
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0001841رقم العالمـة  : 

 1943/06/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 قشدة )كريم ( للسالطة - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ولية محدودةكرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى شركة امريكية ذات مسئ اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023كس درايف نورثفيلد ايلينوى لي 3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0001843رقم العالمـة  : 

 1942/08/23تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 بيت كريمة للسلطة مستحضرات تحتوي غالبا على الجبنة لعمل الساندوتساتالجبنة ولسن روير - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى شركة امريكية ذات مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية, الوالي 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0001845 رقم العالمـة  :

 1960/10/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 ماده غذائية قوامها الجين )غير الوارد ضمن فئات االخرى(  - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

                                                                                              

 الجبنة                                                                                

 

 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى شركة امريكية ذات مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ايلينوى ليكس درايف نورثفيلد  3:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0005364رقم العالمـة  : 

 1946/07/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 معطر الظهر ب  - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 

 ل سى شركة امريكية ذات مسئولية محدودةكرافت فودز جلوبال براندز ال ا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3: منقول اليه الملكية عنوان ال

 
 0039487رقم العالمـة  : 

 1962/12/31تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 جميع  انواع  الملبوسات  للرجال  غير  الواردة    فى  فئات  اخرى - 92فئة ال:    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة محدودة -اوستن ريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كيو اتش المملكة المتحدة, المملكة المتحدة 17يوركشاير واي او :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة خاصة -اي. بيه. ليمتد بوردر اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 أس بي, المملكة المتحدة 4 3يونيت ايه كوينز درايف، كينغمور بارك ساوث، مارليسل، سي ايه : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0040773رقم العالمـة  : 

 1964/05/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29 الفئة :

 92جميع المنتجات الوارده بالفئه - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى شركة امريكية ذات مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريك 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0040774لعالمـة  : رقم ا

 1964/05/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 30جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مسئولية محدودة كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى شركة امريكية ذات اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0050853رقم العالمـة  : 

 1977/07/04تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

مكسرات  والخضروات  المحفوظة  والمحمصة  والمطهية  والمكسرات  المعالجة  الفواكة  وال - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 والفول  السودانى  المعالج  االطعمة 

 92الخفيفة  المحفوظة  الواردة بالفئة   

 

 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى شركة امريكية ذات مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3:  كية : عنوان ناقل المل

 

 كرافت فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3: عنوان المنقول اليه الملكية 



اخليةجهاز تنمية التجارة الد  

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0050854رقم العالمـة  : 

 1977/08/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

لح , الفول السودانى على هيئة اصابع , الفول الفول السودانى المحمص , الفول السودانى المم - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

السودانى الغير مقشور المملح , خليط من المكسرات المملحة , زبدة الفول السودانى , زيت الفول السودانى المعد للتغذية , شرائح 

 البطاطس المحمصة

 

 ذات مسئولية محدودةكرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى شركة امريكية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3:  عنوان المنقول اليه الملكية

 
 0050855رقم العالمـة  : 

 1977/08/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

السكرية  والحلوى  منتجات المكسرات   والفول  السودانى  والزبيب المغلفة بالسكر الحلويات  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 والمغلفة  بالحلويات  السكرية  والمغلفة  بالشيكوالتة  واالطعمة 

 30الواردة بالفئة 

 

 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى شركة امريكية ذات مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3:  وان ناقل الملكية : عن

 

 كرافت فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023يلد ايلينوى ليكس درايف نورثف 3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0050856رقم العالمـة  : 

 1977/02/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

جات المكسرات   والفول  السودانى  والزبيب المغلفة بالسكر الحلويات السكرية  والحلوى  منت - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 والمغلفة  بالحلويات  السكرية  والمغلفة  بالشيكوالتة  واالطعمة الخفيفه

 30الواردة بالفئة 

 

 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى شركة امريكية ذات مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3:  ية : عنوان ناقل الملك

 

 كرافت فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0057138رقم العالمـة  : 

 1981/12/31تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 تعمل في صنع هذه المشروبات المشروباغير الكحوليه والمستحضرات الخاصه التي - 39الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى شركة امريكية ذات مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةالمــــلكية   : اسم المنقول اليه 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0057878رقم العالمـة  : 

 1990/01/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/04  اريخ التأشــــــير بالسجالت  :ت

 29الفئة : 

الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة والمطهية المربات بأنواعها _ البيض _ اللبن وغيره  - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 من منتجات األلبان _ الجبن _ الزيوت والشحوم المعدة للتغذية واألغذية المحفوظة.

 

 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى شركة امريكية ذات مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 30023ثرى الكس درايف ، نورثفيلد ، الينوى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئولية كرافتاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0057879رقم العالمـة  : 

 1982/06/02تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/04  لسجالت  :تاريخ التأشــــــير با

 30الفئة : 

الكاكاو ـ السكر ـ االرز ـ الدقيق ـ المستحضرات المصنوعة من الحبوب وجبات الطعام المعبأ  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والصلصة , صلصات السلطة وجميع والمجهز , الخبز ـ البسكويت الكعك , الفطائر والحلويات , عسل  النحل ـ الملح ـ الخردل الفلفل , الخل 

 والترد فى فئات أخرى . 30هذه      المنتجات واردة بالفئة 

 

 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مريكيةالواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة اال 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0067572رقم العالمـة  : 

 1992/11/24خ التسـجيل  : تاري

 2022/04/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام البن _ الدقيق  -البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والكعك والفطائر والحلويات والمثلجات عسل النحل والعسل االسود الخميرة  -والمستحضرات الصنوعة ومن الحبوب _ الخبز والبسكويت 

 ومسحوق الخميرة الملح والخردل الفلفل والخردل والصلصلة والتوابل

 

 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى شركة امريكية ذات مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023درايف نورثفيلد ايلينوى  ليكس 3:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لمتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات ا 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0078951رقم العالمـة  : 

 1994/05/02تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

لكاكاو والسكر والبسكويت والكعك الشيكوالتة السادة والشيكوالتة باللبن والحلويات بانواعها وا - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 والفطائر والمثلجات وااليس كريم ومسحوق صنع االيس كريم
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 الشركة العالمية للحلويات العمروس وهوفمان تضامن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش.الفقيه قسم اللبان االسكندرية, مصر4:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -رويال سويت للحلويات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية, مصر -برج العرب الجديدة  -مشروع مجمع الصناعات  37عنبر  73،79،77،70الوحدات : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0079775رقم العالمـة  : 

 1992/09/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

الشيكوالته السادة والشيكوالته باللبن والحلويات بانواعها والكاكاو والسكر والبسكويت والكعك  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 والفطائر والمثلجات وااليس كريم ومسحوق صنع االيس كريم

 

 تضامن -سى وهوفمان الشركة العالمية للحويات , العمرو اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 قسم اللبان االسكندرية, , , , مصر-ش الفقيه 4:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -رويال سويت للحلويات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية, مصر -ة برج العرب الجديد -مشروع مجمع الصناعات  37عنبر  73،79،77،70الوحدات : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0079776رقم العالمـة  : 

 1994/04/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

الكعك الشيكوالته السادة والشيكوالته باللبن والحلويات بانواعها والكاكاو والسكر والبسكويت و - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 والفطائر والمثلجات وااليس كريم ومسحوق صنع االيس كريم

 

 تضامن -الشركة العالمية للحويات , العمروسى وهوفمان  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 قسم اللبان االسكندرية, , , , مصر-ش الفقيه 4:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -لويات رويال سويت للحاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية, مصر -برج العرب الجديدة  -مشروع مجمع الصناعات  37عنبر  73،79،77،70الوحدات : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0079913رقم العالمـة  : 

 1994/04/28تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

الشيكوالتة السادة والشيكوالتة باللبن و الحلويات بانواعها و الكاكاو و السكر و البسكويت و  - 30الفئة :    ضائع والمنتــــــــجاتالب

 الكعك و الفطائر و المثلجات و االيس كريم و مسحوق صنع االيس كريم

 

 تضامن -فمان الشركة العالمية للحلويات العمروسى وهو اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 قسم البان االسكندرية, , , , مصر -شارع الفقية  4:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -رويال سويت للحلويات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية, مصر -برج العرب الجديدة  -مشروع مجمع الصناعات  37عنبر  73،79،77،70الوحدات : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0081813رقم العالمـة  : 

 1996/07/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

 مستحضرات صناعية للتحلية - 7الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 مسؤوليةشركة خاصة محدودة ال -بتريس بي في  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 هولندا, , , , هولندا -ايه دي اوتريخت  3239ان ال  700فليوتنزيفارت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة خاصة محدودة المسئولية -كونينكلجيك داوي ايجرتس بي في اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 هولندا, هولندا -دي كيه امستردام 7077،00اوستردوكسترات : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0081814رقم العالمـة  : 

 1996/07/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 مستحضرات غذائية للمرضى - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ؤوليةشركة خاصة محدودة المس -بتريس بي في  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 هولندا, , , , هولندا -ايه دي اوتريخت  3239ان ال  700فليوتنزيفارت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة خاصة محدودة المسئولية -كونينكلجيك داوي ايجرتس بي في اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 هولندا, هولندا -دي كيه امستردام 7077،00اوستردوكسترات : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0086722رقم العالمـة  : 

 1997/11/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية _ مشروبات الفاكهة وعصائر  - 39الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 39هه _ الشراب وغيره من المستحضرات التي تستعمل في عمل المشروبات بالفئة الفاك

 

 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى شركة امريكية ذات مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة, ا 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0095029ـة  : رقم العالم

 2001/02/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

اجهزه ونركيبات الزاله عسر المياه ) لتلطيف  -اجهزه واالت لتنقيه المياه  -تركيبات لتنقيه المياه  - 77الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 فالتر لمياه الشراب مرشحات لمياه الشرب -التر (  كاجزاء من التركيبات المنزليه  والصناعه المياه ( المرشحات ) الف

 

 ذى داو كيمكال كومبانى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 40314ميتشيجان  -ميد الند :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 دي دي بيه سبيشالتي الكترونك ماتيريلز يو اس، ال ال سيول اليه المــــلكية   : اسم المنق

، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة 72002سنتر رود، ويلمنجتون، ديالوير ص.ب  214: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0114514رقم العالمـة  : 

 2002/02/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 مواد صيدلية لها طبيعة المسكنات المضادة لأللتهابات - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 كيةركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير االمري --جى دى سيرل اندكو اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 اوند اوركارد رود سكوكى اللينوى / الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية2900:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 محدودة المسئولية -جى دى سيرل ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - 70071 شرق، نيويورك نيويورك 49الشارع  932: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0124119رقم العالمـة  : 

 2009/11/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 ماعدا الثلج 30جميع منتجات الفئة  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 الشركه المصريه لتصنيع منتجات االلبان جولدن باك توصية بسيطة اقل المـــــــــلكية  :اسم ن

 جيزه المنطقه الصناعية, مصر 20 21اكتوبر المنطقه االولى قطعه  3مدينه :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ريةالشركه الدولية للصناعات الغذائية شركة مساهمة مصاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصر 14اكتوبر المنطقه الصناعية االولى قطعه  3مدينه : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0142693رقم العالمـة  : 

 2007/08/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 19الفئة : 

قوالب -معدنيه تحديدا الحجاره التركيبيه االصطناعيه والمعاد تفويمها القرميد  مواد البناء الغير - 72الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 )كتل( والواح.

 

 شركة ذات مسئوليه محدوده-الدورادو ستون اوبريشينزال ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , الواليات المتحدة االمريكية04022سوث االردن يوتا  300سوث ريفر فرونت باركواى سويت  70107:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدوده المسئوليه-الدورادو ستون ال ال سى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة,  - 04022ساوث جوردان يوتا  300ساوث ريفر فرونت باركواى سويت  70107: عنوان المنقول اليه الملكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 0142693م العالمـة  : رق

 2007/08/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 19الفئة : 

قوالب -مواد البناء الغير معدنيه تحديدا الحجاره التركيبيه االصطناعيه والمعاد تفويمها القرميد  - 72الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 )كتل( والواح.

 

 شركة محدوده المسئوليه-الدورادو ستون ال ال سى  م ناقل المـــــــــلكية  :اس

الواليات المتحدة, الواليات  - 04022ساوث جوردان يوتا  300ساوث ريفر فرونت باركواى سويت  70107:  عنوان ناقل الملكية : 

 المتحدة االمريكية

 

 شركة محدودة المسئولية -كتس ال ال سي بورال ستون برودااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات 30013، روزويل، جورجيا 3002مانسل كورت ايست، سويت  900: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
 0157695رقم العالمـة  : 

 2007/08/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  جالت  :تاريخ التأشــــــير بالس

 29الفئة : 

 دون غيرها ماعدا البيض . 92جميع المنتجات الواقعه بالفئه  - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة توصيه بسيطه-الشركة العربيه لالستيراد والتصدير  -شريف مختار وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مصر الجديده القاهرة مصر, مصر -برج االطباء  -ارع الفيوم ش9:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -العربيه لالستيراد والتصدير )مصر( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مصر الجديده  -برج االطباء  -شارع الفيوم  9: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0157696رقم العالمـة  : 

 2008/11/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 دون غيرها الواقع ماعدا البيض 92جميع المنتجات الواقعه بالفئه  - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصيه بسيطه-تيراد والتصدير الشركة العربيه لالس -شريف مختار وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مصر الجديده القاهرة مصر, مصر -برج االطباء  -شارع الفيوم 9:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -العربيه لالستيراد والتصدير )مصر( اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مصر الجديده  -اء برج االطب -شارع الفيوم  9: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0159128رقم العالمـة  : 

 2009/04/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16الفئة : 

 73جميع المطبوعات الخاصة بالشركةالواردة بالفئة  - 73الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ماكرو انترناشيونال جروب شركة تضامن -احمد النائب وشريكة  ية  :اسم ناقل المـــــــــلك

بلوك الخدمات جنينة ، مول المنطقة  7الدور الثالث السكنى بالبرج الثالث والعقار على القطعة رقم  - 70شقة :  عنوان ناقل الملكية : 

 االولى مدينة نصر, مصر

 

 شركة مساهمة -مستحضرات الطبية  ماكرو جروب للاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 النزهة القاهرة, مصر -مساكن شيراتون  -حي الملتقي العربي  03: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0167868رقم العالمـة  : 

 2007/09/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

اجهزة ذاكرة تعمل باشباة الموصالت وبصفة خاصة الدوائر المتكاملة وكروت واالشرطة الممغنطة  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

للدوائر االلكترونية وكروت الشرائط الممغنطة للذاكرة الوميضية والوصالت المهيئة والمحوالت واجهزة التحكم واجهزة التشغيل واجهزة 

لطرفية للحاسب االلي ووحدات تخزين وتسجيل البيانات الرقمية المحمولة وبرامج الحاسب االلي القراءة ووحدات التخزين واالجهزة ا

 للتحكم في تشغيل اجهزة الذاكرة التي تعمل باشباة الموصالت وكذلك االجهزة الرقمية المحمولة

 

 انين والية ديالوير بالواليات المتحدة االمريكيةشركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقو -سانديسك كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية -كاسبيان كورت سونيفالي كاليفورنيا 740:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -سانديسك ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة - 22032كاليفورنيا  -ساندديسك درايف، ميلبيتاس  327: قول اليه الملكية عنوان المن

 االمريكية

 
 0196631رقم العالمـة  : 

 2008/07/20تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 
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البن الشاى الكاكاو السكر االرز التابيوكا الساجو وما يقوم مقام البن ) البن الصناعى ( الدقيق و  - 30الفئة :    ــجاتالبضائع والمنتــــــ

المستحضرات المصنوعة من الحبوب الخبز المعجنات )الفطائر (الحلويات المثلجات العسل دبس السكر الخميرة  مسحوق الخميرة الملح 

 دون غيرها 30لصلصة) بهارات( التوابل الثلج  وجميع منتجات الفئة المستردة )الخردل (الخل ا

 

 شركة تضامن اردنية -شركة نجيب ذوابى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االردن, االردن -عين الباشا :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 محدودة المسئولية -االيد انترناشيونال بزنس ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحدة 97043، اليكوت سيتي، ام دي 709اتش اليكوت مايلز درايف، سويت  3292: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية

 
 0201625رقم العالمـة  : 

 2008/12/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

وسائل ذاكرات اشباه موصالت وخاصة الدوائر المدمجة بطاقات وكارتريدج دوائر الكترونية بطاقات  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ومبيوتر ذاكرة )فالش ميمورى( كارتريدج مهايئات محوالت ضوابط العبات )سى دى دريفر( قارئات وحدات تخزين واجزاء محيطية للك

وحدات تخزين تسجيل وبيانات رقمية محوله وبرامج سوفت وير للتحكم وتشغيل وسائل ذاكرات اشباه الموصالت ووسائل رقمية محموله 

 دون غيرها . 2وجميع المنتجات واردة بالفئة 

 

 والية ديالوير -شركة مساهمة امريكية  -سانديسك كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - 22032كاليفورنيا  -ميلبيتاس  -ماركارثى بوليفارد  307:  ن ناقل الملكية : عنوا

 االمريكية

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -سانديسك ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة - 22032كاليفورنيا  -لبيتاس ساندديسك درايف، مي 327: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0226999رقم العالمـة  : 

 2011/12/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21 - 7الفئة : 

 1المنزلية بالفئة االدوات واالجهزة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 97جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 97الفئة 

 

 

 منشاة فردية --مصرى الجنسية  --احمد عطية احمد حسن كشك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 محافظة الدقهلية, مصر --عمارة النبراوى بملكه بجوار فيال غيث  --شارع الجمهورية :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 -اوالده: عطية -مصرى الجنسية وهم )زوجتة: سهام رجب يوسف  --ورثة احمد عطية احمد حسن كشك نقول اليه المــــلكية   : اسم الم

 دعاء( -سماء  -محمد  -احمد  -مني 

 محافظة الدقهلية, مصر --عمارة النبراوى بملكه بجوار فيال غيث  --شارع الجمهورية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0228261رقم العالمـة  : 

 2011/05/02تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 44الفئة : 

 دون غيرها 44جميع الخدمات الطبية بالفئة  - 44الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ةشركة ذات مسئولية محدود -مستشفى الندى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -مصر القديمة  -ش المنيل  24:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -كايرو ويست للخدمات الطبية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 



10 10 

 الجيزة, مصر -الشيخ زايد  -أكتوبر مشروع وست تاون بفرلي هيلز  3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0229204: رقم العالمـة  

 2012/11/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

دون غيرها) فى مجال االدوية الطبية ومستحضرات التجميل  32خدمات التغليف والتعبئة بالفئة  - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 والكوزماتيك (

 

 شركة تضامن -ماكروانترناشيونال جروب  -احمد النايب وشريكه  لكية  :اسم ناقل المـــــــــ

بلوك الخدمات جنينة مول / المنطقة االولى  7الدور الثالث السكنى بالبرج الثالث والعقار على القطعة رقم  70شقة :  عنوان ناقل الملكية : 

 مدينة نصر, مصر -

 

 شركة مساهمة مصرية -للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال(  ماكرو جروباسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة , مصر -النزهة  -حي الملتقي العربي، مساكن شيراتون  03: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0233023رقم العالمـة  : 

 2010/12/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

الجبن  -قشدةحامضية  -جبن حلوم  -اغذية من الجبن المطبوخ  -الجبن المطبوخ  -الجبن المبشور  - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 -لحم خنزير مقدد مملح  -بالحديد لحوم الرومى والفراخ والبقرى والخنزير  -اللحوم المعالجة المطبوخة  -المربى  -الجيلى  -القشدى 

صلصة  -جبن مطبوخ فى شكل صلصة سميكة ) دبس ( للغمس والفرد -وجبات جاهزة تحتوى لحوم وجبن  -المكسرات المعالجة  -لل المخ

وجبات  -وجبات خفيفة متنوعة تتضمن اساسا فواكه معالجة ومكسرات  -صلصة سميكة اساسها الخضروات للغمس والفرد  -الجبن 

 دون غيرها 92ن وجميعها بالفئة خفيفة فى شكل اصابع اساسها من البروتي

 

 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى ،شركة محدودة المسئولية خاضعة لقوانين والية ديالوير اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االمريكية ، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة30023ثرى ليكس درايف ، نورثفيلد ، الينوى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0233024رقم العالمـة  : 

 2010/12/12اريخ التسـجيل  : ت

 2022/04/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

البن الدقيق ومستحضرات مصنوعة من الحبوب والخبز الخردل )المستردة( الفجل الحار النكهات  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مشوية المايونيز الحلويات بما فى ذلك الكراميل الشيكوالتة والمارشمالو )حلو الكاتشاب صلصةخاصة بالسالطات صلصة بطعم الوجبات ال

الخطمى( وجبات سريعة من الحبوب التوابل البسكويت المقرمشات البودنج الجيالتين ذو النكهة والمحلى البيتزا خليط حشوات تحتوى 

 30م الخبز المكرونة وجبات معبأة تحتوى اساسا المكرونة والصلصة بالفئة رق

 

 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى ، شركة محدودة المسئولية خاضعة لقوانين والية ديالوير اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية30023ثرى ليكس درايف ، نورثيلد ، الينوى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كرافت فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةليه المــــلكية   : اسم المنقول ا

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0233025رقم العالمـة  : 

 2011/01/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

مياه معدنية ومياه غازية ومشروبات اخرى غير كحولية ، مشروبات من الفاكهة ، وعصائر  - 39الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 دون غيرها 39الفاكهة ، ومسحضرات لعمل المشروبات فى الفئة 

 

 كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى ، شركة محدودة المسئولية خاضعة لقوانين والية ديالوير لكية  :اسم ناقل المـــــــــ

 ، الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية30023ثرى ليكس درايف ، نورثفيلد ، الينوى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فودز جروب براندز ال ال سى شركة امريكية محدودة المسئوليةكرافت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30023ليكس درايف نورثفيلد ايلينوى  3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0257825رقم العالمـة  : 

 2014/05/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  سجالت  :تاريخ التأشــــــير بال

 29الفئة : 

الحساء اطباق اللحوم و/ او الخضار الجاهزة  الحليب ومنتجاته السلطة و مكوناتها الفلفل الحار  - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 92وهذه المنتجات الوارده بالفئة رقم 

 

 متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين كنداشركة  -شركة تيم هورتونس انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , كندا7واي  9 -كيه  3سي ايه ال  -اونتاريو  -أوكريللي  -سينكلير رود  014:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة -تيم هورتونز ريستوارنتس انترناشونال جي ام بي اتش اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 تسوج، سويسرا , سويسرا 3300 93دامشتراسية : لملكية عنوان المنقول اليه ا

 
 0257826رقم العالمـة  : 

 2014/05/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

بن المطحون وحبوب البن الكاكاو مشروبات القهوة ومشروبات الشاى وبدائل القهوة والشاى ال - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والشوكوالته الساخنه المشروبات التى اساسها القهوة الشوكوالته والمشروبات التى اساسها الشوكوالته المشروبات التى اساسها الكاكاو 

بنكهات اضافات للكعك  الكعك المحلى الكعك والفطائر الكعك االمريكى )مافن( نوع من الكعك )االغذية اليهودية( البسكويت بسكويت مطعم

المحلى والكيك والفطائر حشوات الكعك المحلى والفطائر الساندويتشات المعدة )للحشو( والمخبوزات الخبز والخبز الملفوف والمعجنات 

طعام والكعك وبسكويت مطعم بنكهات واخرى معدة من الحبوب والدقيق المثلجات وغيرها من الحلويات والسكر واخرى معدة من الحبوب لل

 30لالستهالك البشرى الخميرة االيس كريم وهذه المنتجات واردة فى الفئة رقم رقم 

 

 شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين كندا -شركة تيم هورتونس انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , كندا7واي  9 -كيه  3سي ايه ال  -اونتاريو  -أوكريللي  -سينكلير رود  014:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة -تيم هورتونز ريستوارنتس انترناشونال جي ام بي اتش اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 تسوج، سويسرا , سويسرا 3300 93دامشتراسية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0265665رقم العالمـة  : 

 2014/08/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  شــــــير بالسجالت  :تاريخ التأ

 30الفئة : 

مشروبات القهوة, مشروبات الشاي, و بدائل القهوة و الشاي, قهوة مطحونة و حبوب القهوة,  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ساسها الكاكاو; الكعك المحلي, كرات مشروبات اساسها الشيكوالتة, مشروبات ا’ الكاكاو; الشيكوالتة الساخنة; مشروبات اساسها القهوة

 الكعك المحلي و قطع الكعك المحلي, الكعك الصغير المحلي و الفطائر; الكيك, الفطائر, الفطائر الهشة; خبز البيجل, البسكويت, الكوكيز,

)المحشوة( المعدة; السلع  الطبقات العلوية للكعك المحلي و الكيك و الفطائر, حشوات الكعك المحلي و الكيك و الفطائر; السندوتشات

المخبوزة و الخبز و االقراص, المعجنات, الكيك, الكوكيز و مستحضرات معدة من الحبوب و الدقيق; المثلجات و االيس كريم و غيرهما من 

 ها. دون غير30الحلويات; السكر, مستحضرات معدة من الحبوب و لالستهالك البشري; الخميرة و هذه المنتجات واردة بالفئة 

 

 شركة محدودة عامة تأسست وقائمة طبقا لقوانين لوكسمبورج -تيم هورتونز انترناشيونال اس ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

فيندل جراند دوشى اوف لوكسمبورج,  9339 -روت دو ترافيس ال  9فيندل بيزنيس سنتر كومبلكس سى :  عنوان ناقل الملكية : 

 لوكسمبورج
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 تيم هورتونز انترناشونال اس.ايه. ار.اليه المــــلكية   : اسم المنقول ال

 لوكسمبرج, لوكسمبورج 9990روي دي نيودورف ،  222: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0265665رقم العالمـة  : 

 2014/08/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

مشروبات القهوة, مشروبات الشاي, و بدائل القهوة و الشاي, قهوة مطحونة و حبوب القهوة,  - 30الفئة :    نتــــــــجاتالبضائع والم

مشروبات اساسها الشيكوالتة, مشروبات اساسها الكاكاو; الكعك المحلي, كرات ’ الكاكاو; الشيكوالتة الساخنة; مشروبات اساسها القهوة

ك المحلي, الكعك الصغير المحلي و الفطائر; الكيك, الفطائر, الفطائر الهشة; خبز البيجل, البسكويت, الكوكيز, الكعك المحلي و قطع الكع

الطبقات العلوية للكعك المحلي و الكيك و الفطائر, حشوات الكعك المحلي و الكيك و الفطائر; السندوتشات )المحشوة( المعدة; السلع 

جنات, الكيك, الكوكيز و مستحضرات معدة من الحبوب و الدقيق; المثلجات و االيس كريم و غيرهما من المخبوزة و الخبز و االقراص, المع

 . دون غيرها30الحلويات; السكر, مستحضرات معدة من الحبوب و لالستهالك البشري; الخميرة و هذه المنتجات واردة بالفئة 

 

 اس.ايه. ار.التيم هورتونز انترناشونال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسمبرج, لوكسمبورج 9990روي دي نيودورف ،  222:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة -تيم هورتونز ريستوارنتس انترناشونال جي ام بي اتش اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ويسراباار سويسرا , س 3340، 37انويليريدستراسي : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0265666رقم العالمـة  : 

 2014/08/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

خدمات محالت القهوة خدمات المقاهى خدمات المطاعم ) كال من الخدمات فى الداخل وخارج  - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 43دمات واردة بالفئة رقم المطعم ( وهذه الخ

 

 تيم هورتونز انترناشونال اس.ايه. ار.ال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسمبرج, لوكسمبورج 9990روي دي نيودورف ،  222:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ية محدودةذات مسئول -تيم هورتونز ريستوارنتس انترناشونال جي ام بي اتش اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 باار سويسرا , سويسرا 3340، 37انويليريدستراسي : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0265666رقم العالمـة  : 

 2014/08/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

خدمات المقاهى خدمات المطاعم ) كال من الخدمات فى الداخل وخارج  خدمات محالت القهوة - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 43المطعم ( وهذه الخدمات واردة بالفئة رقم 

 

 شركة محدودة عامة تأسست وقائمة طبقا لقوانين لوكسمبورج -تيم هورتونز انترناشيونال اس ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

فيندل جراند دوشى اوف لوكسمبورج,  9339 -روت دو ترافيس ال  - 9س سنتر كومبلكس سى فيندل بيزني:  عنوان ناقل الملكية : 

 لوكسمبورج

 

 تيم هورتونز انترناشونال اس.ايه. ار.الاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لوكسمبرج, لوكسمبورج 9990روي دي نيودورف ،  222: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0265667رقم العالمـة  : 

 2016/12/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

الحساء االطباق المعدة من اللحم او الخضروات اللبن ومنتجات االلبان السالطات وتوابل السالطة  - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 دون غيرها 92الفلفل وهذة المنتجات واردة بالفئة 

 

 تيم هورتونز انترناشونال اس.ايه. ار.ال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسمبرج, لوكسمبورج 9990روي دي نيودورف ،  222:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة -تيم هورتونز ريستوارنتس انترناشونال جي ام بي اتش اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 باار سويسرا , سويسرا 3340، 37انويليريدستراسي : ان المنقول اليه الملكية عنو

 
 0265667رقم العالمـة  : 

 2016/12/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

او الخضروات اللبن ومنتجات االلبان السالطات وتوابل السالطة الحساء االطباق المعدة من اللحم  - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 92الفلفل وهذة المنتجات واردة بالفئة 

 

 شركة محدودة عامة تأسست طبقا لقوانين لوكسمبورج -تيم هورتونز انترناشيونال اس ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

فيندل جراند دوشى اوف لوكسمبورج, , , ,  9339 -روت دو ترافيس ال   9كومبلكس سى  فيندل بيزنيس سنتر:  عنوان ناقل الملكية : 

 لوكسمبورج

 

 تيم هورتونز انترناشونال اس.ايه. ار.الاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لوكسمبرج, لوكسمبورج 9990روي دي نيودورف ،  222: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0265668رقم العالمـة  : 

 2014/08/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

مشروبات القهوة, مشروبات الشاي, و بدائل القهوة و الشاي, قهوة مطحونة و حبوب القهوة,  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مشروبات اساسها الشيكوالتة, مشروبات اساسها الكاكاو; الكعك المحلي, كرات ’ القهوة الكاكاو; الشيكوالتة الساخنة; مشروبات اساسها

 الكعك المحلي و قطع الكعك المحلي, الكعك الصغير المحلي و الفطائر; الكيك, الفطائر, الفطائر الهشة; خبز البيجل, البسكويت, الكوكيز,

ات الكعك المحلي و الكيك و الفطائر; السندوتشات )المحشوة( المعدة; السلع الطبقات العلوية للكعك المحلي و الكيك و الفطائر, حشو

المخبوزة و الخبز و االقراص, المعجنات, الكيك, الكوكيز و مستحضرات معدة من الحبوب و الدقيق; المثلجات و االيس كريم و غيرهما من 

 .30خميرة و هذه المنتجات واردة بالفئة الحلويات; السكر, مستحضرات معدة من الحبوب و لالستهالك البشري; ال

 

 تيم هورتونز انترناشونال اس.ايه. ار.ال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسمبرج, لوكسمبورج 9990روي دي نيودورف ،  222:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة -ش تيم هورتونز ريستوارنتس انترناشونال جي ام بي اتاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 باار سويسرا , سويسرا 3340، 37انويليريدستراسي : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0265668رقم العالمـة  : 

 2014/08/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

ات القهوة, مشروبات الشاي, و بدائل القهوة و الشاي, قهوة مطحونة و حبوب القهوة, مشروب - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مشروبات اساسها الشيكوالتة, مشروبات اساسها الكاكاو; الكعك المحلي, كرات ’ الكاكاو; الشيكوالتة الساخنة; مشروبات اساسها القهوة

فطائر; الكيك, الفطائر, الفطائر الهشة; خبز البيجل, البسكويت, الكوكيز, الكعك المحلي و قطع الكعك المحلي, الكعك الصغير المحلي و ال

الطبقات العلوية للكعك المحلي و الكيك و الفطائر, حشوات الكعك المحلي و الكيك و الفطائر; السندوتشات )المحشوة( المعدة; السلع 

دة من الحبوب و الدقيق; المثلجات و االيس كريم و غيرهما من المخبوزة و الخبز و االقراص, المعجنات, الكيك, الكوكيز و مستحضرات مع

 .30الحلويات; السكر, مستحضرات معدة من الحبوب و لالستهالك البشري; الخميرة و هذه المنتجات واردة بالفئة 

 

 لقوانين لوكسمبورج شركة محدودة عامة تأسست وقائمة طبقا -تيم هورتونز انترناشيونال اس ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

فيندل جراند دوشى اوف لوكسمبورج,  9339 -دو ترافيس ال  -روت  9فيندل بيزنيس سنتر كومبلكس سى :  عنوان ناقل الملكية : 

 لوكسمبورج
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 تيم هورتونز انترناشونال اس.ايه. ار.الاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لوكسمبرج, لوكسمبورج 9990ودورف ، روي دي ني 222: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0278360رقم العالمـة  : 

 2017/02/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

 دون غيرها 7البالستيك الغير معالج بالفئة - 7الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 يكس مارك ) وسيم وديع ميخائيل وشركاه ( شركة توصية بسيطةال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندرية , مصر -المنتزة  -سيدى بشر  -شارع امين خيرت الغندور  24:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -اليكس مارك  -وسيم وديع ميخائيل وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية , مصر -المنتزة  -سيدى بشر  -شارع امين خيرت الغندور  24: الملكية عنوان المنقول اليه 

 
 0278361رقم العالمـة  : 

 2021/11/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16الفئة : 

 73مواد تغليف بالستيك بالفئة  - 73الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة --اليكس مارك ) وسيم وديع ميخائيل وشركاه (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندرية , مصر -المنتزة  -ش امين خيرت الغندور سيدى بشر  24:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة شركة -اليكس مارك  -وسيم وديع ميخائيل وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية , مصر -المنتزة  -سيدى بشر  -شارع امين خيرت الغندور  24: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0278362رقم العالمـة  : 

 2017/02/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 17الفئة : 

 71مواد بالستيكية لالستعمال فى التصنيع ومواد بالستيكية نصف معالجة بالفئة رقم  - 71الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 اليكس مارك ) وسيم وديع ميخائيل وشركاه ( شركة توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 صراالسكندرية , م -المنتزة  -سيدى بشر  -شارع امين خيرت الغندور  24:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -اليكس مارك  -وسيم وديع ميخائيل وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية , مصر -المنتزة  -سيدى بشر  -شارع امين خيرت الغندور  24: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0278363رقم العالمـة  : 

 2017/02/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  أشــــــير بالسجالت  :تاريخ الت

 21الفئة : 

 97اوانى واوعية وادوات مطبخ مصنوعة من البالستيك الوارد بالفئة رقم  - 97الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 اليكس مارك ) وسيم وديع ميخائيل وشركاه ( شركة توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندرية , مصر -المنتزة  -سيدى بشر  -شارع امين خيرت الغندور  24:  ية : عنوان ناقل الملك

 

 شركة توصية بسيطة -اليكس مارك  -وسيم وديع ميخائيل وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مصر االسكندرية , -المنتزة  -سيدى بشر  -شارع امين خيرت الغندور  24: عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0278364رقم العالمـة  : 

 2017/02/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 دون غيرها )فى مجال صناعة مواد البالستيك   ( 32خدمات ادارة االعمال  بالفئة  - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -اليكس مارك ) وسيم وديع ميخائيل وشركاه (  كية  :اسم ناقل المـــــــــل

 االسكندرية , مصر -المنتزة  -سيدى بشر  -شارع امين خيرت الغندور  24:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -اليكس مارك  -وسيم وديع ميخائيل وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية , مصر -المنتزة  -سيدى بشر  -شارع امين خيرت الغندور  24: منقول اليه الملكية عنوان ال

 
 0280604رقم العالمـة  : 

 2021/12/26تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

وغيرها من االجهزة  -اساسا دوائر متكاملة وبطاقات دائرة الكترونية  -صلة اجهزة ذاكرة شبه مو - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ووحدات التحكم فى بطاقة الذاكرة  -ومهايئات بطاقة الذاكرة  -والخراطيش  -مثل بطاقات الذاكرة الومضية وغيرالومضية  -شبه الموصلة 

وملجقات  -تخزين انمطية فى صورة بطاقات ذاكرة ومضية فارغة وحدات ال -واجهزة قراءة بطاقة الذاكرة  -ومشغالت بطاقة الذاكرة  -

وبرامج تشغيل  -برامج تشغيل الصوت / اجهزة التسجيل المحمولة التى تستخدم اجهزة شبه موصلة فى صورة اوساط تسجيل  -الكمبيوتر 

محركات  -برامج تشغيل الكمبيوتر  -يانات مثل الكمبيوتر الجهزة الذاكرة شبه الموصلة وبرامج قابلة للتنزيل وبرامج مسجلة على اوساط ب

الومضية  USBمحركات  -الومضية الفارغة  USBمحركات  -محركات تخزين الذاكرة المدمجة  -االقراص الصلبة للمؤسسات الحكومية 

بيوتر المتصل بـ محرك االقراص الصلب الخارجى عن جهاز الكم -تشتمل على برنامج لتامين وتشفير البيانات  USBالمسجلة مسبقا 

USB  دون غيرها 2وهذه المنتجات واردة بالفئة 

 

 الواليات المتحدة االمريكية-شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -سانديسك كوربوريشن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية , بريطانيا- 22032نيا كاليفور -ميلبيتاس  -ام سى كارثى بوليفارد  307:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -سانديسك ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة - 22032كاليفورنيا  -ساندديسك درايف، ميلبيتاس  327: عنوان المنقول اليه الملكية 

 يةاالمريك

 
 0288802رقم العالمـة  : 

 2014/08/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 دون غيرها 30جميع منتجات الفئة  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ورثة محمد زرزور بن محمد كامل اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 سوريا, سوريا -دمشق -ميدان:  الملكية :  عنوان ناقل

 

 سوري -فردي  -بشر زرزور بن محمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شاغور جواني, سوريا 0/040دمشق دقاقين شارع حسن الخراط بناء العاقل عقار: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0302882رقم العالمـة  : 

 2016/02/25تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 44الفئة : 

 دون غيرها 44معامل التحاليل بالفئة  - 44الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 فرد مصرى الجنسية -هيثم عز الرجال خميس احمد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 م . نصر , , , , مصر -وية رابعة العد -ش النصر  9:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة -معامل عز الب اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 حدائق القبة, مصر -شارع بورسعيد  223: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0339473رقم العالمـة  : 

 2018/12/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21 - 11 -9 -8 -7الفئة : 

 1منتجات الفئة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 0منتجات الفئة  - 0الفئة 

 2منتجات الفئة  - 2الفئة 

 77منتجات الفئة  - 77الفئة 

 97منتجات الفئة  - 97الفئة 

 

 ية بسيطةشركة توص  -شركة عمرو محمد رسمي وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 9برج  -شارع فاروق   -الدور التالت ملك عبد الفتاح عبد السالم عبد الفتاح الزقازيق شرقية ابراج ارض المحلج :  عنوان ناقل الملكية : 

 الدور الثالث , , , , مصر 2شقه 

 

 ذات مسئولية محدودة -تصدير اكسبيرت ابليانس العالمية للتجارة العامة واالستيراد والاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الدور الثاني علوي, مصر - 72المجاورة  - 709قطعة  -العاشر من رمضان : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0339474رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21 - 11 -9 -8 -7الفئة : 

 دون غيرها 1منتجات الفئة  - 1الفئة :    ــــجاتالبضائع والمنتــــ

 دون غيرها 0منتجات الفئة  - 0الفئة 

 دون غيرها 2منتجات الفئة  - 2الفئة 

 دون غيرها 77منتجات الفئة  - 77الفئة 

 دون غيرها 97منتجات الفئة  - 97الفئة 

 

 توصيه بسيطةشركة   -شركة عمرو محمد رسمي وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -2شقه  9برج  -شرقية ابراج ارض النحال-الزقازيق -ملك عبد الفتاح عبد السالم عبد الفتاح  -الدور التالت  :  عنوان ناقل الملكية : 

 الدور الثالث , , , , مصر

 

 ذات مسئولية محدودة -اكسبيرت ابليانس العالمية للتجارة العامة واالستيراد والتصدير اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الدور الثاني علوي, مصر - 72المجاورة  - 709قطعة  -العاشر من رمضان : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0339476رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21 - 8الفئة : 

 دون غيرها 0منتجات الفئة  - 0ة الفئ:    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 97منتجات الفئة  - 97الفئة 

 

 شركة توصية بسيطة -اكسبيرت ابليانس  -شركة عمرو محمد رسمى  وشركاه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , , , مصرشرقية ,  -الزقازيق -ملك عبد الفتاح عبد السالم عبد الفتاح -الدور التالت:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -فولمان العالمية لتصنيع االجهزة الكهربائية والمنزلية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قليوب, مصر -زمام كفر ابو جمعة  -طريق مصر اسكندرية الزراعي  71الدور الثاني والثالث الكيلو : عنوان المنقول اليه الملكية 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  

 
 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

 
 0342108رقم العالمـة  : 

 2018/08/08تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32 - 30 -29الفئة : 

 92المنتجات الغذائية الواردة بالفئة  - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 30المنتجات الغذائية الواردة بالفئة  - 30الفئة 

 39الفئة المنتجات الغذائية الواردة ب - 39الفئة 

 

 مصرى الجنسية -فرد   -طارق يوسف على حسين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , , , , مصر -البدرشين  -ميت رهينة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 منشأة فردية -الدمياطي  -محمد محمد عبد الحليم عسل اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دمياط, مصر - 92/99المنطقة الصناعية قطعة رقم  -دمياط الجديدة :  عنوان المنقول اليه الملكية

 
 0345913رقم العالمـة  : 

 2018/06/27تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 17 - 16الفئة : 

 73جميع منتجات الفئة  - 73الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 71يع منتجات الفئة جم - 71الفئة 

 

 مصرى الجنسية -فرد -الهداية للبالستيك  -محمود ناجى معوض ناجى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 صناعات صغيرة , , , , مصر - 29قطعة رقم  -العبور :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كة مساهمة مصريةشر-الهداية لصناعة مواد التعبئة والتغليف اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 العبور, مصر 2قطعة  - 90072بلوك  -االمتداد الغربي الصناعية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0356892رقم العالمـة  : 

 2020/10/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

المالبس )االثواب(، المالبس )االثواب( للرجال، المالبس )االثواب ( للنساء، المالبس )االثواب(  - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لالطفال، المالبس )االثواب( من الجلود، المالبس )االثواب( من الجلود المدبوغه المقلده، مالبس رياضية، البسه للقدم رياضية، مالبس 

ال، أحذية تزلج، مالبس استحمام، اغطية الرأس لالستحمام، سراويل إستحمام، أثواب لراكبي الدراجات، قمصان رياضية داخلية للرج

سباحة، أرواب استحمام، صنادل استحمام، شباشب استحمام، بذالت، مالبس )بدلة الجسم(، فساتين، تنانير، تنانير تحتية، بناطيل، بناطيل 

قصيرة، أفرهوالت، قمصان داخلية للرجال، قمصان نصف كم، تيشرت قصيرة، السراويل القصيرة، عباءات، قمصان، قمصان ذات أكمام 

بدون اكمام، صدارات، سترات، كنزات صوفية، مالبس محبوكة، جاكيتات ]مالبس[، ثياب غبردين، معاطف المطر، معاطف، معاطف 

ءات، رداءات، حماالت خارجية، جاكيتات مقلنسة، جاكيتات من الصوف ]مالبس[، معاطف مبطنة، بيجامات، قمصان النوم، عبا

للبنطلونات، أحزمة ]مالبس[، ياقات واقية، شاالت، نطاقات، لفاعات، ربطات عنق، بندانات ]مناديل للرقبة[، أغطية لتدفئة اليدين 

لية، ]مالبس[، قفازات، قفازات ]مالبس[، شاالت، البُْنش )عباءات(، مالبس من الفرو، مالبس داخلية، مالبس للجسم، مالبس نسائية داخ

مالبس داخلية، سراويل داخلية، بنطلونات قصيرة ]مالبس[، قمصان داخلية ]مالبس داخلية[، مالبس نسائية داخلية، مشدات للصدر، 

سراويل داخلية، حماالت الصدر، مالبس للمواليد، أغطية الرأس، أغطية الرأس )مالبس(،  بيريه )قبعات مستديرة مسطحة(، اغطيه 

عات ]أغطية للرأس[، قبعات، أغطية لألذنين ]مالبس[، برنس )أغطية للرأس( ]مالبس[، أطراف أمامية للقبعات، للرأس ) بونيهات(، قب

لباس القدم )باستثناء االحذية الجراحية(، صنادل، أحذية، احذية من القماش، شباشب، احذية للشاطئ، شباشب بأصبع، احذية طويلة، 

 ( دون غيرها.92ميع المنتجات الوارده بالفئه  )جوارب قصيرة، أثواب ضيقة جوارب طويلة و ج

 

شركةذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين  -اختين ديزاين للمصنوعات والمشغوالت الجلدية )ش ذ م م (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جمهورية مصر العربية

 , , مصرالقاهرة, ,  -ثكنات المعادى  -ش القنال  2:  عنوان ناقل الملكية : 
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 شركة توصيه باالسهم مؤسسه طبقا لقوانين دولة موريشيوس -اختين هولدينجز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

موريشيوس,  - 19907سيبر سيتي ايبين  93سي/ او اكسيس فيدوسياري ليمتد الطابق الثاني ذي اكسيس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 موريشيوس

 
 0356973: رقم العالمـة  

 2019/09/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

خدمات التجزئة فى مجال )المالبس، والمالبس الداخلية، واألحذية، وأغطية الرأس ، واألزياء   - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

واألمتعة، والمالبس الجلدية(. خدمات التجزئة في مجال اكسسوارات المنزل.  خدمات التجزئة  واإلكسسوارات، والمجوهرات، والحقائب،

فى مجال بياضات لالستعمال المنزلي. خدمات التجزئة عبر منافذ البيع التجارية فيما يتعلق بالبضائع المخزونة والمخفض اسعارها، وتشمل 

، واالكسسوارات واالكسسوارات المنزلية، بياضات لالستعمال المنزلي ، المالبس، مالبس داخلية، واألحذية، وأغطية الرأس 

والمجوهرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس الجلدية. خدمات الجملة في مجال )المالبس، المالبس الداخلية، األحذية، وأغطية الرأس ، 

ة(. خدمات تجارة الجملة في مجال اكسسوارات المنزل األزياء واالكسسوارات، المجوهرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس الجلدي

نة بالجملة.خدمات الجملة في مجال بياضات لالستعمال المنزلي. خدمات تجارة الجملة عبر منافذ البيع التجارية فيما يتعلق بالبضائع المخزو

رات واالكسسوارات المنزلية، بياضات والمخفض اسعارها، وتشمل المالبس، مالبس داخلية، واألحذية، وأغطية الرأس ، واالكسسوا

لالستعمال المنزلي ، والمجوهرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس الجلدية. خدمات التجارة اإللكترونية، وتشمل االمداد بالمعلومات عن 

كترونية، خدمات االعمال وتشمل المنتجات عبر شبكات االتصاالت ألغراض الدعاية والمبيعات، خدمات إدارة األعمال المتعلقة بالتجارة اإلل

تيسير المعامالت التجارية عن طريق شبكات الحاسوب المحلية والعالمية؛ المعلومات واألخبار عن األعمال والنصح للمستهلكين، خدمات 

رات المنزلية، االستيراد والتصدير فيما يتعلف بمجال المالبس، مالبس داخلية، واألحذية، وأغطية الرأس ، واالكسسوارات واالكسسوا

بياضات لالستعمال المنزلي ، والمجوهرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس الجلدية. نشر مواد الدعاية واإلعالن، نشر نصوص الدعاية 

واإلعالن، ترويج المبيعات ]لآلخرين[، تحديث لصق اإلعالنات من مواد الدعاية واإلعالن بالبريد المباشر، وتشمل توزيع عينات ،عرض 

السلع، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات، دعاية وإعالن، وتشمل صياغة الخطط اإلعالمية، تنظيم المعارض 

لغايات تجارية أو دعائية، كفالة ورعية الدعاية واالعالن، خدمات ادارة االعمال، ادارة االعمال، خدمات تسجيل البيانات ومعالجتها، 

جميع وممنهجة ترتيب للبيانات، إدارة الملفات المبرمجة، تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم المعلومات وتشمل التقاط، ت

 في قواعد بيانات الكمبيوتر، المساعدة في إدارة األعمال، إستشارات في إدارة وتنظيم األعمال، المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو

والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر، الخدمات اإلعالنية والترويجية وخدمات المعلومات المتعلقة بها، وجميعها الصناعية، اإلعالن 

مقدمة عبر االنترنت من خالل قاعدة بيانات او شبكات الكمبيوتر العالمية )بما في ذلك المواقع االلكترونية(، خدمات االمداد بالطلبات 

( 32شر المعلومات التجارية عن طريق شبكات الكمبيوتر المحلية والعالمية وجميع المنتجات الوارده بالفئه  )المبرمجة عبر االنترنت، ن

 دون غيرها..

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -اختين ديزاين للمصنوعات والمشغوالت الجلدية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر -عادى ثكنات الم -ش القنال  2:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصيه باالسهم مؤسسه طبقا لقوانين دولة موريشيوس -اختين هولدينجز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

موريشيوس,  - 19907سيبر سيتي ايبين  93سي/ او اكسيس فيدوسياري ليمتد الطابق الثاني ذي اكسيس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 موريشيوس

 
 0359983رقم العالمـة  : 

 2019/03/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21 - 11 -9 -7الفئة : 

 1جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 2جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 2الفئة 

   - 77الفئة 

 77نتجات الوارده بالفئه جميع الم

   - 97الفئة 

 97جميع المنتجات الوارده بالفئة 

 

 شركة توصية بسيطة -شركة اكسبيرت ايليانس  -شركة عمرو محمد رسمي وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -مركز الزقازيق  -ملك عبد الفتاح   -لث  الدور الثا  - 2شقه رقم  - 9برج رقم  -ش فاروق  -ابراج ارض المحلج :  عنوان ناقل الملكية : 

 الشرقيه , , , , مصر

 

 ذات مسئولية محدودة -اكسبيرت ابليانس العالمية للتجارة العامة واالستيراد والتصدير اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 اني علوي, مصرالدور الث - 72المجاورة  - 709قطعة  -العاشر من رمضان : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0359984رقم العالمـة  : 

 2019/03/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21 - 11 -9 -7الفئة : 

 1جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 2جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 2الفئة 

 77جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 77الفئة 

 97جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 97الفئة 

 

 عمرو محمد رسمي وشركاه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الدور الثالث ملك عبد الفتاح مركز الزقازيق الشرقيه , , , ,  2قه رقم  9ابراج ارض الحلج ش فاروق برج رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 مصر

 

 شركة مساهمة -فولمان العالمية لتصنيع االجهزة الكهربائية والمنزلية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قليوب, مصر -زمام كفر ابو جمعة  -طريق مصر اسكندرية الزراعي  71الدور الثاني والثالث الكيلو : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0359986رقم العالمـة  : 

 2019/03/06التسـجيل  :  تاريخ

 2022/04/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21 - 11 -9 -7الفئة : 

 1جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 2جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 2الفئة 

 77جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 77الفئة 

 97جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 97الفئة 

 

 شركة توصية بسيطة -عمرو محمد رسمي وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

-الدور الثالث ملك/ عبد الفتاح عبد السالم عبد الفتاح   2شقه رقم  9ابراج ارض المحلج شارع فاروق برج رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 , , مصرمركز الزقازيق / الشرقيه , , 

 

 ذات مسئولية محدودة -اكسبيرت ابليانس العالمية للتجارة العامة واالستيراد والتصدير اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الدور الثاني علوي, مصر - 72المجاورة  - 709قطعة  -العاشر من رمضان : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0359987رقم العالمـة  : 

 2019/03/06ـجيل  : تاريخ التس

 2022/04/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21 - 11 -9 -7الفئة : 

 1جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 2جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 2الفئة 

 77جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 77الفئة 

 97المنتجات الوارده بالفئة جميع  - 97الفئة 

 

 شركة توصية بسيطة -عمرو محمد رسمي وشركاه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -الدور الثالث ملك عبد الفتاح عبد السالم عبد الفتاح   2شقة رقم  9ابراج ارض المحلج ش فاروق برج رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 الشرقيه , , , , مصر -مركز الزقازيق 

 

 ذات مسئولية محدودة -اكسبيرت ابليانس العالمية للتجارة العامة واالستيراد والتصدير اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الدور الثاني علوي, مصر - 72المجاورة  - 709قطعة  -العاشر من رمضان : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0359988رقم العالمـة  : 

 2019/03/21 تاريخ التسـجيل  :
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 2022/04/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21 - 9 -7الفئة : 

 1جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 2جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 2الفئة 

 97جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 97الفئة 

 

 شركة توصية بسيطة -عمرو محمد رسمي وشركاه  : اسم ناقل المـــــــــلكية 

الشرقيه , , ,  -مركز الزقازيق  -الدور الثالث ملك عبد الفتاح  2رقم  9ابراج ارض المحلج شارع فاروق برج رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 , مصر

 

 ذات مسئولية محدودة -ستيراد والتصدير اكسبيرت ابليانس العالمية للتجارة العامة واالاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الدور الثاني علوي, مصر - 72المجاورة  - 709قطعة  -العاشر من رمضان : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0364754رقم العالمـة  : 

 2019/04/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 8الفئة : 

 0جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 0الفئة :    تــــــــجاتالبضائع والمن

 

 شركة توصية بسيطة -شركه عمرو محمد رسمي وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ملك عبد الفتاح عبد السالم عبد -الدور التالت  - 2شقه رقم  -  9برج رقم  -ش فاروق  -ابراج ارض المحلج :  عنوان ناقل الملكية : 

 الشرقيه , , , , مصر  -الزقازيق  -الفتاح  

 

 شركة مساهمة -فولمان العالمية لتصنيع االجهزة الكهربائية والمنزلية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصرقليوب -زمام كفر ابو جمعة  -طريق مصر اسكندرية الزراعي  71الدور الثاني والثالث الكيلو : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0364757رقم العالمـة  : 

 2019/04/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21الفئة : 

 97جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 97الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 كة توصية بسيطةشر -شركه عمرو محمد رسمي وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

ملك عبد الفتاح عبد السالم عبد  -الدور التالت  - 2شقه رقم  -  9برج رقم  -ش فاروق  -ابراج ارض المحلج :  عنوان ناقل الملكية : 

 الشرقيه , , , , مصر  -الزقازيق  -الفتاح  

 

 شركة مساهمة -والمنزلية فولمان العالمية لتصنيع االجهزة الكهربائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قليوب, مصر -زمام كفر ابو جمعة  -طريق مصر اسكندرية الزراعي  71الدور الثاني والثالث الكيلو : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0364861رقم العالمـة  : 

 2020/12/08تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42 - 9الفئة : 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 49جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 49الفئة 

 

شركة توصية  -سيمبل تاتش انتلجينت سوفت وير  - -هادى محمد سمير وطارق ابراهيم عبد العزيز وشريكهما  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بسيطة

 القاهرة , , , , مصر -فوق االرضى  -الدور الرابع  -( 2شقة رقم ) -المعادى  702شارع  34:  نوان ناقل الملكية : ع

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -سيمبل تاتش سوفت وير  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة , مصر -المعادى  702شارع   34: عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0364875رقم العالمـة  : 

 2020/12/08تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن  -سيمبل تاتش انتلجينت سوفت وير  - -شريكهما هادى محمد سمير وطارق ابراهيم عبد العزيز و اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر -فوق االرضى  -الدور الرابع  -( 2شقة رقم ) -المعادى  702شارع   34:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -سيمبل تاتش سوفت وير  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة , مصر -المعادى  702شارع   34: ول اليه الملكية عنوان المنق

 
 0364876رقم العالمـة  : 

 2020/12/08تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

يافطة المحاالت التجارية وخدمات البيع خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال و - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 2فى مجال الفئة  32وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة رقم 

 

 

 شركة تضامن -سيمبل تاتش انتلجينت سوفت وير   - -هادى محمد سمير وطارق ابراهيم عبد العزيز وشريكهما  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر -فوق االرضى  -الدور الرابع  -( 2شقة رقم ) -المعادى  702شارع   34:  ن ناقل الملكية : عنوا

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -سيمبل تاتش سوفت وير  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة , مصر -المعادى  702شارع   34: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0370122رقم العالمـة  : 

 2021/12/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

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

 

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

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه    -المهندسين  -  72شقه  -الدور التالت  -ش السودان  304:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ضامنشركة ت -جيم لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -سعيد يوسف كامل وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  - 7/9ي تقسيم اسماء فهمي الدور الثامن الغرفة  4: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375644رقم العالمـة  : 

 2019/12/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 دون غيرها 30جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -كفر الشيخ للتنمية الزراعية واالستيراد والتصدير  -حسام عماد ابراهيم محمد عطيان وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

مدينة كفر الشيخ,  -سيدى سالم  -ق كفر الشيخ طري -منزل عماد عطيان  -المبنى السكنى االدارى  -شالما البلد :  عنوان ناقل الملكية : 

 مصر

 

 فردي -العطيان للصناعات الغذائية  -عماد ابراهيم محمد عطيان اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 مركز سيدي سالم كفر الشيخ, مصر -بملك حسام عماد ابراهيم محمد عطيان  -شالما البلد : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0375644العالمـة  :  رقم

 2019/12/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 دون غيرها 30جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -لشيخ للتنمية الزراعية واالستيراد والتصدير كفر ا -عماد ابراهيم محمد عطيان وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

مدينة كفر الشيخ, , ,  -سيدى سالم  -طريق كفر الشيخ  -منزل عماد عطيان  -المبنى السكنى االدارى  -شالما البلد :  عنوان ناقل الملكية : 

 , مصر

 

شركة  -كفر الشيخ للتنمية الزراعية واالستيراد والتصدير  -ركاة حسام عماد ابراهيم محمد عطيان وشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 تضامن

مدينة كفر  -سيدى سالم  -طريق كفر الشيخ  -منزل عماد عطيان  -المبنى السكنى االدارى  -شالما البلد : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الشيخ, مصر

 
 0377510رقم العالمـة  : 

 2020/03/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

قارنات )اجهزة  USBاجهزة ملحقة بالحاسوب اغطية للحاسبات االلية اللوحية محركات اقراص  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

تف الخلوية اغطية للهواتف الذكية علب للهواتف الذكية لمعالجة البيانات( عدادات الخطى الهواتف الذكية افالم حماية ووقاية مالئمة للهوا

سماعات الواقع االفتراضى مكبرات الصوت خزائن لمكبرات الصوت سماعات الرأس كاميرات التصوير الحرارى اجهزة ضبط الصوت 

للهواتف  USBات مالحية كابالت عصا التصوير )السيلفى( مالئمة لالستخدام مع التليفونات الخلوية النظارات الذكية الساعات الذكية معد

الخلوية حوامل التليفونات لالستخدام فى السيارة محوالت الطاقة ) بطاريات قابلة العادة الشحن( شواحن البطاريات شواحن السلكية 

مة للهواتف للهواتف الذكية البطاريات الكهربائية اجهزة عرض صغيرة )بروجيكتور( اجهزة التحكم عن بعد باجهزة العرض حوامل مالئ

( اجهزة تحكم عن بعد لالغراض المنزلية CPUالمحمولة عدسات الجهزة التصوير الفوتوغرافى مبرادات وحدات المعالجة المركزية )

مشغالت الوسائط المتعددة المحمولة االت قطع الخط شواحن بطاريات لالستخدام فى المركبات محاور شبكات الحاسب االلى )محوالت 

 دون غيرها 2ت الصوت الواردة بالفئة وموجهات( كابال

 

 شركة محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين -شينزهين تايمز اينوفيشن تكنولوجى كو .، ال تى دى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

ريكت ، شينزهين سيتى ، ، واينليد ، فادا رود ، بانتيان ستريت ، لونججان ديست 3/اف بيلدينج 3، 3رووم :  عنوان ناقل الملكية : 

 جوانجدونج بروفينس ، الصين , , , , الصين

 

 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين -شينزهين بيزوس تكنولوجى كو.، ال تى دى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

زويجانج رود، جانجتو كوميونتي، بانتيان ستريت،  9000قم اف بيلدينج بي، بيزي انتيليجنس بارك، ر9: عنوان المنقول اليه الملكية 

 لونججانج ديستريكت شينزهين، الصين, الصين

 
 0377511رقم العالمـة  : 

 2020/05/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

إلعالن، عرض المنتجات على وسائل التواصل الغراض التجزئة، المساعدة فى إدارة الدعاية وا - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

األعمال، االستشارات حول إدارة وتنظيم المؤسسات التجارية، تنظيم المعارض التجارية ألغراض تجارية أو إعالنية، بيع وترويج 

رية( ، توفير المعلومات التجارية عن طريق مواقع االنترنت، المنتجات لصالح الغير، خدمات االستعانة باالطراف الخارجية )مساعدة تجا

، ترويج المبيعات لصالح الغير، 3Cوكاالت االستيراد والتصدير فيما يخص المنتجات االلكترونية وتشمل االكسسوارات والملحقات الرقمية 

رويج المبيعات، توفير سوق على الخط )اون الين( خدمات تدبير االحتياجات لآلخرين ]شراء سلع وخدمات تتعلق بأعمال تجارية أخرى[، ت

 32لمشترين وبائعي السلع والخدمات، تحسين حركة مواقع الويب، تحديث وصيانة قواعد بيانات الحاسب اآللي بالفئة رقم 

 

لفة وقائمة طبقا لقوانين شركة محدودة المسئولية مؤ -ال تى دى   -شينزهين تايمز اينوفيشن تكنولوجى كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الصين

، واينليد ، فادا رود ،بانتيان ستريت ،  لونججان ديستريكت  ، شينزهين سيتى   3/اف بيلدينج 3،  3رووم :  عنوان ناقل الملكية : 
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 الصين  , , , , الصين  -بروفينس  -جوانجدونج  

 

 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين -، ال تى دى شينزهين بيزوس تكنولوجى كو.اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

زويجانج رود، جانجتو كوميونتي، بانتيان ستريت،  9000اف بيلدينج بي، بيزي انتيليجنس بارك، رقم 9: عنوان المنقول اليه الملكية 

 لونججانج ديستريكت شينزهين، الصين, الصين

 
 0380426رقم العالمـة  : 

 2022/03/21اريخ التسـجيل  : ت

 2022/04/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

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

 

البطل  andتوصية بسيطة   شركة -شهره للتجارة والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب و شركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ذات مسئولية محدودة -لتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والمنظفات 

 الجيزة, , , , مصر -العجوة  -المهندسين  - 72شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  304:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة -لتجميل والمنظفات البطل لتجارة وتوزيع مستحضرات ااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الفتح, مصر -اسيوط الجديدة  -المرحلة االولى  - 33عقار رقم  -مركز الفتح  -اسيوك : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0384211رقم العالمـة  : 

 2022/03/27تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16الفئة : 

 73جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 73الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه  -هندسين الم - 72شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد -جولدن ايجل للمنتجات الورقية  -محمد حسين منصور حسين اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ابو الغيط, مصر -حوض الستين بجوار مستشفى شفاء ورحمة  -القناطر الخيرية  -القليوبية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0386248:  رقم العالمـة 

 2021/12/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 3جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -72شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , , , مصر

 

 شركة تضامن -جيم لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -سعيد يوسف كامل وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  - 7/9ي تقسيم اسماء فهمي الدور الثامن الغرفة  4: الملكية  عنوان المنقول اليه

 
 0388178رقم العالمـة  : 

 2022/03/23تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 دون غيرها 3بالفئه جميع المنتجات الواردة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 المهندسين العجوزه الجيزه, , , , مصر 72ش السودان الدور الثالث شقه  304:  عنوان ناقل الملكية : 
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 فردي -شركة الندى لالستيراد والتوكيالت التجارية  -رامي شحاتة محمد السيد يوسف  اسم المنقول اليه المــــلكية   :

 النحال او بملك ابتسام محمد عبد العزيز حسن, مصر -شارع صالح ابو رحيل  90 -مركز الزقازيق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0388504رقم العالمـة  : 

 2022/02/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/26  التأشــــــير بالسجالت  : تاريخ

 3الفئة : 

 3جميع منتجات الفئه  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 المهندسين العجوزه الجيزه, , , , مصر 72لث شقه ش السودان الدور الثا 304:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة -ايكو واي لالستيراد والتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر, مصر -ش خضر التوني  43: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0389919رقم العالمـة  : 

 2021/08/29تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/12  تأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ال

 7الفئة : 

 1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شركة اكسبيرت ايليانس  -شركة عمرو محمد رسمي وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -مركز الزقازيق  -ملك عبد الفتاح   -الدور الثالث    - 2شقه رقم  - 9برج رقم  -ش فاروق  -ابراج ارض المحلج :  عنوان ناقل الملكية : 

 الشرقيه , , , , مصر

 

 شركة مساهمة -فولمان العالمية لتصنيع االجهزة الكهربائية والمنزلية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قليوب, مصر -زمام كفر ابو جمعة  -طريق مصر اسكندرية الزراعي  71الدور الثاني والثالث الكيلو : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0391162رقم العالمـة  : 

 2022/03/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31الفئة : 

 37جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 37الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه  قل المـــــــــلكية  :اسم نا

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه   -المهندسين  - 72شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد -صيدلية د. مصطفي محمد الكومي  -الكريم الكومي مصطفي محمد عبد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 البدرشين, , , , مصر -العزيزية  -الجيزة شارع جمال عبد الناصر : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0398364رقم العالمـة  : 

 2022/02/28تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 92جميع منتجات الفئة  - 92الفئة :    ائع والمنتــــــــجاتالبض

 

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

 زه الجي -العجوزه  -المهندسين  -72شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , , , مصر

 

 فردي -مكتب شيخ العرب  -طارق سعودي علي القاسي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 بني سويف شارع البحر االعظم ملك احمد نادي محمد, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0401233رقم العالمـة  : 

 2022/01/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  سجالت  :تاريخ التأشــــــير بال

 29الفئة : 

 دون غيرها 92جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  72لسودان الدور الثالث شقه ش ا 304:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -تارجت كنترول تكنك  -عماد صدقي الشربيني عبد الفتاح وشريكة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شارع احمد وصفي الدور الرابع مصر الجديدة, مصر 94: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0401296العالمـة  : رقم 

 2021/11/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل لتعديل مظهر وتمكين نقل الصور ، السمعية والبصرية ومحتوى  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لجمع وتحرير وتنظيم وتعديل ونقل وتخزين وتبادل البيانات والمعلومات ، برامج الكمبيوتر الستخدامها معامل الفيديو ، برامج الكمبيوتر 

( التى تسهل الخدمات عبر االنترنت API( ، برامج الكمبيوتر فى طبيعة واجهة برمجة التطبيقات )APIبرمجة التطبيقات واجهة )

االجتماعية والسماح السترجاع البيانات ، وتحميل وتنزيل والوصول اليها وادارتها ، برامج للتواصل االجتماعى ، وبناء تطبيقات الشبكات 

الكمبيوتر لتمكين تحميل وتنزيل ، والوصول ، ونشر ، عرض ، عالمات ، والمدونات ، وتدفق ، وربط ، وتبادل او توفير خالف ذلك وسائل 

 2واالتصاالت بالفئة  االعالم االلكترونية او معلومات عبر شبكات الكمبيوتر

 

 فرد مصرى الجنسية -محمود هانى طلعت مصطفى ابراهيم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندريه, , , , مصر -سيدي جابر  -ش سمير زاده   39:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمه -كارتونه لتكنولوجيا المعلومات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ص المنطقه الصناعيه االستثماريه بالقطاميه القاهرة, مصر 71مبني لمار قطعه رقم : ان المنقول اليه الملكية عنو

 
 0401298رقم العالمـة  : 

 2021/11/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 

دمات االتصاالت السلكية والالسلكية، وهما النقل اإللكتروني للبيانات، والرسائل، والرسومات خ - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والصور والفيديو والمعلومات؛الصور والفيديو تقاسم الخدمات من شخص إلى شخص، وهي النقل اإللكتروني للصور الرقمية والفيديو 

ر الوصول إلى جهاز الكمبيوتر، وقواعد البيانات اإللكترونية وعبر اإلنترنت، والملفات الصوتية والمرئية بين مستخدمي اإلنترنت، وتوفي

وتوفير المنتديات على االنترنت لالتصال، وهي نقل على موضوعات المصلحة العامة، وتوفير وصالت االتصاالت عبر اإلنترنت التي نقل 

والعالمية ، توفير غرف الدردشة على شبكة اإلنترنت  مستخدمي الموقع على شبكة اإلنترنت مع غيرها من صفحات الويب المحلية

والنشرات اإللكترونية لنقل الرسائل بين المستخدمين في مجال المصلحة العامة؛ بث الخدمات على جهاز الكمبيوتر أو شبكات االتصاالت 

الرسومات، و أشرطة الفيديو، والصور" األخرى وهما، تحميل، نشر، عرض، عالمات، ونقل إلكترونيا البيانات والمعلومات، والرسائل، و

 30الواردة بالفئة 

 

 فرد مصرى الجنسية -محمود هانى طلعت مصطفى ابراهيم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندريه , , , , مصر -سيدي جابر  -ش سمير زاده  39:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمه -وجيا المعلومات كارتونه لتكنولاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ص المنطقه الصناعيه االستثماريه بالقطاميه القاهرة, مصر 71مبني لمار قطعه رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0401299رقم العالمـة  : 

 2021/11/16تاريخ التسـجيل  : 
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 2022/04/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

توفير خدمات عبر الكمبيوتر وقواعد البيانات اإللكترونية واإلنترنت في مجال الترفيه ؛ نشر  - 47الفئة :    لمنتــــــــجاتالبضائع وا

المجالت اإللكترونية وسجالت الويب و الذى يضم المستخدم المحتوى المقدم أو محدد ؛ نشر المنشورات اإللكترونية لآلخرين الواردة 

 47بالفئة 

 

 فرد مصرى الجنسية -محمود هانى طلعت مصطفى ابراهيم  المـــــــــلكية  : اسم ناقل

 االسكندريه, , , , مصر -سيدي جابر -ش سمير زاده   39:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمه -كارتونه لتكنولوجيا المعلومات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ص المنطقه الصناعيه االستثماريه بالقطاميه القاهرة, مصر 71لمار قطعه رقم مبني : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0401300رقم العالمـة  : 

 2021/11/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

ي تتيح للمستخدمين القدرة على تحميل الصور والفيديو توفير موقع على شبكة اإلنترنت الت - 49الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والمحتويات السمعية والبصرية، وتوفير استخدام برامج غير مؤقتة للتحميل عبر اإلنترنت لتعديل مظهر وتمكين نقل الصور والسمعية 

كنولوجيا التي تمكن المستخدمين من والبصرية ومحتوى الفيديو، وخدمات تبادل الملفات، وهي توفير موقع على شبكة االنترنت يضم الت

تحميل وتنزيل الملفات اإللكترونية؛ تستضيف مرافق شبكة اإلنترنت على الخط من المواقع والمواقع المتنقلة لآلخرين إلدارة وتبادل 

لحصول على البيانات المحتوى على االنترنت، وتوفير المعلومات من الفهارس للبحث وقواعد بيانات للمعلومات، وتوفير محركات البحث ل

عبر شبكات االتصاالت، وخدمات الكمبيوتر، وهما، وخلق مجتمعات افتراضية للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات واالنخراط 

م في األنشطة االجتماعية واألعمال التجارية والمجتمع الشبكات، وخدمات الكمبيوتر، وهي تستضيف مرافق االلكترونية لآلخرين لتنظي

(، و هي تستضيف ASPوإدارة االجتماعات واألحداث والمناقشات التفاعلية عبر شبكات االتصاالت؛ توفير خدمات التطبيقات الخدمات )

(، ويضم البرنامج لتمكين أو تسهيل تحميل وتنزيل والتدفق، ASPتطبيقات برامج الكمبيوتر اآلخرين؛؛ توفير خدمات التطبيقات الخدمات )

لمدونات، وربط، وتبادل أو توفير خالف ذلك وسائل اإلعالم اإللكترونية أو المعلومات عبر شبكات االتصاالت؛توفير خدمة ونشر، عرض، وا

شبكة االنترنت التي تمكن المستخدمين من نقل البيانات الهوية الشخصية لوتبادل البيانات مع الهوية الشخصية وبين مواقع متعددة، 

رنت يضم التكنولوجيا التي تمكن المستخدمين على االنترنت لخلق مالمح الشخصية تتميز المعلومات وتوفير موقع على شبكة اإلنت

والشبكات االجتماعية لنقل وتبادل هذه المعلومات بين مواقع متعددة؛توفير المعلومات من قواعد البيانات والفهارس والبحث فيها عن 

نية وقواعد البيانات والرسومات والمعلومات السمعية والبصرية، على شبكات المعلومات، بما في ذلك النصوص والوثائق اإللكترو

الكمبيوتر واالتصاالت. توفير االستخدام المؤقت للتطبيقات البرمجيات غير قابلة للتحميل على الشبكات االجتماعية، وخلق المجتمع 

ت والبيانات، وخدمات الكمبيوتر في طبيعة صفحات الويب االفتراضي، ونقل الصوت والفيديو والصور الفوتوغرافية والنصوص والرسوما

المخصصة يضم المعلومات أو المحددة من قبل المستخدم في طبيعة مالمح الشخصية، والصوت، والفيديو، والصور الفوتوغرافية، 

 49والنص، والرسومات والبيانات. الواردة بالفئة 

 

 فرد مصرى الجنسية -صطفى ابراهيم محمود هانى طلعت م اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندريه , , , , مصر -سيدي جابر -ش سمير زاده   39:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمه -كارتونه لتكنولوجيا المعلومات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الستثماريه بالقطاميه القاهرة, مصرص المنطقه الصناعيه ا 71مبني لمار قطعه رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0401301رقم العالمـة  : 

 2021/11/23تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 45الفئة : 

، توفير امكانية  الخدمات االجتماعية والتعارف عبر االنترنت ، الشبكات والخدمات المواعدة  - 42الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 42الوصول الى قواعد البيانات الحاسوبية فى مجاالت الشبكات االجتماعية ، وادخال اجتماعى والمواعدة بالفئة 

 

 فرد مصرى الجنسية -محمود هانى طلعت مصطفى ابراهيم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ندريه, , , , مصراالسك -سيدي جابر -ش سمير زاده   39:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمه -كارتونه لتكنولوجيا المعلومات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ص المنطقه الصناعيه االستثماريه بالقطاميه القاهرة, مصر 71مبني لمار قطعه رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 



الداخليةجهاز تنمية التجارة   

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0402033رقم العالمـة  : 

 2021/03/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30 - 29الفئة : 

فواكه وخضراوات محفوظه ومجمده ومجففه ومطبوخه ومربيات وفواكه مطبوخه بالسكر وحليب  - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 92ومنتجات االلبان وزيوت دهون بالفئه 

اوي والقهوه والنسكافيه والكابشينو والسلحب والسكر و االرز والمكونه والحلويات والعسل والتوابل البن والشاي والكاك - 30الفئة 

 30والملح ومايونيز وكاتشب وصوص والمسترده والصلصه والخل والحالوه والطحينه بالفئه 

 

 مصرى الجنسية -فرد  -طارق يوسف علي حسين  -وايت فودز  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه , , , , مصر--البدرشين    -ميت رهينه:  وان ناقل الملكية : عن

 

 منشأة فردية -زهران سيد محمد زهران اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ملك زهران سيد محمد زهران, مصر 9-03بني سويف الجديدة شرق النيل المنطقة الثانية قطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0405124عالمـة  : رقم ال

 2021/12/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ة توصية بسيطةشرك -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -72شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , , , مصر

 

 شركة تضامن -جيم لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -سعيد يوسف كامل وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  - 7/9ي تقسيم اسماء فهمي الدور الثامن الغرفة  4: لكية عنوان المنقول اليه الم

 
 0409449رقم العالمـة  : 

 2022/01/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 92لفئة رقم جميع المنتجات الواردة با - 92الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 الجيزة, , , , مصر -العجوزة  -المهندسين  - 72شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  304:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة -ان اس اتش للصناعات الغذائية :  اسم المنقول اليه المــــلكية  

 القاهرة, مصر -شارع عبد الرحمن نصر الزيتون الغربية  47: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0409560رقم العالمـة  : 

 2022/01/26تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 30جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 30الفئة :    المنتــــــــجاتالبضائع و

 

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

 الجيزه  -وزه العج -المهندسين  -72شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , , , مصر
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 فرد -سالم محمد سالم سليمان اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بملك رحاب احمد بهاء الدين, مصر -شارع صبري شريف  -مركز ابو كبير  -الشرقية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0410798رقم العالمـة  : 

 2021/12/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/03  تأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ال

 3الفئة : 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 الجيزه , , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 72شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -جيم لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -سعيد يوسف كامل وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  - 7/9ثامن الغرفة ي تقسيم اسماء فهمي الدور ال 4: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0413653رقم العالمـة  : 

 2021/12/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير_ شركة توصية بسيطة-تامر رجب وشركاة ـلكية  :اسم ناقل المــــــــ

 , , , , مصر _ المهندسين _ العجوزة _ الجيزة 72ش السودان _ الدور الثالث _ شقة  304:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -ستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية جيم لال -سعيد يوسف كامل وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  - 7/9ي تقسيم اسماء فهمي الدور الثامن الغرفة  4: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0413797رقم العالمـة  : 

 2021/12/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3:  الفئة

 دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 المهندسين _ العجوزة _ الجيزة , , , , مصر_  72ش السودان _ الدور الثالث _ شقة  304:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -جيم لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -سعيد يوسف كامل وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  - 7/9ي تقسيم اسماء فهمي الدور الثامن الغرفة  4: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0416627رقم العالمـة  : 

 2022/02/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

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

 

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

 الجيزه , , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 72شقة  -الدور الثالث  -ش  السودان 304:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فردي -الوفاق لتكرير وتجهيز ملح الطعام  -عماد عبد الباقي بيومي عطية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ميت بره بملك محمد فتحي امين زايد, مصر -قويسنا  -المنوفية : المنقول اليه الملكية عنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 
 0420662رقم العالمـة  : 

 2022/02/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 دا الدقيقع 30جميع منتجات الفئة  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه-تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه -المهندسين  72ش السودان الدور الثالث شقه  304:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 رديف -العسال لالستيراد والتصدير  -مروة محمد وهبة سالم اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مركز طنطا بملك ايمن عبد الفتاح عوض عثمان, مصر -الغربية شبشير الحصة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0423604رقم العالمـة  : 

 2022/03/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/04/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

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

 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -العجوزة  -المهندسين  - 72شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  304:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فردي -جولدن ايجل للمنتجات الورقية  -محمد حسين منصور حسين اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية القناطلر الخيرية حوض الستين بجوار مستشفى شفاء ورحمة ابو الغيط, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 
 


