس  -القرية الرابعة الناصرية  -شارع شمال خلف كوين هوم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  حددةش ذات مسئولية م -مور ايفر للتجارة الدولية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
الناصرية الشرقية  - ابيس الثانية  -خلف مسجد عمرو بن العاص  -شارع مدرسة تيمور   -االسكندرية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الرمل , , , , مصر -القديمة 

 
  0366494رقم العالمـة  : 

 2021/05/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3ئة : الف
  ٣مستحضرات التجميل الوارده بالفئه   - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

  ش سمير سيد احمد محطة الباشا المنيل القاهرة , مصر١٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -فانتاج لتصنيع االدوية ــــلكية   : اسم المنقول اليه الم
 , مصرE2عقار  -الدور السابع  ٧٤الوحدة رقم  -مشروع المعادى جراند سيتى المعادى الجديده : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0366495رقم العالمـة  : 

 2020/07/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/23  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال

  3الفئة : 
  دون غيرها ٣مستحضرات التجميل الوارده بالفئه   - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -يونايتد هلس كير  -منال محمود عبد الشافى وشركائها  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  طة الباشا المنيل  القاهره , مصرش سمير سيد احمد  مح ١٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -فانتاج لتصنيع االدوية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 , مصرE2عقار  -الدور السابع  ٧٤الوحدة رقم  -مشروع المعادى جراند سيتى المعادى الجديده : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0366603رقم العالمـة  : 

 2021/06/08يخ التسـجيل  : تار
 2022/01/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5 - 3الفئة : 
  ٣مستحضرات تجميل الواردة بالفئة رقم   - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٥ادوية الواردة بالفئة رقم   -  ٥الفئة 
  

 شركة توصية بسيطة-ها منال محمود عبد الشافى وشركا اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ش سمير سيد احمد محطة الباشا المنيل القاهرة , مصر١٢:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ش ذات مسئوليه محدودة -فانتاج لتصنيع االدوية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصرE2عقار  -الدور السابع  ٧٤م الوحدة رق -مشروع المعادى جراند سيتى المعادى الجديده : عنوان المنقول اليه الملكية 



هاز تنمية التجارة الداخليةج  

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

 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 
  0366604رقم العالمـة  : 

 2021/05/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5 - 3الفئة : 
  ٣مستحضرات تجميل بالفئة   - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٥ادوية بالفئة   -  ٥الفئة 
  

 شركة توصية بسيطة-منال محمود عبد الشافى وشركاها  ـــــلكية  :اسم ناقل المــــ
  ش سمير سيد احمد محطة الباشا المنيل القاهرة , مصر١٢:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ش ذات مسئوليه محدودة -فانتاج لتصنيع االدوية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصرE2عقار  -الدور السابع  ٧٤الوحدة رقم  -ى جراند سيتى المعادى الجديده مشروع المعاد: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0367217رقم العالمـة  : 

 2019/08/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  20الفئة : 
  غيرهادون  ٢٠المراتب الواردة بالفئة  - ٢٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية - شركة يوجا للمراتب والمفروشات (ش م م )  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القليوبية , مصر -القناطر الخيرية  -عزبة سويلم ابو الغيط :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فردي -محمد احمد محمد محمد احمد  - ات المؤسسة الدولية لصناعة المراتب واالثاث والمفروشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 سرياقوس طريق مسطرد بملك / عمرو محمد حسنين, مصر -مركز الخانكة  - القليوبية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0372168رقم العالمـة  : 

 2020/01/14تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  دون غيرها ٢٩منتجات االلبان الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة :    ائع والمنتــــــــجاتالبض

  
 فرد مصرى الجنسية  - شريف فوزى حسن عبد القادر احمد   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, , , , مصر - الشيخ زايد  -بيفرلى هيلز  ٩٨عمارة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسؤولية محدودة -جريكو ايجبت للصناعات الغذائية المــــلكية   :  اسم المنقول اليه
الشيخ  -محور كريزي ووتر  ١الدور الرابع الجزيرة بالزا المبني االداري رقم  403B-١الوحدة االدارية رقم: عنوان المنقول اليه الملكية 

 زايد, مصر

 
  0379263رقم العالمـة  : 

 2020/05/12تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
البرامج القابلة للتنزيل وبالتحديد برامج االتصاالت لنشر البيانات والصوت والفيديو والصور  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لكيه وشبكات االتصاالت عن بعد وبرامج الحاسوب القابلة والرسومات وتبادلها الكترونيا عبر شبكات الحاسوب والهاتف والشبكات الالس
للتنزيل لمعالجة الصور والرسومات والصوت والفيديو والنصوص ، البرامج لمشاركة الفيديوهات ، برامج تطبيقات الحاسوب لنشر 

بالتحديد برامج لنشر ومشاركة ومشاركة الفيديوهات ،برامج تطبيقات الحاسوب الجهزة الهاتف النقال وغيرها من االجهزة النقالة و
الفيديوهات ،البرامج القابلة للتنزيل وتطبيقات البرامج التى تمكن المستخدمين من مراقبة منازلهم ومكاتبهم وغيرها من المرافق ، 

شبكات او انظمة التطبيقات القابلة للتنزيل لمراقبة المنازل والمكاتب وغيرها من المرافق لالستخدام عبر االنترنت واجهزة الهاتف و
  دون غيرها ٩االنترنت الالسلكية وغيرها من شبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت االلكترونية والواردة بالفئة 
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 شركة مساهمة امريكية -. كوم انك ٩ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  واليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية، ال ٩٤٣٠١اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه ١٠١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -أمازون تكنولوجيز ، انك. اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
مريكية , , , , الواليات المتحدة ، الواليات المتحدة اال ٩٨١٠٩تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  ٤١٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
  0379319رقم العالمـة  : 

 2021/03/17تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
ت والصوت والفيديو والصور البرامج القابلة للتنزيل وبالتحديد برامج االتصاالت لنشر البيانا - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والرسومات وتبادلها الكترونيا عبر شبكات الحاسوب والهاتف والشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت عن بعد وبرامج الحاسوب القابلة 
نشر للتنزيل لمعالجة الصور والرسومات والصوت والفيديو والنصوص ، البرامج لمشاركة الفيديوهات ، برامج تطبيقات الحاسوب ل

ومشاركة الفيديوهات ، برامج تطبيقات الحاسوب الجهزة الهاتف النقالوغيرها من االجهزة النقالة وبالتحديد البرامج لنشرومشاركة 
الفيديوهات ، البرامج القابلة للتنزيل وتطبيقات البرامج التى تمكن المستخدمين من مراقبة منازلهم ومكاتبهم وغيرها من المرافق ، 

لقابلة للتنزيل لمراقبة المنازل والمكاتب وغيرها من المرافق لالستخدام عبر االنترنت واجهزة الهاتف وشبكات او انظمة التطبيقات ا
  دون غيرها ٩االنترنت الالسلكية وغيرها من شبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت االلكترونية والواردة بالفئة 

  
 شركة مساهمة امريكية -ك . كوم ، ان٩ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٣٠١اليتون افينيو ، بالو التو ، سي ايه  ١٠١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  يفاداشركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية ن -أمازون تكنولوجيز ، انك. اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  ٩٨١٠٩تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  ٤١٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
  0379321رقم العالمـة  : 

 2021/03/17تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  42الفئة : 
توفير البرامج غير القابلة للتنزيل على الخط مباشرة وبالتحديد برامج االتصاالت للنشر االلكتروني  - ٤٢الفئة :    ائع والمنتــــــــجاتالبض

وتبادل البيانات والصوت والفيديو والصور والرسومات عبر الحاسوب والهاتف النقال والمحمول وشبكات االتصاالت عن بعد الالسلكية، 
على الخط مباشرة البرامج غير القابلة للتنزيل لمعالجة الصور والرسومات والصوت والفيديو والنصوص، توفير على الخط مباشرة توفير 

رها البرامج غير القابلة للتنزيل للنشر( االلكتروني) ومشاركة الفيديوهات، توفير على الخط مباشرة البرامج لمراقبة المنازل والمكاتب وغي
دون  ٤٢توفير على الخط مباشرة بيئة شبكية تضم تقنية تمكن المستخدمين من مشاركة ونشر البيانات، والواردة بالفئة من المرافق، 

  غيرها.
  

 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك ٩ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  واليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية، ال ٩٤٣٠١اليتون افينيو ، بالو التو ، سي ايه  ١٠١:  عنوان ناقل الملكية : 

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

مريكية , , , , الواليات المتحدة ، الواليات المتحدة اال ٩٨١٠٩تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  ٤١٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية

 
  0379322رقم العالمـة  : 

 2021/03/17تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
بالشبكة المعلوماتّية لألشياء برامج الحاسوب، األجهزة والبرامج لإلستخدام في اإلتصال والتحّكم  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

IoT ،أجهزة للرصد (المراقبة) المنزلي والبيئي والتحّكم والتشغيل اآللي، الِعدد الخاصة بمراقبة األمن، أنظمة مراقبة جهاز اإلنذار ،((
لمراقبة) المنزلي والبيئي أجهزة وبرامج الحاسوب التي تتيح الوصول الى البيانات ومشاركتها بين األجهزة بهدف تسهيل عمليّات الرصد (ا

ت تعمل والتحّكم والتشغيل اآللي، أجهزة تحليل البيانات، ِعدد اإلتصال الّداخلي، أجهزة التشغيل اآللي للمنزل، أجهزة قائمة بذاتها للمعلوما
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من، األجهزة والِعدد عبر التحكم بالصوت، أجهزة وِعدد إنذارات ضد االختراقات والسرقة، تركيب أنظمة ضد السرقة، ِعدد مراقبة األ
الفوتوغرافّية، األجهزة والِعدد البصرية، األجهزة والعدد الخاصة بالتسجيل وإرسال وإعادة استنطاق الصوت والصورة، أجهزة اإلتصال 

  دون غيرها. ٩إلرسال الصوت والصور والبيانات والواردة بالفئة 
  

 مساهمة امريكيةشركة  -. كوم ، انك ٩ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٣٠١اليتون افينيو ، بالو التو ، سي ايه  ١٠١:  عنوان ناقل الملكية : 

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

، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  ٩٨١٠٩تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  ٤١٠: ان المنقول اليه الملكية عنو
 االمريكية

 
  0379323رقم العالمـة  : 

 2020/05/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
أجهزة اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه  - ١١الفئة :    تــــــــجاتالبضائع والمن

واألغراض الصحّية، األضواء الكاشفة واألضواء واألضواء التي تعلّق على الجدران، المصابيح الكهربائية، المصابيح الكهربائية 
)، وحدات اإلضاءة ، وحدات اإلضاءة مع كاشف للحركة، وحدات اإلضاءة التي تعمل على LEDة للضوء (للصمامات الثنائية الباعث

باح البطارّية، وحدات اإلضاءة الكهربائّية وبالتحديد اإلضاءة البديلة لألمان عند إنقطاع التيار الكهربائي، وحدات اإلضاءة الحاملة للمص
) LEDمفاتيح اإلضاءة، أنظمة اإلضاءة وبالتحديد الوحدات للصمامات الثنائية الباعثة للضوء (المعلق على الجدران، الفوانيس لإلضاءة، 

وإمدادات الطاقة واألسالك، أجهزة اإلضاءة وبالتحديد تركيبات اإلضاءة، أضواء األسقف، قطع أضواء األسقف، األضواء الكهربائية 
) لإلستخدام في تطبيقات اإلضاءة للعرض والتجارة والصناعة والسكن LED( الليلية، وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء

) لإلضاءة الداخلية والخارجّية، األضواء المستخدمة في LEDوالهندسة المعمارية، وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء (
تعمل على البطاريات والتي يمكن وضعها على األسطح عند  إضاءة األدراج واألبواب وأقسام أخرى من المباني، المصابيح المحمولة التي

عدم توفر مصادر إضاءة أخرى، األضواء المحمولة إلستخداماٍت عّدة، وحدات اإلضاءة التي تعمل على الطاقة الشمسّية وبالتحديد وحدات 
تي تعلّق على الجدران، وحدات المصابيح اإلضاءة الداخلية والخارجية تعمل على الطاقة الشمسية وتجهيزاتها، األضواء، األضواء ال

الكهربائية المتوهجة، وحدات اإلضاءة لإلستخدام في المرائب ومواقف السيارات على مستوياٍت عدة، وحدات اإلضاءة لإلستخدام في 
تندمج مع ضوء  مواقف السيارات والممرات، وحدات األضواء الكهربائية المكبّرة، مصابيح األضواء المصغرة، وحدات اإلضاءة التي

النهار الطبيعي وإضاءة الفلورسنت، اإلضاءة للخزائن والمخازن ومساحات العمل والسقيفة (الحظائر) والرفوف والخزائن، أنظمة اإلضاءة 
  دون غيرها. ١١لإلستخدام عند انقطاع التيار الكهربائي والواردة بالفئة

  
 مساهمة امريكيةشركة  -. كوم انك ٩ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٣٠١اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه ١٠١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -أمازون تكنولوجيز ، انك. اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  ٩٨١٠٩تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  ٤١٠: وان المنقول اليه الملكية عن

 االمريكية

 
  0379324رقم العالمـة  : 

 2020/05/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  12الفئة : 
المركبات البرية، المركبات اآللّية وبالتحديد المركبات اآللية المبتكرة، قاعدة االت التصوير  - ١٢الفئة :    نتــــــــجاتالبضائع والم

للمركبات، قطع واكسسوارات المركبات البرّية وبالتحديد المعادالت (الموازنات) وأذرع التوصيل وأحزمة المحركات ومحرّكات الديزل 
ور وتروس التدوير ووحدات التوجيه والزجاج األمامي ودواسات األبواب وواقيات الطين والعجالت وسالسل اإلطارات وغير الديزل والمحا

  دون غيرها. ١٢والمصّدات ونواقل الحركة، العربات والواردة بالفئة 
  

 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك ٩ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٣٠١اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه ١٠١:  عنوان ناقل الملكية : 

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

، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  ٩٨١٠٩افنيو ان ، سياتل ، واشنطن تيرى  ٤١٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0379325رقم العالمـة  : 

 2021/03/17تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
تاجر البيع بالتجزئة، معالجة البيانات، إدارة البيانات، جمع البيانات، إدارة قاعدة البيانات خدمات م - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والملفات، خدمات متضمنة تسجيل ونسخ وتجميع وتحليل الفيديو والصوت، تجميع وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب، عمليّات 
خدمات اإلشتراك بقواعد بيانات االتصاالت عن بعد، تعزيز توعية المستخدمين حول  البحث عن البيانات في الملّفات المحوسبة لآلخرين،

السالمة ومنع الجرائم، خدمات متاجر البيع بالتجزئة في مجاالت االلكترونيات االستهالكية والسلع االستهالكية العامة ومعدات األمن 
المتضمنة مجموعة واسعة من البضائع االستهالكية لآلخرين والواردة والمراقبة والمعدات السمعبصرية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة 

  دون غيرها. ٣٥بالفئة 
  

 شركة مساهمة امريكية -. كوم، انك ٩ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحدة االمريكية ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , ٩٤٣٠١اليتون افينيو ، بالو التو ، سي ايه  ١٠١:  عنوان ناقل الملكية : 

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

 ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة ٩٨١٠٩تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  ٤١٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية

 
  0379326رقم العالمـة  : 

 2021/03/17تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  38الفئة : 
خدمات االتصاالت عن بعد، خدمات االتصاالت اإللكترونّية، تحويل البيانات والصوت والفيديو  - ٣٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ت المتعددة الوسائط، تحويل الرسائل والصوت والبيانات والفيديو والصور من خالل شبكة اتصاالت عالمية، خدمات االتصاالت، والملفا
خدمات البث، خدمات االتصاالت بواسطة الفيديو، خدمات االتصال بالفيديو عبر الهاتف، خدمات اتصاالت الصوت والبيانات، تدفق البيانات، 

دون  ٣٨ل بالصوت عبر اإلنترنت، تقديم النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات السابقة الذكر والواردة بالفئة توفير خدمات االتصا
  غيرها.

  
 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك ٩ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ت المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية، الواليا ٩٤٣٠١اليتون افينيو ، بالو التو ، سي ايه  ١٠١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -أمازون تكنولوجيز ، انك. اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
ية , , , , الواليات المتحدة ، الواليات المتحدة االمريك ٩٨١٠٩تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  ٤١٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
  0379327رقم العالمـة  : 

 2021/03/17تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
المكتبات االلكترونية خدمات تسجيل الفيديو والصوت، خدمات تسجيل الفيديو باالشتراك، خدمات  - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لتوفير المعلومات االلكترونية (بما فيها معلومات األرشيف) على شكل معلومات صوتية و/أو معلومات عبر الفيديو، خدمات النصح 
  دون غيرها. ٤١واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة سابقا والواردة بالفئة 

  
 شركة مساهمة امريكية - انك   -م . كو٩ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٣٠١اليتون  افينيو ، بالو التو ، سي ايه ١٠١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  والية نيفاداشركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين  -أمازون تكنولوجيز ، انك. اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  ٩٨١٠٩تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  ٤١٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0379328رقم العالمـة  : 

 2021/03/17تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  42الفئة : 
) التي تضم منصات برامج الحاسوب الستخدامها مع أنظمة PaaSخدمات المنصات كخدمة ( - ٤٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

) التي تضم برامج حاسوب لالستخدام مع أنظمة SaaSالمراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات البرامج كخدمة (
) ألنظمة APIوالبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، تطبيقات مزود الخدمة التي تضم برامج واجهة برمجة التطبيقات (المراقبة المنزلية 

) التي تضم برامج حاسوب الستخدامها في توصيل PaaSالمراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات المنصات كخدمة (
) التي تضم برامج حاسوب لتوصيل SaaS)، خدمات البرامج كخدمة (IOTالمعلوماتية لألشياء ( ومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة

) التي تضم برامج PaaSوتشغيل ودمج ومراقبة وإدارة األجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة، خدمات المنصات كخدمة (
) التي SaaS)، خدمات البرامج كخدمة (IOTلشبكة المعلوماتية لألشياء (حاسوب الستخدامها في توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية ل

تضم برامج حاسوب لتوصيل وتشغيل ودمج ومراقبة وإدارة األجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة، خدمات تطبيقات مزود 
لومات التي تعمل بالتحكم الصوتي وبالتحديد األجهزة ) والتي تضم برامج لمراقبة ودمج وتشغيل وتوصيل وإدارة أجهزة المعASPالخدمة (

فحة االلكترونية االستهالكية الذكية المتصلة سحابيا والتي ممكن التحكم بها صوتيا، توفير على الخط مباشرة تطبيقات البرامج األمنية ومكا
المفتوحة وتقم بإعالم المستخدمين بالزوار على باب السرقات غير القابلة للتنزيل والتي تقوم بإعالم المستخدمين عن االبواب والشبابيك 

بيتهم وتقوم بتشغيل كاميرات الفيديو، توفير على الخط مباشرة تطبيقات غير قابلة للتنزيل تتيح للمستخدمين التعرف والتواصل مع 
على تطبيقات الحاسوب  االشخاص على باب بيتهم، تطبيقات البرامج لألوامر الصوتية لتخصيص وتعزيز واضفاء الطابع الشخصي

المتصلة سحابيا والتي ممكن التحكم بها صوتيا، خدمات الحاسوب بالتحديد توفير بوابة الكترونية تضم تقنية تمكن المستخدمين من التحكم 
ية تمكن المستخدمين بأنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات الحاسوب بالتحديد توفير بوابة الكترونية تضم تقن

ة من التفاعل عن بعد مع أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، توفير البرامج على الخط مباشرة (االنترنت) القابل
ة (االنترنت) للتنزيل لتسجيل وإظهار وتخزين ومشاركة وتحليل الصوت والفيديو على االنترنت، توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشر

لبرامج غير قابلة للتنزيل إلدارة ونقل البيانات، تصميم وتطوير أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب، استضافة موقع الكتروني 
لتخزين البيانات الكترونيا، مراقبة أنظمة الحاسوب عن طريق االتصال عن بعد لضمان حسن سير العمل، مراقبة أنظمة الكاميرا بواسطة 

االتصال عن بعد لضمان حسن سير العمل، تركيب وصيانة وإصالح برامج الحاسوب، خدمات التخزين والتسجيل السحابي وبالتحديد توفير 
خدمات مزود االستضافة السحابية وتوفير االستخدام المؤقت لبرامج الحوسبة السحابية غير القابلة للتنزيل الستخدامها في التخزين 

ت، التخزين االلكتروني للوسائط االلكترونية وبالتحديد الصور والنصوص والصوت وبيانات الفيديو، توفير على الخط االلكتروني للبيانا
مباشرة تطبيق قائم على االنترنت وغير قابل للتنزيل لتمكين المستخدمين من مشاركة الفيديو، توفير بيئة شبكية على الخط مباشرة تضم 

ركة البيانات، توفير االستخدام المؤقت برامج على الخط مباشرة وغير قابلة للتنزيل لتسجيل وإظهار تقنية تمكن المستخدمين من مشا
وتخزين ومشاركة وتحليل البيانات، خدمات دعم تقنية المعلومات وبالتحديد البحث عن العيوب والمشاكل في برامج الحاسوب لعالجها، 

تكنولوجية ألنظمة الشبكات الحاسوبية، خدمات النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات توفير الدعم الفني وبالتحديد مراقبة االعمال ال
دون  ٤٢سابقة الذكر، البحث واسترجاع المعلومات والمواقع وغيرها من المصادر المتوفرة على شبكات الحاسوب للغير والواردة بالفئة 

  غيرها.
  

 ركة مساهمة امريكيةش -. كوم ، انك ٩ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية ٩٤٣٠١اليتون افينيو ، بالو التو ، سي ايه  ١٠١:  عنوان ناقل الملكية : 

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

، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  ٩٨١٠٩تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  ٤١٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية

 
  0379640رقم العالمـة  : 

 2020/03/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
خدمات التسجيل الصوتى وتسجيل الفيديو ، خدمات تسجيل الفيديو باالشتراك ، خدمات المكتبة  - ٤١الفئة :    المنتــــــــجاتالبضائع و

االلكترونية لتوفير المعلومات االلكترونية (يما فيها معلومات االرشيف )على شكل معلومات صوتية و/او عبر الفيديو ،خدمات النصح 
  دون غيرها ٤١بالخدمات التى سبق ذكرها والواردة بالفئة  واالستشارات المتعلقة

  
 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك   ٩ايه  andش مساهمة امريكيه  -. كوم انك  ٩ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ية, , , , الواليات المتحدة االمريكيةالوالايت المتحدة االمريك ٩٤٣٠١سى ايه  - اليتون افينيو  بالو  التو ١٠١:  عنوان ناقل الملكية : 
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  شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -أمازون تكنولوجيز ، انك. اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ت المتحدة ، الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليا ٩٨١٠٩تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  ٤١٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية

 
  0384917رقم العالمـة  : 

 2021/09/28تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
  فقط الغير ١٧فى مجال الفئة  ٣٥جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة - أمان المسار للتجارة والتوزيع  -أشرف محمد عطية وشريكتة  ــلكية  :اسم ناقل المـــــــ

الجيزة  , , ,  -بوالق الدكرور    -فيصل  -من شارع العشرين  - أ  برج المؤمنين شاع رضا التونسي ١٠الشقة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  , مصر

  
  فردي -أشرف محمد عطية محمد  -لصناعات البالستيكية والمستلزمات الطبية كيان لاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصرA4المنطقة الصناعية  -  ٤القطعة  -العاشر من رمضان  - الشرقية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0384918رقم العالمـة  : 

 2021/07/06تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
  فى مجال المنتجات البالستكية والمنظفات ٣٥تجارة بالفئة  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة - أمان المسار للتجارة والتوزيع  -أشرف محمد عطية وشريكتة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

عقار برج المؤمنين شاع رضا التونسي من شارع العشرين فيصل بوالق الدكرور جيزة , , , , أ بال١٠الشقة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  مصر

  
  فردي -أشرف محمد عطية محمد  -كيان للصناعات البالستيكية والمستلزمات الطبية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصرA4المنطقة الصناعية  -  ٤ة القطع -العاشر من رمضان  - الشرقية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0385789رقم العالمـة  : 

 2021/10/03تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
  دون غيرها ١٦جميع منتجات الفئه  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -ركاه  تامر رجب وش اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 - التصدير والتوكيالت التجارية وتوزيع البن االمان للتجارةواالستيراد و -حسام عادل عبد الحميد عليوة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
  فردي

 ملك فايز محمد الصادق, مصر -بجوار محطة الكهرباء  - ابو عطوة الدبابات  -االسماعيليه : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0385957رقم العالمـة  : 

 2021/10/03تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  32الفئة : 
  دون غيرها ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركه توصيه بسيطه-شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه, , , , مصر -العجوزه  - المهندسين   ١٥ث شقه ش السودان الدور الثال ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
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 - االمان للتجارةواالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية وتوزيع البن  -حسام عادل عبد الحميد عليوة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

  فردي
 ملك فايز محمد الصادق, مصر -حطة الكهرباء بجوار م - ابو عطوة الدبابات  -االسماعيليه : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0387084رقم العالمـة  : 

 2021/01/10تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
المسرجيه خدمات تصور خدمات الترفيه تحديدا : خدمات تصور وانشاء وانتاج وتقديم العروض  - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

وانشاء وانتاج وتوزيع وتقديم االعمال السمعيه البصريه والمحتويات الترفيهيه متعدده الوسائط خدمات انتاج العروض المسرحيه متعدده 
  دون غيرها ٤١الوسائط الوارده بالفئه 

  
 اس سي اس بي ١سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  دوشي دو لوكسمبورج, لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -، الي شيفير ال  ٩:  : عنوان ناقل الملكية 
  

  اس سي اس بي ٢سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 , لوكسمبورج  دوشي دو لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ - ، الي شيفير ال  ٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0394737 رقم العالمـة  :

 2021/05/04تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
الوسائط المسّجلة مسبقا لتخزين ونسخ األصوات و/أو مقاطع الفيديو، التي تقدم الموسيقى و/أو  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

يدا: ، أقراص الصوت، أقراص الفيديو، األقراص المضغوطة، أقراص رقمية متعددة عروض األداء المسرحية أو الدرامية، تحد
االستخدامات، األقراض المضغوطة التفاعلية، أقراص الحاسوب، سجالت الفونوجراف، سجالت الفينيل، أفالم الصور المتحركة التي 

والرقمية المسّجلة مسبقا التي تعرض الموسيقى و/أو تعرض الموسيقى، عروض األداء المسرحية أو الدرامية؛ الوسائط اإللكترونية 
عروض األداء المسرحية أو الدرامية؛ حافظات األقراص المضغوطة واألقراص الرقمية متعددة االستخدامات؛ النظارات الشمسية وعلب 

: ، برمجيات ألعاب الحاسوب النظارات الشمسية ؛ نظارات وعلب للنظارات؛ مغناطيسات للتزيين؛ برمجات التسلية والتعليم، تحديدا
التفاعلية متعددة الوسائط، البرمجيات متعددة الوسائط المسّجلة على أقراص مضغوطة وبأشكال أخرى للقراءة فقط والتي تعرض الترفيه 

اّمة، وسائط و/أو التعليم في مجاالت الموسيقى، الدراما والفنون األخرى؛ بطاقات الخصم المشّفرة مغنطيسيا المستخدمة للهواتف الع
تسجيل األصوات والفيديو التي تضم الموسيقي و أو العروض المسرحية و الدرامية، تسجيالت الصوت الموسيقية القابلة للتحميل، 

تسجيالت فيديو و قابلة للتسجيل التي تضم العروض المسرحية و الدرامية ؛ الموسيقى القابلة للتحميل، وسائط تسجيل األصوات والفيديو ؛ 
ت الحواسيب ومساند الفأرات؛ حقائب الحمل واألغطية الواقية ألجهزة النداء اآللي، الهواتف، والمساعدات الشخصية الرقمية، فأرا

؛ إكسسوارات تزيين الهواتف الخلوية، شواحن بطاريات الهواتف النقالة؛ تطبيقات ٣والحواسيب اللوحية العاملة باللمس ومشغالت ام بي 
واسيب اللوحية العاملة باللمس؛ أجهزة ناقالت البيانات التسلسلية العالمية؛ سماعات الرأس، سماعات االذن؛ الهواتف النقالة والح

مل والمقاطع المرئية، ألعاب الحاسوب واأللعاب اإللكترونية، البرمجيات والبرامج؛ الصور الرقمية و القابلة للتحميل، االحبال القصيرة لح
  دون غيرها ٩لفئه االشياء علي الصدر.الواردة با

  
 اس سي اس بي ١سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  دوشي دو لوكسمبورج, لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -، الي شيفير ال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  اس سي اس بي ٢سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 , لوكسمبورج  دوشي دو لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ - ، الي شيفير ال  ٩: ة عنوان المنقول اليه الملكي

 
  0394738رقم العالمـة  : 

 2020/12/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
المجالت، الكتيبات التعريفية، بروشورات تذكارية لألنشطة، الكتب البضائع الورقية، تحديدا: ،   - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والكتب التذكارية المتعلقة بالسيرك، الترفيه والفن، الملصقات، مطبوعات حجرية، التقاويم، مذكرات يومية، الصحف، وسائد المذكرات، 
ر للتلوين، مجموعات الرسم والتلوين لألطفال، كتب للرسوم ورق الصور المنقولة، وشم الزينة، األعالم الورقية، الالفتات والشعارات، دفات

الهزلية، سجالت القصاصات، دفاتر العناوين، مؤشر الكتب، فتاحات الرسائل، البومات للصور الفوتوغرافية، دفاتر مواعيد، مجلدات تغليف 
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و لحمل الهدايا؛ حقائب لالغراِض عاّمِة، حقائب الدفاتر، ورق تغليف هدايا؛ أكياس الورق والبالستيك للتسوق، للتغليف، لحمل الطعام 
بالستيكية الحمل البالستيكية القابلة لألعادة االستخدام أكياس البضائع، أكياس التسوق البالستيكية القابل إلعادة االستخدام، أكياس الهدايا ال

اقالم الحبر، اقالم الرصاص، أطقم مكتبية، مجموعات  القابلة إلعادة االستخدام، أكياس قماشية للهدايا؛ القرطاسية؛ الصور ذات اإلطار؛
األقالم وأقالم الرصاص؛ بطاقات الخصم غير المرمزة مغناطيسيا لالستخدام في الهواتف العامة؛ المنشورات المطبوعة المتعلقة 

ت المالحظات؛ الصور؛ الصور بالموسيقى؛ دفات الكتب؛ حقائب حمل األقالم؛ ثقاالت الورق؛ بطاقات التهنئة، بطاقات البريد، بطاقا
 الفوتوغرافية؛ الصور الفنية و المطبوعات الفنية؛ مفكرات؛ الدفاتر، اوراق المالحظات، مساند الكتابة؛ كتب الملصقات؛ الملفات، حافظات

يف الطعام والمشروبات؛ للملفات، ملفات للصور الفوتوجرافية؛ لوحات رسم؛ القطع الواقية الورقية، مناديل ورق للمائدة؛ أوعية ورقية تغل
قطع فنية مصنوعة من الزينة من الورق المعجن، التماثيل الصغيرة، األقنعة والتماثيل المنحزتة، ادوات الفن و الحرف لألطفال، مجموعات 

  دون غيرها ١٦الحرف الورقية. الواردة بالفئة رقم 
  

 اس سي اس بي ١سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  دوشي دو لوكسمبورج, لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -، الي شيفير ال  ٩:  ن ناقل الملكية : عنوا

  
  اس سي اس بي ٢سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , لوكسمبورج  دوشي دو لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ - ، الي شيفير ال  ٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0394739رقم العالمـة  : 

 2020/12/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
المالبس واأللبسة واالكسسوارات وتحديدا: المالبس العلوية والقمصان والكنزات الرياضية  - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

كمام القصيرة والقمصان الصوفية والكنزات والسترات الصوفية المحبوكة والكنزات الصوفية؛ البالئز الفضفاضة والقمصان ذات األ
النسائية التي بدون أكمام والقمصان النسائية التي لها أربطة تحيط بالرقبة والسراويل والسراويل الفضفاضة والسراويل القصيرة 

ال المكونة من قطعة واحدة التي تغطي الجسم؛ المالبس الداخلية للسيدات والرجال؛ والقمصان النسائية الداخلية القصيرة ومالبس األطف
السراوبل الداخلية للسيدات والرجال والسراويل الداخلية القصيرة والسراويل القصيرة الداخلية والمالبس الداخلية النسائية والمالبس 

ت الخيط الرفيع وحماالت الصدر والسراويل القصيرة الداخلية النسائية المزينة الداخلية النسائية الرفيعة والسراويل النسائية الداخلية ذا
وقمصان النوم وكولونات لكامل الجسم ومشدات الخصر والقمصان الداخليه النسائيه وأحزمة أربطة الجوارب ومالبس الشاطئ التي تلف 

ومالبس النوم وأثواب النوم وأغطية العينين للنوم؛ األثواب حول الخصر؛ مالبس النوم وتحديدا: أرواب االستحمام والقمصان الليلية 
اليابانية الفضفاضة؛ المعاطف والسترات والسترات بدون أكمام والفساتين والكنزات الطويلة الفضفاضة والتنانير والقمصان بدون أزرار 

صيرة ومالبس السباحة؛ المالبس الواقية من المطر والثياب الفضفاضة لألطفال وثياب الرقص والرياضة الداخلية والتنانير المنفوخة الق
وتحديدا: المعاطف الواقية من المطر وأغطية الرأس الواقية من المطر والمعاطف الشبيهة بالعباءات والمعاطف الواقية من المطر؛ ربطات 

تحديدا: االحذية والجزم؛ مالبس لتدفئة العنق وربطات العنق الحريرية واألحزمة واألوشحة واألوشحة الصوفية والياقات؛ البسة القدم و
الساقين؛ أغطية الرأس وتحديدا: القبعات والطواقي والقبعات الصوفية للرأس وعصابات للرأس ولفافات الرأس وربطات الرأس وواقيات 

ون أماكن لألصابع الواردة تغطية األذنين وأغطية الرأس؛ المريالت؛ مالبس للحفالت التنكرية؛ الجوارب الطويلة؛ القفازات والقفازات بد
  دون غيرها ٢٥بالفئة رقم 

  
 اس سي اس بي ١سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  دوشي دو لوكسمبورج, لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -، الي شيفير ال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  اس بي اس سي ٢سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 , لوكسمبورج  دوشي دو لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ - ، الي شيفير ال  ٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0394740رقم العالمـة  : 

 2020/12/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  28الفئة : 
األلعاب والدمى وأدوات اللعب وتحديداً: الكرات المستخدمة في ألعاب الخفة والصحون المستخدمة  - ٢٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

في ألعاب الخفة والدبابيس المستخدمة في ألعاب الخفة وألعاب اليويو المتصلة بخيط ووالعصي المنتهية بأزهار والعصي المستخدمة في 
خفة والحلقات المستخدمة في ألعاب الخفة وحبال القفز وأحاجي الصور المتقطعة وأحاجي ألعاب الخفة والمناديل المستخدمة في ألعاب ال

تركيب الصور وعارضات شفافة ثالثية األبعاد لأللغاز (عارضات لألفالم) والعصي الموسيقية وورق اللعب وألعاب البطاقات واأللعاب 
وألعاب الحركة الميكانيكية وفقاعات الصابون ومجموعات فقاعات  الدوارة واأللعاب المتحركة وألعاب اليويو والدمى واكسسوارتها

الصابون ومجموعات فقاعات الصابون واكسسواراتها؛ الطائرات الورقية والكرات الرياضية وكرات الملعب والكرات المطاطية؛ زينة 
نعة المسرحية؛ أكاليل الزهور للدمى؛ أغطية الرأس شجرة عيد الميالد؛ أقنعة اللعب واقنعة الوجه وأقنعة المهرجانات وأقنعة األزياء واألق

للدمى؛ تيجان للدمى والتيجان؛ قبعات للدمى؛ صولجانات للدمى وعصي اللعب والصولجانات الالمعة؛ الدمى التي لها أجنحة واألجنحة 
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اب لعب األدوار؛ الُدمى المتحركة؛ أنوف للتنكر؛ ألعاب التلبيس لألطفال وألعاب لعب األدوار؛ اكسسوارات التلبيس لألطفال واكسسوارات ألع
المهرجين؛ ألعاب الفنون ومجموعات الحرف؛ العاب البناء وألعاب المقاوالت؛ مجموعات ألعاب السيرك؛ خيم للعب وتماثيل الشخصيات؛ 

يج؛ كرات الثلج؛ األلعاب التي ألعاب على شكل مركبات؛ مركبات اللعب القابلة للقيادة؛ األلعاب المحشوة والمخملية؛ األلعاب التي تصدر ضج
أساسها الضوء؛ معدات الرياضة وأدواتها واكسسواراتها؛ ألواح التزلج؛ دمى على شكل حيوانات و زاواحف وحشرات؛ النظارات 

  دون غيرها ٢٨والنظارات الواقية للدمى. الواردة بالفئة رقم 
  

 اس سي اس بي ١سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  دوشي دو لوكسمبورج, لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -، الي شيفير ال  ٩:  نوان ناقل الملكية : ع
  

  اس سي اس بي ٢سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 , لوكسمبورج  دوشي دو لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ - ، الي شيفير ال  ٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0394741رقم العالمـة  : 

 2020/12/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
الخدمات الترفيهية وتحديدا: تصور وإنشاء وإنتاج وعرض العروض المسرحية؛ تصور وإنشاء  - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ال السمعية والبصرية والمحتوى الترفيهي للوسائط المتعددة؛ إنتاج العروض المسرحية متعددة الوسائط؛ وإنتاج وتوزيع وعرض األعم
خدمات الكازينو؛ خدمات اليانصيب؛ خدمات ترتيب وتخطيط وتنظيم وعقد واستضافة الحفالت الخاصة؛ خدمات ترتيب وتخطيط وتنظيم 

جتماعي؛ خدمات األحداث والمناسبات الواقعية التفاعلية المؤثرة والمعارض وعقد واستضافة المناسبات الخاصة ألغراض الترفيه اال
والخبرات؛ خدمات المراقص؛ خدمات عروض العشاء؛ خدمات المهرجانات الموسيقية؛ خدمات الحفالت الموسيقية؛ خدمات حفالت 

انات الكاريوكي؛ خدمات حلبات التزلج؛ خدمات الرقص؛ خدمات حانات الرقص؛ خدمات النوادي الليلية؛ خدمات صاالت التدخين؛ خدمات ح
  دون غيرها ٤١صاالت البلياردو.الواردة بالفئة رقم 

  
 اس سي اس بي ١سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  دوشي دو لوكسمبورج, لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -، الي شيفير ال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  اس سي اس بي ٢سي دي اس كندا ليه المــــلكية   : اسم المنقول ا
 , لوكسمبورج  دوشي دو لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ - ، الي شيفير ال  ٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0399301رقم العالمـة  : 

 2021/11/15تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5 الفئة :
  ٥المستحضرات الصيدالنية والطبيه الواردة بالفئه رقم  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة -صن فارما جلوبال ألف زد ي   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اكسيكيو  تيف سويت واى , , ,  ٤٣بي او  بوكس  - ١٢٢٣٠٤االمارات العربيه المتحده  -شارحه   - سايف زون :  عنوان ناقل الملكية : 
  , االمارات العربية المتحدة

  
  ش ذات مسئوليه محدودة طبقا لقوانين الهند -صن فارماسيوتيكال اندستريز ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 -ماهاراشترا  - ٤٠٠٠٦٣ويسترن اكسبريس هاى واى جورجاون أيست مومباى  ١بى/٢٠١صن هاوس : عنوان المنقول اليه الملكية 
 الهند, الهند

 
  0399303رقم العالمـة  : 

 2021/11/15تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
  ٥المستحضرات الصيدالنية والطبيه الواردة بالفئه رقم  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة  -صن فارما جلوبال ألف زد ي  كية  :اسم ناقل المـــــــــل

اكسيكيو  تيف سويت واى , , , ,  ٤٣بي او  بوكس  - ١٢٢٣٠٤االمارات العربيه المتحده  -شارحه  - سايف زون :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة
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  ش ذات مسئوليه محدودة طبقا لقوانين الهند -متد صن فارماسيوتيكال اندستريز لياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 -ماهاراشترا  - ٤٠٠٠٦٣ويسترن اكسبريس هاى واى جورجاون أيست مومباى  ١بى/٢٠١صن هاوس : عنوان المنقول اليه الملكية 
 الهند, الهند

 
  0409126رقم العالمـة  : 

 2021/12/14تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/31  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  5الفئة : 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة - شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , , , , مصر  _ المهندسين _ العجوزة _ الجيزة ١٥_ شة  ش السودان _ الدور الثالث ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد -اورجانك فارما  - احمد عباس محمد ابو العال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الدقهلية, مصر -المنصورة  -شارع مسعود من شارع الدراسات بملك/عباس محمد ابو العال  ١٢: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0409840المـة  : رقم الع

 2021/09/20تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
  

 فرد مصرى الجنسية -طه محمود عبد العزيز حسين البطش  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ش عمر بن عبد العزيز _ عزبة المنشية _ أول المنتزه _ محافظة االسكندرية , , , , مصر ١٢:  نوان ناقل الملكية : ع
  

  عزيزة ادهم حسين البطش وشريكيها (كاردن للصناعات الغذائية) توصية بسيطةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 كفر الشيخ, مصر -مطوبس  -صناعات الغذاية بالمنطقة الصناعية بقطاع ال ١٠٦قطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0413800رقم العالمـة  : 

 2021/12/14تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
  دون غيرها ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير_ شركة توصية بسيطة-تامر رجب وشركاة اقل المـــــــــلكية  :اسم ن

  , , , , مصر  _ المهندسين _ العجوزة _ الجيزة ١٥ش السودان _ الدور الثالث _ شقة  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد -اورجانك فارما  - و العال احمد عباس محمد اباسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الدقهلية, مصر -المنصورة  -شارع مسعود من شارع الدراسات بملك/عباس محمد ابو العال  ١٢: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0415384رقم العالمـة  : 

 2022/01/11تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  ٢٥جميع المنتىجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة :    بضائع والمنتــــــــجاتال
  

 شركة توصية بسيطة - شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية  والتصدير  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الجيزه  -العجوزه  - ين المهندس -١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 

  , , , , مصر
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  شركة مساهمة مصرية - فلورينس لصناعة المالبس اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
االمتداد الغربي  - ٢٠٠٢٤بلوك  ٢٢مدينة العبور الدور االول والثالث من المصنع الكائن في القطعة  رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 ة, مصرالقليوبي -للصناعة 

 
  0415385رقم العالمـة  : 

 2021/12/23تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩جميع منتىجات الفئة رقم  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة - ت التجارية والتصدير شهرة للتجارة والتوكيال -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

  
  فرد -كريستالة لتعبئة وتصنيع المواد الغذائية  -حلمي محمد علي محمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ملك//سالم شعبان محمود, مصر -شلقان  - حوض المائة  - القليوبية مركز القناطر الخيرية : ل اليه الملكية عنوان المنقو

 
  0415707رقم العالمـة  : 

 2021/12/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠المنتجات الواردة بالفئة رقم جميع  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

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

  فرد -االمين لتجارة وتعبئة المواد الغذائية  - مجدي السيد السيد النواح منقول اليه المــــلكية   : اسم ال
 دمياط, مصر -السرو  -مركز الزرقا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0416757رقم العالمـة  : 

 2021/11/24تاريخ التسـجيل  : 
 2022/01/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
  ١١جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

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

  
  شركة مساهمة مصرية-بالزا للصناعات المعدنية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 العمرانية, مصر - شارع الهرم  ٢٥٩الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 
 


