
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0077397رقم العالمـة  : 

 1991/11/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

 خدمات المطاعم  - 24الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرى -سمير عبد الله الصفتى العمدة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر -العجوزة  -المهندسين  -ش الجزائر 6:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسؤولية محدودة -شركة المطاعم المصرية العالمية العمدة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المهندسين الجيزة, مصر -شارع الجزائر الدور االرضي وفوق االرضي  6: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0091253رقم العالمـة  : 

 1996/10/31تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

استيراد وتصدير  خضراوات وفواكه مجمده  مخلالت االغذيه المحفوظه  طيور مجمده وذلك  - 53الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 53بالفئه

 

 فؤاد عارفمحمد طارق  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 عمارات العبور شارع صالح سالم م. نصر القاهره, مصر5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -المركز الخليجي المصري جولد اليكس اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة بدر, مصر -المنطقة الصناعية الثانية   503قطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0112839عالمـة  : رقم ال

 2001/06/25تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 مستحضرات للوقاية من الشمس محاليل هالميات لترطيب البشرة مستحضرات لترطيب الشفاة - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلة طبقاً لقوانين والية ديالوير بالواليات  -اسيوتيكالز ،ال ال سي صن فارم اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المتحدة االمريكية

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 6242كونيكتيكت  -شيلتون  -ريسيرش دراي  6:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ادجويل بيرسونال كير براندز ال ال سي ية   : اسم المنقول اليه المــــلك

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية08242ريسيرش درايف، شيلتون، كونيكتيكت  6: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0114416رقم العالمـة  : 

 2000/06/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/20  التأشــــــير بالسجالت  : تاريخ

 2الفئة : 

 -المواد التى تستخدم لوقايه المعادن من الصدا والخشب من التلف  -الدهانات والورنيش والالكية  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 -عاجين الدهانات المشتقه من اراتنجات الصناعيه عموم م -المواد الكيماوية الخاصه بتثبيت االلوان  -المواد الملونه مواد الصباغه 

 4الراتنجات الصناعيه بالفئة 

 

االلمانية  -عبد الفتاح الحوت وشريكيه  andعبدالفتاح الحوت وشريكه االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصية بسيطة -اللبنانية للبويات والكيماويات 

 قليوبية, مصر -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمه قسم شبرا الخيمه ثان  53:  عنوان ناقل الملكية : 
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 الشركة األلمانية اللبنانية للصناعة )عبد الفتاح إبراهيم الحوت وشركاه( توصية بسيطةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القليوبية بجوار  -المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور  -بلوك المحاجر -(  55ب ،  5،  5قطعة ) : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصنع كريازي, مصر

 
 0114416رقم العالمـة  : 

 2000/06/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2الفئة : 

 -المواد التى تستخدم لوقايه المعادن من الصدا والخشب من التلف  -ورنيش والالكية الدهانات وال - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 -عموم معاجين الدهانات المشتقه من اراتنجات الصناعيه  -المواد الكيماوية الخاصه بتثبيت االلوان  -المواد الملونه مواد الصباغه 

 4الراتنجات الصناعيه بالفئة 

 

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

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القليوبية, مصر -قسم شبرا الخيمه ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0114416رقم العالمـة  : 

 2000/06/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2فئة : ال

 -المواد التى تستخدم لوقايه المعادن من الصدا والخشب من التلف  -الدهانات والورنيش والالكية  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 -يه عموم معاجين الدهانات المشتقه من اراتنجات الصناع -المواد الكيماوية الخاصه بتثبيت االلوان  -المواد الملونه مواد الصباغه 

 4الراتنجات الصناعيه بالفئة 

 

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

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات  -عبدالفتاح الحوت وشريكتة اليه المــــلكية   : اسم المنقول 

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0116018رقم العالمـة  : 

 2000/06/26 تاريخ التسـجيل  :

 2022/02/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2الفئة : 

المواد - -المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب-الدهانات والورنيش والالكية  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

-عموم معاجين الدهانات المشتقة من الراتنجات الصناعية -ان المواد الكيماوية الخاصة بتثبيت األلو – –-الملونة ومواد الصباغة 

 4الراتنجات الصناعية بالفئة 

 

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

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات  -

 قليوبية, مصر-قسم شبرا الخيمة ثان -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

القليوبية بجوار  -المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور  -بلوك المحاجر -(  55ب ،  5،  5قطعة ) : ة عنوان المنقول اليه الملكي

 مصنع كريازي, مصر

 
 0116018رقم العالمـة  : 

 2000/06/26تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 2الفئة : 

المواد - -المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب-الدهانات والورنيش والالكية  - 4الفئة  :   البضائع والمنتــــــــجات

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

 4الراتنجات الصناعية بالفئة 

 

 شركة توصيه بسيطه -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات -عبد الفتاح الحوت وشريكة  لمـــــــــلكية  :اسم ناقل ا

 قليوبية, مصر -قسم شبرا الخيمة ثان-مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -اللمانية اللبنانية للبويات والكيماويات ا -عبدالفتاح الحوت وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0116018رقم العالمـة  : 

 2000/06/26تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2الفئة : 

المواد - -المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب-الدهانات والورنيش والالكية  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

-صناعية عموم معاجين الدهانات المشتقة من الراتنجات ال-المواد الكيماوية الخاصة بتثبيت األلوان  – –-الملونة ومواد الصباغة 

 4الراتنجات الصناعية بالفئة 

 

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

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القليوبية, مصر -قسم شبرا الخيمه ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0116305رقم العالمـة  : 

 2003/06/02يل  : تاريخ التسـج

 2022/02/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 والترد ضمن فئات اخرى. 43مالبس  جاهزة الوارده بالفئة  - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -اهما عبد الحليم والي وشريف والي شرك -والي لصناعة المالبس الجاهزة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , مصر 50رقم/ 55044مدينة العبور الصناعية بلوك :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 مؤسسه فرديه -سماقيه للمالبس القطنيه )قطونيل( محمد باسل سماقيه  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 نطقة الصناعية, مصرالم -طريق مصر اسماعيلية الصحراوي  2: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0116305رقم العالمـة  : 

 2003/06/02تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 والترد ضمن فئات اخرى. 43مالبس  جاهزة الوارده بالفئة  - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 نادر عبد الحليم والي وشركاه شركة توصية بسيطة -ركة والي لصناعة المالبس الجاهزة ش اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , مصر 50رقم/ 55044مدينة العبور الصناعية بلوك :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 وصية بسيطةشركة ت -عبد الحليم والي وشريف والي شركاهما  -والي لصناعة المالبس الجاهزة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصر 50رقم/ 55044مدينة العبور الصناعية بلوك : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0116784رقم العالمـة  : 

 2001/02/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 1الفئة : 

التى تستخدم فى الصناعة مواد اللصق التى تستخدم فى الصناعة المستحضرات المنتجات الكيماوية  - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 5الكيماوية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ترد بالفئة 

 

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

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق :  الملكية : عنوان ناقل 

 

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

 القليوبية, مصر -قسم شبرا الخيمه ثان  -ال شبرا الخيمة مايو بجوار سنتر 53: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0116784رقم العالمـة  : 

 2001/02/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

ق التى تستخدم فى الصناعة المستحضرات المنتجات الكيماوية التى تستخدم فى الصناعة مواد اللص - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 5الكيماوية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ترد بالفئة 

 

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

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -ل شبرا الخيمة مايو بجوار سنترا 53طريق :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات  -عبدالفتاح الحوت وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قليوبية , مصر -ثان قسم شبرا الخيمة  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0116784رقم العالمـة  : 

 2001/02/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

ت المنتجات الكيماوية التى تستخدم فى الصناعة مواد اللصق التى تستخدم فى الصناعة المستحضرا - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 5الكيماوية الخاصة باللحام وهذة المنتجات ترد بالفئة 

 

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

 وصية بسيطةشركة ت -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات  -الحوت وشريكيه 

 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة قليوبية, مصر 53طريق :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

القليوبية بجوار  -المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور  -بلوك المحاجر -(  55ب ،  5 ، 5قطعة ) : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصنع كريازي, مصر

 
 0117979رقم العالمـة  : 

 2001/12/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2الفئة : 

من التلف -هانات والورنيش والمواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشبالد - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 الموادالملونةو مواد الصباغة المواد الكيميائية الخاصة بتثبيت األلوان

 

عبد الفتاح الحوت  andعبد الفتاح الحوت وشريكة االلمانيةاللبنانية للبويات والكيماويات شركة توصية بسيطة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات  -وشريكيه 

 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان قليوبية, مصر 53طريق :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الفتاح إبراهيم الحوت وشركاه( توصية بسيطةالشركة األلمانية اللبنانية للصناعة )عبد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القليوبية بجوار  -المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور  -بلوك المحاجر -(  55ب ،  5،  5قطعة ) : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصنع كريازي, مصر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 
 0117979رقم العالمـة  : 

 2001/12/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  ير بالسجالت  :تاريخ التأشــــــ

 2الفئة : 

من التلف -الدهانات والورنيش والمواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 الموادالملونةو مواد الصباغة المواد الكيميائية الخاصة بتثبيت األلوان

 

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

 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان قليوبية, , , , مصر 53طريق :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -ية للبويات والكيماويات االلمانية اللبنان -عبدالفتاح الحوت وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0117979رقم العالمـة  : 

 2001/12/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2الفئة : 

من التلف -الدهانات والورنيش والمواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 الموادالملونةو مواد الصباغة المواد الكيميائية الخاصة بتثبيت األلوان

 

 شركة توصية بسيطة -لبنانية للبويات والكيماويات االلمانية ال -عبدالفتاح الحوت وشريكتة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 وصية بسيطةشركة ت -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات  -عبد الفتاح الحوت وشريكيه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -قسم شبرا الخيمه ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0117980رقم العالمـة  : 

 2000/06/26تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2الفئة : 

 -المواد التى تستخدم لوقاية المعادن من الصدا والخشب من التلف  -الدهانات والورنيش والالكيه  - 4ئة الف:    البضائع والمنتــــــــجات

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

 الراتنجات الصناعية

 

عبد الفتاح  andشركة توصيه بسيطه  -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات -عبد الفتاح الحوت وشريكة  ـــــــلكية  :اسم ناقل المــ

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات  -الحوت وشريكيه 

 قليوبية, مصر -الخيمة ثانقسم شبرا -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

ة بجوار القليوبي -المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور  -بلوك المحاجر -(  55ب ،  5،  5قطعة ) : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصنع كريازي, مصر

 
 0117980رقم العالمـة  : 

 2000/06/26تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2الفئة : 

 -ن التلف المواد التى تستخدم لوقاية المعادن من الصدا والخشب م -الدهانات والورنيش والالكيه  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

 الراتنجات الصناعية



6 6 

 

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

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القليوبية, مصر -قسم شبرا الخيمه ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53: كية عنوان المنقول اليه المل

 
 0117980رقم العالمـة  : 

 2000/06/26تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2الفئة : 

 -المواد التى تستخدم لوقاية المعادن من الصدا والخشب من التلف  -الدهانات والورنيش والالكيه  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

 الراتنجات الصناعية

 

 ريكة االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات شركة توصية بسيطةعبد الفتاح الحوت وش اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 قليوبية, مصر-مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان  53طريق :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -ت االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويا -عبدالفتاح الحوت وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0129970رقم العالمـة  : 

 2003/10/29تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 23الفئة : 

الخيوط والغزل القطنية  -الخيوط والغزل المطاط لصناعة النسيج  -الغزل والخيوط لصناعة النسيج  - 45الفئة :    ــــجاتالبضائع والمنتــــ

مزيج من  -الخيوط والغزل المعاد دورتها  -الخيوط والغزل النصف مصنعة من المواد اللدنة -الخيوط والغزل المصنعة من المواد اللدنة  -

الخيوط والغزل من الحرير  -الخيوط والغزل الخاصة بالحيالة  -مذيج من الغزل والخيوط الحريرية  -ع كيمائياالخيوط والغزل المصن

 (45الصناعى وجميعها تقع بالفئة )

 

 شركة مساهمة كورية -هيوسونج كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كوريا الجنوبية, كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -, سولكيو  -دونج , مابو  -كونج دك  230:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة كورية -هايوسونج تي ان سي كوربوريشن اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 كوريا الجنوبية, كوريا الجنوبية )جمهورية -سول  -جو  -دايرو مابو  -دونج , مابو  -جونجدوك  551: عنوان المنقول اليه الملكية 

 كوريا(

 
 0129971رقم العالمـة  : 

 2003/10/29تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 24الفئة : 

المنسوجات -المنسوجات القطنية  -رقائق المنسوجات  -المنسوجات والبضائع المصنعة منها  - 42الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

المنسوجات  -المصنوعات المعاد تصنيعها من األلياف  -السوتيرات المصنعة من المنسوجات الصناعية -المواد اللدنة  النصف مصنعة من

مزيج  -المنسوجات المصنعة من مزيج من األلياف -المنسوجات المصنعة من المواد اللدنة -المنسوجات المطاطية -لتصنيع المعاطف 

 ( دون غيرها. 42تقع بالفئة ) كيماوي من ألياف المنسوجات وجميعها 

 

 شركة مساهمة -هيو سونج كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كوريا الجنوبية, كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( -سول -كيو -مايو  -دونج  -كونج دك  230:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة كورية -بوريشن هايوسونج تي ان سي كوراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

كوريا الجنوبية, كوريا الجنوبية )جمهورية  -سول  -جو  -دايرو مابو  -دونج , مابو  -جونجدوك  551: عنوان المنقول اليه الملكية 

 كوريا(



تنمية التجارة الداخليةجهاز   

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0130015رقم العالمـة  : 

 2003/08/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2الفئة : 

الدهانات والورنيش والالكيه _ المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب من التلف _  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

صناعية المواد الملونة ومواد الصباغة _ المواد الكيماوية الخاصة بثبيت األلوان _ عموم مصاحبين الدهانات المشتقة من الراتنجات ال

 ( دون غيرها. 4وجميعها بالفئة ) 

 

عبد الفتاح  andعبد الفتاح الحوت وشريكه األلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات / شركة توصية بسيطة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات  -الحوت وشريكيه 

 القليوبية., مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق :  لكية : عنوان ناقل الم

 

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

القليوبية بجوار  -المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور  -لوك المحاجر ب-(  55ب ،  5،  5قطعة ) : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصنع كريازي, مصر

 
 0130015رقم العالمـة  : 

 2003/08/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2الفئة : 

والالكيه _ المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب من التلف _  الدهانات والورنيش - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

المواد الملونة ومواد الصباغة _ المواد الكيماوية الخاصة بثبيت األلوان _ عموم مصاحبين الدهانات المشتقة من الراتنجات الصناعية 

 ( دون غيرها. 4وجميعها بالفئة ) 

 

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

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القليوبية, مصر -قسم شبرا الخيمه ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0130015رقم العالمـة  : 

 2003/08/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2ئة : الف

الدهانات والورنيش والالكيه _ المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب من التلف _  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

عية المواد الملونة ومواد الصباغة _ المواد الكيماوية الخاصة بثبيت األلوان _ عموم مصاحبين الدهانات المشتقة من الراتنجات الصنا

 ( دون غيرها. 4وجميعها بالفئة ) 

 

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

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات  -عبدالفتاح الحوت وشريكتة ول اليه المــــلكية   : اسم المنق

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0130016رقم العالمـة  : 

 2003/07/06:   تاريخ التسـجيل

 2022/02/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

 دون غيرها 2زيت مغلى للبوية الواردة بالفئة  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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عبد الفتاح الحوت  andة بسيطة شركة توصي\عبد الفتاح الحوت وشريكة االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات  -وشريكيه 

 قليوبية, مصر\مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان  53طريق :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 لصناعة )عبد الفتاح إبراهيم الحوت وشركاه( توصية بسيطةالشركة األلمانية اللبنانية لاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القليوبية بجوار  -المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور  -بلوك المحاجر -(  55ب ،  5،  5قطعة ) : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصنع كريازي, مصر

 
 0130016رقم العالمـة  : 

 2003/07/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  التأشــــــير بالسجالت  : تاريخ

 4الفئة : 

 دون غيرها 2زيت مغلى للبوية الواردة بالفئة  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق :  ل الملكية : عنوان ناق

 

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

 القليوبية, مصر -قسم شبرا الخيمه ثان  -ترال شبرا الخيمة مايو بجوار سن 53: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0130016رقم العالمـة  : 

 2003/07/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

 دون غيرها 2زيت مغلى للبوية الواردة بالفئة  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات  -ريكتة عبدالفتاح الحوت وشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قليوبية , مصر -قسم شبرا الخيمة ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0155302رقم العالمـة  : 

 2006/12/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال

 4الفئة : 

 2الزيت المغلى للبوية الواردة بالفئة  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان القليوبية, مصرمايو بجوار سنترال شبر 53طريق:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 بية, مصرالقليو -قسم شبرا الخيمه ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0155302رقم العالمـة  : 

 2006/12/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

 2الزيت المغلى للبوية الواردة بالفئة  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 -عبد الفتاح الحوت وشريكيه  andيات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته شركة االلمانية اللبنانية للبو اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات 

 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة قسم شبرا الخيمة ثان القليوبية, مصر 53طريق:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

القليوبية بجوار  -المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور  -بلوك المحاجر -(  55ب ،  5،  5قطعة ) : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصنع كريازي, مصر

 
 0155303رقم العالمـة  : 

 2006/05/16اريخ التسـجيل  : ت

 2022/02/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2الفئة : 

المواد التى تستخدم لوقاية المعادن من الصدا والخشب من التلف -الدهانات والورنيش والالكية - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الراتنجات -خاصة بتثبيت االلوان عموم معاجين الدهانات المشتقة من الراتنجات الصناعيةالمواد الملونة ومواد الصباغة النواد الكيماوية ال

 الصناعية

 

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

 القليوبية , مصر -وار سنترال شبرا الخيمة ثانى مايو بج 53طريق  64:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 يوبية, مصرالقل -قسم شبرا الخيمه ثان  -مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0155303رقم العالمـة  : 

 2006/05/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2الفئة : 

المواد التى تستخدم لوقاية المعادن من الصدا والخشب من التلف -الدهانات والورنيش والالكية - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الراتنجات -لملونة ومواد الصباغة النواد الكيماوية الخاصة بتثبيت االلوان عموم معاجين الدهانات المشتقة من الراتنجات الصناعيةالمواد ا

 الصناعية

 

 -يه عبد الفتاح الحوت وشريك andشركة االلمانيه اللبنانيه للبويات والكيماويات عبد الفتاح الحوت وشريكته  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصية بسيطة -االلمانية اللبنانية للبويات والكيماويات 

 قسمشبرا الخيمة ثان القليوبية, مصر-مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة  53طريق:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركاه( توصية بسيطةالشركة األلمانية اللبنانية للصناعة )عبد الفتاح إبراهيم الحوت واسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القليوبية بجوار  -المنطقة الصناعية )ب ، ج ( مدينة العبور  -بلوك المحاجر -(  55ب ،  5،  5قطعة ) : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصنع كريازي, مصر

 
 0156948رقم العالمـة  : 

 2007/06/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

 25خدمات االنشطة الرياضية والثقافية والتعليم والتزويد بالتدريب والترفية بالفئة  - 25الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ايدينر اينسات انونيم سيركين شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين تركيا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 تركيا , , , , تركيا-انقرة  4ينى فوكا اس كية رقم :  :  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمة تركية -ايسيت سياهات توريزم في اوتيلجيليك انونيم سيركيتي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 تركيا, مصر -، موراتباشا، انطاليا 53سوكاك، نو: 4050ماهاليسي،: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0156949لعالمـة  : رقم ا

 2007/07/29تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 43الفئة : 

 25خدمات االقامه المؤقته وخدمات تقديم االطمعه والمشروبات بالفئه  - 25الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 تركيا -شركة مساهمه تاسست وقائمة طبقالقوانين  -يم سيركين ايدينر اينسات انون اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 تركيا., , , , تركيا -انقرة 4ينى فوكا اس كيه رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة تركية -ايسيت سياهات توريزم في اوتيلجيليك انونيم سيركيتي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 تركيا, مصر -، موراتباشا، انطاليا 53سوكاك، نو: 4050ماهاليسي،: كية عنوان المنقول اليه المل

 
 0179160رقم العالمـة  : 

 2007/10/02تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

والطهى والتبريد والتجفيف والتهوية وتوصيل المياة اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار  - 55الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مهاجع ادشاش وحمامات  -ادشاش وتركيبات لالدشاش  -حمامات وبانيوهات وحمامات دوامية وتركيبات للحمامات  -ولالغراض الصحية 

 -مراحيض  -مفاسل  -بيديهات  -ابواب ادشاش , محوالت مياة رؤوس رش لالدشاش احواض  -احواض أدشاش رؤوس ادشاش  -

مراحيض ماء انوار قبوية لالثاث  -سيفونات تعمل بدون لمس  -مقاعد المراحيض مراحيض تعمل بدون لمس  -سلطانيات المراحيض 

صنابير تعمل بالحرارة او االشعة  -صنابير تعمل بدون لمس  -صنابير  -حنفيات -احواض ذات قوائم  -تثبيتات انوار احواض -انواركهربية 

اجهزة  -مجففات يدوية كهربية مصافى تستخدم مع االحواض واحواض الحمامات واالدشاش  -اء او راداريا او الكترونيا تحت الحمر

سدادات احواض واحواض حمامات وادشاش رشاشات حمامات صمامات للتحكم فى الماء تستخدم فى  -لتجفيف االيدى تعمل بدون لمس 

لوازم حمامات نوافير شرب  -ات للتحكم فى الماء تستخدم فى الصنابير صهاريج ماء صهاريج الماء صمامات للتحكم فى الماءصمام

 55اجهزة لتوصيل المياة وادات صحية بالفئة  -حمامات ساونا رافعات ال معدنية للصهاريج اجهزة وتركيبات صحية 

 

 نين فرنساكوهلر فرانس اس ايه اس شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا 5سيدكس  -باريس  83551رى دى تورين ,  60:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محلية ذات مسؤولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية وينكوسن -كوهلر كواسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -ينكوسن كوهلر و -هايالند درايف  222: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0179161رقم العالمـة  : 

 2013/04/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

لطهى والتبريد والتجفيف والتهوية وتوصيل المياة اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار وا - 55الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مهاجع ادشاش وحمامات  -ادشاش وتركيبات لالدشاش  -حمامات وبانيوهات وحمامات دوامية وتركيبات للحمامات  -ولالغراض الصحية 

 -مراحيض  -مفاسل  -بيديهات  -ابواب ادشاش , محوالت مياة رؤوس رش لالدشاش احواض  -احواض أدشاش رؤوس ادشاش  -

 -اجهزةاضاءة لالثاث -مراحيض ماء  -سيفونات تعمل بدون لمس  -مقاعد المراحيض مراحيض تعمل بدون لمس  -سلطانيات المراحيض 

صنابير تعمل بالحرارة او االشعة تحت  -صنابير تعمل بدون لمس  -صنابير  -حنفيات -احواض ذات قوائم  -اجهزة كهربية       احواض 

اجهزة لتجفيف  -مجففات يدوية كهربية مصافى تستخدم مع االحواض واحواض الحمامات واالدشاش  -اريا او الكترونيا الحمراء او اد

سدادات احواض واحواض حمامات وادشاش رشاشات حمامات صمامات     للتحكم فى الماء تستخدم فى  -االيدى تعمل بدون لمس 

ات للتحكم فى الماء تستخدم فى الصنابير  ، صهاريج ماء ، لوازم حمامات  ، توافير صهاريج  الماء  ، صمامات للتحكم فى الماء صمام

 55اجهزة لتوصيل المياة وادات صحية بالفئة  -اجهزة وتركيبات صحية  -شرب  ، حمامات ساونا      

 

 شركة مؤلفة طبقا لقوانين فرنسا -كوهلر فرانس اس اية اس  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا - 5سيدكس  -باريس  83551رى دى تورين ,  60:  ناقل الملكية :  عنوان

 

 شركة محلية ذات مسؤولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية وينكوسن -كوهلر كواسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 يات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالوال -كوهلر وينكوسن  -هايالند درايف  222: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0179233رقم العالمـة  : 

 2007/10/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 
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والتجفيف والتهوية وتوصيل المياة  اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهى والتبريد - 55الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مهاجع ادشاش وحمامات  -ادشاش وتركيبات لالدشاش  -حمامات وبانيوهات وحمامات دوامية وتركيبات للحمامات  -ولالغراض الصحية 

 -مراحيض  -مغاسل  -بيديهات  -ابواب ادشاش , محوالت مياه رؤوس رش لالدشاش احواض  -احواض أدشاش رؤوس ادشاش  -

مراحيض ماء انوار قبوية لالثاث  -سيفونات تعمل بدون لمس  -مقاعد المراحيض مراحيض تعمل بدون لمس  -نيات المراحيض سلطا

صنابير تعمل بالحرارة او  -صنابير تعمل بدون لمس  -صنابير  -حنفيات -احواض ذات قوائم  -تثبيتات انوار احواض -انوار كهربية 

 -مجففات يدوية كهربية مصافى تستخدم مع االحواض واحواض الحمامات واالدشاش  -او الكترونيا االشعة تحت الحمراء او راداريا 

سدادات احواض واحواض حمامات وادشاش رشاشات حمامات صمامات للتحكم فى الماء  -اجهزة لتجفيف االيدى تعمل بدون لمس 

لوازم حمامات نوافير  -الماء تستخدم فى الصنابير صهاريج ماء تستخدم فى صهاريج الماء صمامات للتحكم فى الماء صمامات للتحكم فى 

 55اجهزة لتوصيل المياة وادات صحية بالفئة  -شرب حمامات ساونا رافعات ال معدنية للصهاريج اجهزة وتركيبات صحية 

 

 كوهلر فرانس اس ايه اس شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين فرنسا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا 5سيدكس  -باريس  83551رى دى تورين ,  60:  ان ناقل الملكية : عنو

 

 شركة محلية ذات مسؤولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية وينكوسن -كوهلر كواسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 يات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالوال -كوهلر وينكوسن  -هايالند درايف  222: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0179234رقم العالمـة  : 

 2012/05/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

والتجفيف والتهوية وتوصيل المياة  اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهى والتبريد - 55الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مهاجع ادشاش وحمامات  -ادشاش وتركيبات لالدشاش  -حمامات وبانيوهات وحمامات دوامية وتركيبات للحمامات  -ولالغراض الصحية 

 -سلطانيات المراحيض  -مراحيض  -مفاسل  -بيديهات  -احواض أدشاش رؤوس ادشاش , محوالت مياة رؤوس رش لالدشاش احواض  -

تثبيتات انوار  -مراحيض ماء انوار قبوية لالثاث انواركهربية  -سيقونات تعمل بدون لمس  -مقاعد المراحيض مراحيض تعمل بدون لمس 

صنابير تعمل بالحرارة او االشعة تحت الحمراء او راداريا او  -صنابير تعمل بدون لمس  -صنابير  -حنفيات -احواض ذات قوائم  -احواض 

 -اجهزة لتجفيف االيدى تعمل بدون لمس  -مجففات يدوية كهربية مصافة تستخدم مع االحواض واحواض الحمامات واالدشاش  -الكترونيا 

واحواض حمامات وادشاش رشاشات حمامات ، صمامات للتحكم فى الماء تستخدم فى صهاريج الماء ، صمامات للتحكم فى الماء صمامات 

ر ، صهاريج ماء ، لوازم حمامات ، نوافير شرب حمامات ساونا، رافعات ال معدنية للصهاريج واردة للتحكم فى الماء تستخدم فى الصنابي

 55اجهزة لتوصيل المياة وادات صحية بالفئة  - 55بالفئة 

 

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين فرنسا --كوهلر فرانس اس اية اس  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا --- 5سيدكس  -باريس  83551رى دى تورين ,  60:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محلية ذات مسؤولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية وينكوسن -كوهلر كواسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة اال -كوهلر وينكوسن  -هايالند درايف  222: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0190792رقم العالمـة  : 

 2008/02/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 54العصائر الواردة بالفئة   - 54الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن --صى شركة القبي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش غيروص من ش البعثة / روض الفرج / القاهرة , مصر 5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -شركة القبيصى للعصائر  -سيد نادي سيد وشريكه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مصرش غيروص من ش البعثة / روض الفرج / القاهرة ,  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0214835رقم العالمـة  : 

 2010/04/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 دون غيرها  25خدمات المطاعم والكافتيريات بالفئه  - 25الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة مساهمة مصرية -السياحية سولت اند بير للمنشأت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 معادى السرايات المعادى القاهرة, مصر 1ش  24:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -اربن للتنمية السياحية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -الدور االول  -المعادي  1شارع  24: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0226969العالمـة  : رقم 

 2010/09/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31الفئة : 

 دون غيرها ) وبخاصة ذرة للفشار ( 55منتجات الفئة  - 55الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -رانيومصر ميدت -شركة وائل الخازندار وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 محافظة حلوان, مصر -القاهرة الجديدة  -الحى االول المنطقة المحلية السابعة التجمع الخامس  s7 -2:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -ميديترانيو للصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة الجديدة, مصر -التجمع الخامس  -الحي السكني االول  -المنطقة المحلية السابعة  S 8-2قطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0232403رقم العالمـة  : 

 2015/03/04تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 ( 1،  4دون غيرها )فى مجال   الفئة    53جميع خدمات  الفئة  - 53الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 جورج و مريم و ابراهيم ) ليدرز لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ( شركة تضامن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شارع خليج الخور 2أ شارع الجمهورية من الخلف   84بالعقار رقم  4سندرة اعلي محل رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 , مصر

 

 جورج و مريم ) ليدرز لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ( شركة توصية بسيطةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شارع خليج الخور 2أ شارع الجمهورية من الخلف   84بالعقار رقم  4سندرة اعلي محل رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , مصر

 
 0232405رقم العالمـة  : 

 2011/09/29تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 8الفئة : 

 ( دون غيرها4جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 وكيالت التجارية ( شركة تضامنجورج و مريم و ابراهيم ) ليدرز لالستيراد والتصدير والت اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شارع خليج الخور 2أ شارع الجمهورية من الخلف   84بالعقار رقم  4سندرة اعلي محل رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 , مصر

 

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

 شارع خليج الخور 2أ شارع الجمهورية من الخلف   84بالعقار رقم  4سندرة اعلي محل رقم : قول اليه الملكية عنوان المن

 , مصر

 
 0240805رقم العالمـة  : 

 2011/11/27تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

خدمات المطاعم وخدمات الوجبات التى تؤخذ خارج المطعم ) التيك أواى ( وجميع الخدمات الواردة  - 25الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 دون غيرها 25بالفئة 

 

شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين واليه ديالوير الواليات المتحدة  -أيهوب أى بى إل إل سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االمريكية

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  15405إن براند إل فى دى الطابق السابع جلينديل كاليفورنيا  230:  ان ناقل الملكية : عنو

 االمريكية

 

 شركة محدودة المسئولية -انترناشيونال هاوس اوف بانكايكس ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  15405نورث براند بوليفارد الطابق السابع جليندال كاليفورنيا  230: ملكية عنوان المنقول اليه ال

 المتحدة االمريكية

 
 0246521رقم العالمـة  : 

 2020/03/23تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 43المالبس بكافة انواعها واالحذية وجميع منتجات الفئة  - 43الفئة :    ــــجاتالبضائع والمنتــــ

 

 توصية بسيطة -كوكتيل لالستيراد والتصدير  -حسين محمود وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكتدرية , مصر -سيدى جابر  -ش احمد شوقى  80:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسؤولية محدودة -كوكتيل للمالبس الجاهزة مــــلكية   : اسم المنقول اليه ال

 االسكندرية, مصر -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم بحري قسم اول العامرية  46الكيلو : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0257746رقم العالمـة  : 

 2019/03/28تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/03  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال

 7الفئة : 

 08مواتير ومواتير حركة ورفع واالت زراعية الواردة بالفئة  - 8الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرى الجنسية -فردي  -محمد محمد رفعت عبد الحافظ الشهاوي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الدقهلية , , , ,  -اول المنصورة   -ملك الشربيني عبد الحافظ الشهاوي  -لدول العربية شارع جامعة ا -الحسنية :  عنوان ناقل الملكية : 

 مصر

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -توب الند انجينيس بي في تي . ال تي دي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الهند ,  -جيوجازات  5610002 -مافدي بلوت ، راجكوت يوماكانت بانديت يوديو غناجار ،  4توب الند ، : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الهند

 
 0266036رقم العالمـة  : 

 2013/03/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

الصلب والغازي وقود المحركات االضافات الزيوت و الشحوم الصناعية المزلفات الوقود السائل و  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 02غير الكيميائية للمزلقات وللوقود ولوقود المحركات بالفئة 

 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين فرنسا -توتال اس أ  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا , فرنسا -يفوا كورب 14200 -، إف  6بالس جان ميلييه ال ديفانس  4في :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة عامة محدودة المسؤولية -توتال اس اي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 فرنسا , فرنسا -كوربيفوا  14200 - 6بالس جان ميلير ال ديفينس  4في : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0271598رقم العالمـة  : 

 2013/10/23تاريخ التسـجيل  : 
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 2022/02/06  أشــــــير بالسجالت  :تاريخ الت

 35الفئة : 

 ( 43دون غيرها )فى مجال الفئة  53يافطة المحالت التجارية وخدمات االستيراد والتصدير بالفئة  - 53الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -لعامرية مصنع مالبس النجار ا -احمد حسين بكر النجار وشريكته  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندرية, مصر -العامرية  -بشارع امام عمارات البنات  -بنجع عبد الرواف  -كينج مريوط :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة-النجار لصناعة المالبس الجاهزة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

العامرية  - 3642بحري السكة الحديد عقار  رقم  -نجع عبد الرواف  -الصناعية كينج مريوط  55المنطقة ك : عنوان المنقول اليه الملكية 

 االسكندرية, مصر -

 
 0271787رقم العالمـة  : 

 2021/01/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 1المنتجات الواردة بالفئة  جميع - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

شركة  -الشركة المصرية السعودية لالستيراد والصيانة والتوكيالت التجارية  -عالء الدين محمد حسن وشريكتة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 تضامن

 جسر السويس, مصر -الحرفيين  -شارع عمر بن الخطاب  203:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -العالمية جروب لالستيراد والصيانة والتوكيالت التجارية المــــلكية   :  اسم المنقول اليه

,  52عمارة  54قطعة  -اول طريق مصر اسماعيلية الصحراوي   -اكتوبر  6تقسيم جمعية  -منتجع النخيل : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصر

 
 0294239رقم العالمـة  : 

 2019/07/29ل  : تاريخ التسـجي

 2022/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 54العصائر وجميع منتجات الفئه  - 54الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه تضامن -قبيصي محمود قبيصي وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -روض الفرج  -ش غيروص 4:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركه تضامن -شركة القبيصي للعصائر  -سيد نادى سيد وشريكةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهره  -روض الفرج  -ش غبروص 5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 , مصر

 
 0334995رقم العالمـة  : 

 2022/02/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/24  : تاريخ التأشــــــير بالسجالت 

 32الفئة : 

 54جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 54الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه   -المهندسين  - 53شقه  -دور الثالث ال -ش السودان  502:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسؤولية محدودة -فلوريا مكسرات وسناكس اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المنطقة الصناعية حرفية ج, مصر 4/1مدينة بدر القطعة رقم  -القاهرة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0338759رقم العالمـة  : 

 2019/12/09تاريخ التسـجيل  : 
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 2022/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32 - 31الفئة : 

 دون غيرها 55جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 55الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 54جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 54الفئة 

 

 فرد مصرى الجنسية -البركات فودز  -جابر ابراهيم عبد الفتاح احمد  :  اسم ناقل المـــــــــلكية

 الشرقية, , , , مصر -مركز مينا القمح  -ملك/ ايمان ثابت محمود  -خلوة الشعراوى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ية محدودةذات مسؤول -الربوة لالستثمار الزراعي و التصنيع الغذائي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الزقازيق الشرقية, مصر -مول النمر برج علي زكي شارع سعد زغلول  2الوحدة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0339369رقم العالمـة  : 

 2018/01/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

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

 

 عبد الرحمن مصطفى أشتر وشريكه  " نيواليت كيم إيجيبت " شركة تضامن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اهرة, الق -النزهة  -شركة مصر الجديدة  -عمارة  الجوهرة شارع خالد بن الوليد  4بالدور الثانى عمارة   3شقة   :  عنوان ناقل الملكية : 

 مصر

 

 شركة مساهمة مصرية -فاست واي لالستيراد والتصدير اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الدقي, مصر -شارع وزارة الزراعة ناصية شارع االحرار  - 4عقار رقم  -غرفة مكتب بشقة بالدور الخامس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0347767رقم العالمـة  : 

 2020/10/14يل  : تاريخ التسـج

 2022/02/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 05المنظفات الصناعية الواردة بالفئة  - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 فرد -ار اس للتعبئة والتوريدات والتسويق  -رشا كرم يوسف عز الدين محمد طلعت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 امام بيت الرحمة , مصر -شارع المدينة المنورة من شارع الجمهورية  6:  ناقل الملكية :  عنوان

 

 فردي -كارما لتجارة المنظفات الصناعية  -شريف مصطفى محمد السيد عبادية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المرحلة الرابعة الشركة االردنية المصرية, مصر اسواق 48الشرقية العاشر من رمضان محل رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0347767رقم العالمـة  : 

 2020/10/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 05المنظفات الصناعية الواردة بالفئة  - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 تامررجب و شركاه كية  :اسم ناقل المـــــــــل

 الجيزة, , , , مصر -العجوزة  -المهندسين  - 53شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  502:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد -ار اس للتعبئة والتوريدات والتسويق  -رشا كرم يوسف عز الدين محمد طلعت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امام بيت الرحمة , مصر -شارع المدينة المنورة من شارع الجمهورية  6: ملكية عنوان المنقول اليه ال

 
 0348348رقم العالمـة  : 

 2021/10/26تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 
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 5 جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شهرة للدعاية واالعالن  -محمود سليمان وشريكته  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , , , , مصر -العجوزة   -المهندسين  - 53شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  502:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فردي -المؤسسة العربية للعطور  -لسيد طارق ابراهيم محمد ااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الغربية شارع ابو منصور بملك السيد منصور احمد عوض قطور , مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0351576رقم العالمـة  : 

 2021/03/28تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21الفئة : 

 45االدوات المنزلية الواردة بالفئة  - 45الفئة :    ــــجاتالبضائع والمنتــــ

 

 محمد عز الدين حنفي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر -وكالة االزهر  -الدرب االحمر  -شارع بور سعيد  515:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة -عات المنزلية ماستر شيف ايجيبت للصنااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -شارع الصفا من طه حسين النزهة الجديدة  55: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0357005رقم العالمـة  : 

 2021/03/28تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 43المالبس الرياضية الواردة بالفئة  - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -نسجيات للتجارة و الصناعة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر -مصر الجديدة  -العروبة   534:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -اعة فيلدز للتجارة والصناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

عمارات الجمعية التعاونية لبناء المساكن لمهندسي وموظفي  - 4عقار  -بالدور االرضي  5شقة رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 خلف مساكن شيراتون, مصر -المساحة 

 
 0357006رقم العالمـة  : 

 2021/03/28تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/23  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

 25الفئة : 

 43المالبس الرياضية الواردة بالفئة  - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -نسجيات للتجارة و الصناعة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر -مصر الجديدة  -العروبة   534:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -فيلدز للتجارة والصناعة سم المنقول اليه المــــلكية   : ا

عمارات الجمعية التعاونية لبناء المساكن لمهندسي وموظفي  - 4عقار  -بالدور االرضي  5شقة رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 خلف مساكن شيراتون, مصر -المساحة 

 
 0367622رقم العالمـة  : 

 2019/08/29تسـجيل  : تاريخ ال

 2022/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2الفئة : 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 5118 لسنة 4شركة تضامن قانون  -نيو الين كيم إيجيبت  -عبد الرحمن مصطفى أشتر وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

القاهرة,  -النزهة  -شركة مصر الجديدة  -عمارة  الجوهرة شارع خالد بن الوليد  4بالدور الثانى عمارة   3شقة   :  عنوان ناقل الملكية : 

 , , , مصر

 

 شركة مساهمة مصرية -فاست واي لالستيراد والتصدير اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الدقي, مصر -شارع وزارة الزراعة ناصية شارع االحرار  - 4عقار رقم  -غرفة مكتب بشقة بالدور الرابع  : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0374229رقم العالمـة  : 

 2021/07/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 دون غيرها 1تجات الواردة بالفئة جميع المن - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 المهندسين العجوزه الجيزه, مصر 53ش السودان الدور الثالث شقه  502:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فردي -)االقصى(  -صابر صابر احمد الخضري كية   : اسم المنقول اليه المــــل

 دمياط, مصر -الزرقا  -شارع مجلس المدينة ملك / هشام محمود العراقي : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0374237رقم العالمـة  : 

 2020/11/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29 - 5الفئة : 

مواد حمية معدة لالستخدام الطبي و أغذية للرضع و االطفال و المكمالت الغذائية لالستخدام الطبي  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 3فئة 

 دون غيرها 41لبن مسحوق و لبن مسحوق لألكل فئة  - 41الفئة 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة خاصة -ي تريسكوم هولدينج بي .ف اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ايه بى هولتن  , , , , هولندا 8230 -  -ان ال  15بوست باص  56رالتيرويج :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -تريسكوم جروب بي .في اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بي هينو ، هولندا, هولندااي  55،4525زوولسويج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0374630رقم العالمـة  : 

 2021/07/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 55جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 55الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 53شقه  -الدور الثالث  -شارع السودان  502:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فردي -)االقصى(  -صابر صابر احمد الخضري اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دمياط, مصر -الزرقا  -شارع مجلس المدينة ملك / هشام محمود العراقي : ول اليه الملكية عنوان المنق

 
 0381661رقم العالمـة  : 

 2020/10/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 10الفئة : 

 50ام فى جراحه العيون فى الفئة أجهزة جراحية لالستخد - 50الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة سويسرية   -نوفارتيس أ ج   اسم ناقل المـــــــــلكية  :



18 18 

 سويسرا      , , , , سويسرا   -بازل    2004:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الكون انك، شركة مؤسسة طبقا لقوانين سويسرااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا -فرايبورغ     5805سى اتش  -  6دى أفرى  -رو لويس : اليه الملكية عنوان المنقول 

 
 0381726رقم العالمـة  : 

 2020/05/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 53رقم  سوبر ماركت الوارد بالفئة - 53الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -اتش ام اتش للتجارة الحديثة واالعمال المتكاملة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر -القاهرة الجديدة  -منطقة )و( حى جنوب االكاديمية  453فيال :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسؤولية محدودة -تورز لالستيراد والتصدير المحالوي ساسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -العبور  -ب الحي السابع  24: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0387028رقم العالمـة  : 

 2022/02/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

خدمات االستشارات فى مجال المواردالبشرية وكاالت توظيف العمالةاستشارات ادارة شئون  - 53الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 53الموظفين وكلها وارده بالفئة 

 

 منشأة فردية -مصرى الجنسية  -محمد محمود حمدى  اسماعيل الدروى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

قسم سيدى جابر, ,  --سموحة  --ش فوزى معاذ  55 --الدور االدارى عمارة الجهاز المركزى للحاسبات  8مكتب :  عنوان ناقل الملكية : 

 , , مصر

 

 شركة مساهمة مصرية -تارجت لخدمات الموارد البشرية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية, مصر -مدينة برج العرب  -ة شارع جمال عبد الناصر الرئيسي بجوار جامع وحيد: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0387030رقم العالمـة  : 

 2022/02/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

شارات ادارة شئون خدمات االستشارات فى مجال الموارد البشرية وكاالت توظيف العمالة است - 53الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 53الموظفين وكلها وارده بالفئة 

 

 منشأة فردية -مصرى الجنسية  -محمد محمود حمدى حمدى اسماعيل الدروى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

قسم سيدى جابر,  --سموحة  --ش فوزى معاذ  55 --الدور االدارى عمارة الجهاز المركزى للحاسبات  8مكتب :  عنوان ناقل الملكية : 

 مصر

 

 شركة مساهمة مصرية -تارجت لخدمات الموارد البشرية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية, مصر -مدينة برج العرب  -شارع جمال عبد الناصر الرئيسي بجوار جامع وحيدة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0388841رقم العالمـة  : 

 2021/07/26ل  : تاريخ التسـجي

 2022/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 دون غيرها 50البن الفئة  - 50الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -كوالتى جروب الدارة المطاعم  والمنشات السياحية  ش ذ م م  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 المنطقة الصناعية التجمع الثالث القاهرة الجديدة, , , , مصر 816والقطعة  812القطعة رقم :  ل الملكية : عنوان ناق

 

 ذات مسؤولية محدودة -فاسكو مصر الدارة المطاعم والمنشأت السياحية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الغربية, مصر -طنطا  -شارع عمر زعفان اول طنطا  الدور الرابع برج الحرم 54شقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0389427رقم العالمـة  : 

 2021/07/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16الفئة : 

 56االكياس و الشنط البالستيك فقط الوارده بالفئة  - 56الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -هانى حليم ابراهيم و شريكيه  -شركة اآلهرام للبالستيك  ل المـــــــــلكية  :اسم ناق

 محافظة سوهاج, , , , مصر -بالمنطقة الصناعية االولى بحى الكوثر  23،  22،  28القطع ارقام :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ع للبالستيك  شركة مساهمة مصريةشركة اآلهرام لتصنياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 محافظة سوهاج, مصر -المنطقة الصناعية حى الكوثر : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0389428رقم العالمـة  : 

 2021/07/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16الفئة : 

 56االكياس و الشنط البالستيك فقط الوارده بالفئة  - 56الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -هانى حليم ابراهيم و شريكيه  -شركة اآلهرام للبالستيك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , , مصرمحافظة سوهاج, ,  -بالمنطقة الصناعية االولى بحى الكوثر  23،  22،  28القطع ارقام :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة اآلهرام لتصنيع للبالستيك  شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 محافظة سوهاج, مصر -المنطقة الصناعية حى الكوثر : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0400418رقم العالمـة  : 

 2021/10/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39 - 35 -31الفئة : 

 55البلح بوصفه من المحاصيل الزراعية الواردة بالفئة رقم  - 55الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 55 - 41فى مجال البلح والنخيل بالفئات  53البيع الوارد بالفئة رقم  - 53الفئة 

 41و الفئة  55ئة فى مجال الف 51التعبئة الواردة بالفئة رقم  - 51الفئة 

 

 شركة مساهمة مصرية  -بريدج ديجيتال ماركتنج  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -المقطم   -الهضبة العليا  -المنطقة ج   -ب  55بلوك رقم  20العقار رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة - اطلس سيوة للتنمية الزراعيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, مصر -الشيخ زايد  -غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي  25الكيلو : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0401097رقم العالمـة  : 

 2022/01/26تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 50جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 50فئة ال:    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 53شقه  -شارع السودان الدور الثالث  502:  عنوان ناقل الملكية : 
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 فردي -الجوهرة للحالوة الطحينية والطحينة  -بولس ظريف كامل فاكيوس اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بملك: بولس ظريف كامل وسامي ذكي متى , مصر - 2قرية  -العزيمة  -سمالوط  -المنيا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0407433رقم العالمـة  : 

 2021/09/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

االستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه و التوريدات العموميه و التجاره العامة و التوزيع و  - 53الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 2في مجال الفئة  53المحالت و جميع الخدمات الوارده بالفئة 

 

 شركة مساهمة مصرية -شام لوب لتصنيع الشحوم والزيوت  ناقل المـــــــــلكية  :اسم 

القاهرة , , , ,  -القاهره الجديده   -التجمع الخامس  -شارع جمال عبد الناصر  -اللوتس الشماليه  - 2عقار رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 مصر

 

 فردي -يونيون للزيوت والشحومات  -د الواحد حسن السيد شعبان عباسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -البساتين  -شارع محي الدين البحري  4: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0416355رقم العالمـة  : 

 2022/02/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 50جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 50الفئة :    ـــجاتالبضائع والمنتـــــ

 

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

 

 

 

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

 

 فردي -ة طه دغيش محمد دغيش بسيماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دربك بملك محمد سعيد حسين دربك, مصر -دمنهور  -البحيرة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0416356رقم العالمـة  : 

 2022/02/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 41جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 41ة الفئ:    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

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

 

 فردي -ش بسيمة طه دغيش محمد دغياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دربك بملك محمد سعيد حسين دربك, مصر -دمنهور  -البحيرة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0418927رقم العالمـة  : 

 2022/02/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 41ات الواردة بالفئة جميع المنتج - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 الجيزة, , , , مصر -العجوزة  -المهندسين  - 53شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  502:  عنوان ناقل الملكية : 



21 21 

 

 ذات مسؤولية محدودة -فلوريا مكسرات وسناكس ـــلكية   : اسم المنقول اليه المـ

 المنطقة الصناعية حرفية ج, مصر 4/1مدينة بدر القطعة رقم  -القاهرة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0419316رقم العالمـة  : 

 2022/02/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/02/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25 الفئة :

 دون غيرها 43جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 هندسين _العجوزة _الجيزة, , , , مصر_الم 53ش السودان الدور الثالث شقة  502:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -اشرم برنت جروب  -محمد عبد الرحمن محمد اشرم وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 العاشر من رمضان, مصر - 5المنطقة الصناعية ب  58،54القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 
 


