
 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

 
  0052620رقم العالمـة  : 

 1977/09/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  1الفئة : 
مستحضرات كيميائية خاصة بالتصوير الواح فوتوغرافية حساسة أقالم واوراق حساسة للتصوير  - ١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ١الفوتوغرافي بالفئة 
  

 شركة محدودة المسئولية مؤلة طبقاً لقوانين ألمانيا - اجفا جيفارت جي ام بي اتش  ناقل المـــــــــلكية  : اسم
  ألمانيا, المانيا -كولن  ٥٠٨٢٩،  د   ٦-٢ايه ام كولونيوم :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة -اجفا جيفارت ان في اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بلجيكا, بلجيكا -مورتسيل  ٢٦٤٠سيبتيسترات  ٢٧: منقول اليه الملكية عنوان ال

 
  0061909رقم العالمـة  : 

 1985/10/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
-غير الطبيه-مستحضرات التزيين-يوت الطياره الكوزميتيك الز- العطور -المنظفات-الصابون  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  والتوجد في فئات اخري ١٣وجميعها بالفئه-مضاده للعرق- مستحضرات الشعر-مستحضرات االسنان وغسيل الفم
  

 محدودة المسئوليه\يونيليفر بي ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ترا, بريطانيامرسيسيد انجل-ويرال -بورت اناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0062065رقم العالمـة  : 

 1985/06/10تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/11  التأشــــــير بالسجالت  :تاريخ 

  5الفئة : 
المواد المطهرة المستحضرات الصحية وكلها  -مستحضرات التواليت الطبية  -مزيالت الروائح  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  وال توجد فى فئة اخرى ٥واردة بالفئة 
  

 يونيلفير بي ال سي اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  انجلترا, بريطانيا -مرسيسد  -ويرال  -بورت سناليت :  نوان ناقل الملكية : ع
  

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

 
  0062846قم العالمـة  : ر

 1988/02/03تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  1الفئة : 
 ١مواد الصقة بالفئة  ١المحاليل المطاطية مركبات من عصارات طبيعية ومواد حابكة بالفئة - ١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحلبات متعددة االصل تستخدم في ١زليقية تستخدم في اطارات السيارات وجميعها واقعة بالفئةمستحضرات كيميائية ذات خواص ت
  الصناعة

  
 شركة محدودة المسئولية -دانلوب  انترناشيونال ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

المملكة  - جيه بي  ٢٢،٨وريي كيه تي ثورنكروفت مانور، ثورنكروفت درايف، دوركينج رود، ليثرهيد، س:  عنوان ناقل الملكية : 
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  المتحدة, المملكة المتحدة
  

  شركة محدودة المسئولية -ساميتو رابر اندستريز، ال تي دي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ، اليابان, اليابان٠٠٧٢- ٦٥١كو، كوبى،  -شو، شو  -كوم، واكينوهاما  -  ٣، ٦- ٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0063008م العالمـة  : رق

 1985/06/16تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
 - مستحضرات التواليت غير الطبية  -الزيوت الطيارة  - الكوزموتيك  -العطور  -المنظفات  -الصابون  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  مزيالت رائحة العرق مزيالت الروائح الكريهة لالشخاص - حضرات االسنان و غسيل الفم مست -مستحضرات الشعر 
  

 يونيليفربى ال سى ذات مسؤلية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , بريطانياMIDAS:  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0066303رقم العالمـة  : 

 1988/03/16تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  12الفئة : 
وتشمل اجهزه لمسح وغسل الباربريز ( الزجاج االمامى  ١٢اجهزه وعدد المركبات الوارده بالفئه  - ١٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 -والخلفى للسيارات ) وفى نفس الوقت ذراع مسح الزجاج االمامى والخلفى للسيارات  ( المساحات )  واجهات مطاطيه وقابله للتبديل  
  والترد بفئه اخرى ١٢بها  وقطع غيارها  وجميع هذه المنتجات  وارده بالفئه اجهزه لغسيل زجاج السيارات واالجزاء المتعلقه  

  
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير - موجل ايجنشن كومباني  -فيدرال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

, الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  ٤٨٠٣٣مايل رود , ساوثفيلد , ميتشجان  ١١ويست  ٢٧٣٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  فيدرال موجول ايجنشين ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - ٤٨٠٣٤مايل رود، ساوث فيلد، ام اي  ١١وست  ٢٧٣٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية

 
  0090552رقم العالمـة  : 

 1997/07/31تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
الصابون العطور و ما ءكولونيا وسمنتحضرات التجميل الكوزماتيك و  -المنظفات الصناعية  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ت التواليت غير الطبية ورغوة حالقة وجل حالقة ولسيونات قبل الحالقة وبعد الحالقة ومستحضرات الشعر الزيسوت الطيارة و مستحضرا
ومعجون اسنان ومزيالت العرق ومانعات العرق لالستعمال الشخصى سبراى للجسم ومستحضر للجلد وكريمات وبلوسيونات وكلها واردة 

  دون غيرها ٣بالفئة 
  

 يونيليفر بي ال سي شركة ذات مسؤلية محدودة :اسم ناقل المـــــــــلكية  
  مرسيسيد انجلترا, بريطانيا -ويرال  - بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0092713رقم العالمـة  : 

 1997/11/19تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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  21الفئة : 
المعدن النفيس فرش اسنان حوامل فرش اسنان خلة االسنان وحوامل خلة لالسنان ليس من  - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  وال ترد باي فئة اخرى٢١السفنج ليس لالغراض الطبية امشاط فرش واواني واوعية التواليت وكلها بالفئة
  

 يونيليفر بى ال سى شركة عامة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  انجلترا, بريطانيا -ويرال مرسيسد  - بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0105039رقم العالمـة  : 

 2000/07/22تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/10  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ماعدا الحلويات الجافة والبسكويت والسكريات ٣٠كل ماجاء بالفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 حلوانى كالسيك (كرام والفار) شركة تضامن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية, مصر قسم المنتزه محافظة- سيد بشر مجدى -ارض المعلين:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن -كرم كردي عبد الفتاح وشريكة  -مصنع كالسيك جروب اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
قسم خاص النصر ناحية المنشية البحرية   ١اصلية حوض برية ابو قير القوقاني نمرة  ٢٣من  ٧٠عقار رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصر االسكندرية, -المنتزه  -

 
  0126130رقم العالمـة  : 

 2009/01/04تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/10  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  42الفئة : 
) ٤٢سوبر ماركت وكلها ترد بالفئة ( -معارض  -مطاعم  -سلسله محالت حلويات ومخبوزات   - ٤٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ىوالترد بأى فئة اخر
  

 حلوانى كالسيك ( كرام والفار ) شركة تضامن بعقد عرفى . اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  قسم المنتزة, مصر - دار كردى عبدالفتاح  - سيدى بشر  -ارض العلمين :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  كة تضامنشر -كرم كردي عبد الفتاح وشريكة  -مصنع كالسيك جروب اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

قسم خاص النصر ناحية المنشية البحرية   ١اصلية حوض برية ابو قير القوقاني نمرة  ٢٣من  ٧٠عقار رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 
 االسكندرية, مصر -المنتزه  -

 
  0126920رقم العالمـة  : 

 2005/03/30تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  18الفئة : 
جلد الحيوان ـ شنط السفر ، الشماسى ـ   -الجلد والجلد الصناعى والمنتجات المصنوعه منه  - ١٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 حقائب السفر ، الشنط-البارسول ( مظله خفيفه للوقايه من الشمس  للنساء خاصه ) ـ عصى المشى ـ السياط ، طقم الفرس والسراج  
وصناديق ـ عصا الصيد ـ محفظة  جلديه ـ حقيبه صغيره ( لألوراق والوثائق ) اغطيه وحامل للمستندات  ـ حقيبة سفر قماشيه ـ حامل 
الحقائب ـ اغطيه وحامل للكروت االئتمانيه ـ حامل المفاتيح ـ محفظة  جيب ـ كيس للنقود المعدنيه ـ حامل جواز سفر ـ حامل للشيكات ـ 

  لعنق ـ سلسلة مفاتيح جلديه ـ االجزاء ومثبتات للمنتجات السابقه .حامل لرباط ا
  

 اوستين ريد ليمتد اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  يو كيه, المملكة المتحدة-كيو اتش  ٧١في ستيشن رود ، ثيرسك نورث يوركشاير واي او :  عنوان ناقل الملكية : 

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

 أس بي, المملكة المتحدة ٤ ٦يونيت ايه كوينز درايف، كينغمور بارك ساوث، مارليسل، سي ايه : عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0126921رقم العالمـة  : 

 2005/03/30تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  المالبس ـ االحذيه ـ اغطيه الراس ـ الوشاح ـ االحزمه ورباط العنق - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 محدودة المسئولية - اوستين ريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  انجلترا, بريطانيا- ايه جى  ٢أ  ١لندن دابليو  -ريجينت ستريت  ١٠٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة محدودة خاصة - بوردر اي. بيه. ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 أس بي, المملكة المتحدة ٤ ٦يونيت ايه كوينز درايف، كينغمور بارك ساوث، مارليسل، سي ايه : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0128593رقم العالمـة  : 

 2003/09/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/19  شــــــير بالسجالت  :تاريخ التأ

  7الفئة : 
االالت  وعدد االالت  المحركات  عدا  محركات  العربات  وصالت  وسيور  االالت ومكونات نقل  - ٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ٧ليد  جهازات تفريخ البيض بالفئة عدا الخاصة بالعربات ) االالت  واالدوات   الزراعيه   عدا  االالت التى تعمل   با٠الحركة 
  

 ميتوس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية فنلندا اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  هيلسينكى فلنلدا, فنلند ٠٠ ١٠٠،  ٢توولونالهدينكاتو  :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  اوتوتيك كوربوريشنميتسو اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 هيلسينكي، فنلندا , فنلند ٠٠١٠٠، ٢توولونالهدينكاتو: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0128594رقم العالمـة  : 

 2003/09/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
و العدد العلمية و البحرية و الخاصة بمسح االرض و الكهربائية و الفوتوغرافية و االجهزة  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  السيماتوغرافية و الخاصة بصناعة النظارات و عمليات الوزن و القياس 
وامل ح -و اعطاء االشارات و الضبط (المراقبة) و االنقاذ و التعليم و االجهزة الخاصة بالتسجيل و نقل و اعادة الصوت أو الصورة 

  أقراص -المعلومات الممغنطة 
االالت الحاسبة _  - آالت البيع االتوماتيكية و االجهزة االتوماتيكية التى تعمل بوضع قطعة من النقود _ الخزائن الراصد للنقود  -التسجيل 

  العدد الخاصة بمعالجة 
  البيانات و الكمبيوتر اجهزة اطفاء الحريق .

  
 ميتوس كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية فنلندا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  هيلسينكى فلنلدا, فنلند ٠٠ ١٠٠،  ٢توولونالهدينكاتو  :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ميتسو اوتوتيك كوربوريشناسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 يلسينكي، فنلندا , فنلنده ٠٠١٠٠، ٢توولونالهدينكاتو: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0138597رقم العالمـة  : 

 2010/02/02تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
ضاره   المواد المطهرة المواد الصحية  المستحضرات المستخدمة فى ابادةالحشرات و الحيوانات ال - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

واد مبيدات الفطر  مبيدات الجراثيم  مبيدات البكتيريا  مبيدات الطفيليات  مبيدات الطحالب  المبيدات الحشريه  مبيدات االعشاب الضاره  م
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  دون غيرها ٥ازالة الروائح الكريهه لغير االستعمال الشخصى  مستحضرات تعطير الجو  المواد الطاردة للحشرات بالفئة 
  

 يونيليفر بى ال س شركة محدودة المسئولية مـــــــــلكية  :اسم ناقل ال
  بورت ساناليت ويرال مرسيسيد انجلترا, بريطانيا:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ل،ميرسيسايد،المملكة المتحدة, بريطانيابورت صناليت ،ويرا: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0151477رقم العالمـة  : 

 2012/05/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 نظكوايجيبت شركة تضامن -مد نظمى وشريكة شركة اح اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الدور الرابع جيزة, مصر -  ٤٠٢شقة  -الدقى  -ش قمبيز  ٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئولية محدودة - شركة نظكو ايجيبت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الدور الرابع , مصر -  ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0151477رقم العالمـة  : 

 2012/05/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مسئولية محدودةذات  -شركة نظكو ايجيبت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الدور الرابع , مصر - ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية - منترا للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر -قي الد -ش الشيخ الغزالي  ٣ - ٤٠٢الدور الرابع شقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0151479رقم العالمـة  : 

 2012/05/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
  ٣٥بالفئة  ٣٠-  ٢٩االستيراد والتصدير واالعمال التجارية فى مجال الفئة  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -نظكوايجيبت  -شركة احمد نظمى وشريكة  ــــلكية  :اسم ناقل المـــــ

  الدور الرابع جيزة, مصر -  ٤٠٢شقة  -الدقى  -ش قمبيز  ٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئولية محدودة - شركة نظكو ايجيبت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الدور الرابع , مصر -  ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0151479رقم العالمـة  : 

 2012/05/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
  ٣٥لفئة با ٣٠-  ٢٩االستيراد والتصدير واالعمال التجارية فى مجال الفئة  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسئولية محدودة -شركة نظكو ايجيبت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الدور الرابع , مصر - ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 
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  شركة شخص واحد محدودة المسئولية - منترا للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, مصر -الدقي  -ش الشيخ الغزالي  ٣ - ٤٠٢الدور الرابع شقة : اليه الملكية عنوان المنقول 

 
  0151480رقم العالمـة  : 

 2012/05/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  37الفئة : 
 ٢٩فى مجال االلبان والسمن والزيوت بجميع انواعها  بالفئة  ٣٩لفئة خدمات التعبئة الواردة با  - ٣٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٢٩وجميع منتجات الفئة 
  

 شركة تضامن -نظكوايجيبت  -شركة احمد نظمى وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الدور الرابع جيزة, مصر -  ٤٠٢شقة  -الدقى  -ش قمبيز  ٣:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ذات مسئولية محدودة - شركة نظكو ايجيبت يه المــــلكية   : اسم المنقول ال

 الدور الرابع , مصر -  ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0151480رقم العالمـة  : 

 2012/05/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  37الفئة : 
 ٢٩فى مجال االلبان والسمن والزيوت بجميع انواعها  بالفئة  ٣٩خدمات التعبئة الواردة بالفئة   - ٣٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٢٩وجميع منتجات الفئة 
  

 ذات مسئولية محدودة -شركة نظكو ايجيبت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الدور الرابع , مصر - ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة شخص واحد محدودة المسئولية - منترا للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, مصر -الدقي  -ش الشيخ الغزالي  ٣ - ٤٠٢الدور الرابع شقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0152014رقم العالمـة  : 

 2012/06/03يخ التسـجيل  : تار
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
السمن الطبيعى والصناعى بجميع انواعهم  ومنتجات اآللبات والزيوت والدهون المعدة لالكل  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  . ٢٩بالفئة 
  

 شركة تضامن -نظكوايجيبت  -نظمى وشريكه  شركة احمد اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الدور الرابع, مصر ٤٠٢شارع قمبيز / الدقى / شقة  ٣:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ذات مسئولية محدودة - شركة نظكو ايجيبت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لدور الرابع , مصرا -  ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0152014رقم العالمـة  : 

 2012/06/03تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
السمن الطبيعى والصناعى بجميع انواعهم  ومنتجات اآللبات والزيوت والدهون المعدة لالكل  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  . ٢٩لفئة با
  

 ذات مسئولية محدودة -شركة نظكو ايجيبت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الدور الرابع , مصر - ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 
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  شركة شخص واحد محدودة المسئولية - منترا للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, مصر -الدقي  -ش الشيخ الغزالي  ٣ - ٤٠٢الدور الرابع شقة : ل اليه الملكية عنوان المنقو

 
  0152015رقم العالمـة  : 

 2012/07/10تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
بجميع انواعهم ومنتجات األلبان والزيوت والدهون المعدة لالكل بالفئة السمن الطبيعى والصناعى  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ٢٩
  

 شركة تضامن -نظكوايجيبت  -شركة احمد نظمى وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الدور الرابع, مصر ٤٠٢شارع قمبيز الدقى شقة  ٣:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ذات مسئولية محدودة - شركة نظكو ايجيبت :   اسم المنقول اليه المــــلكية 
 الدور الرابع , مصر -  ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0152015رقم العالمـة  : 

 2012/07/10تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
السمن الطبيعى والصناعى بجميع انواعهم ومنتجات األلبان والزيوت والدهون المعدة لالكل بالفئة  - ٢٩الفئة :    نتــــــــجاتالبضائع والم

  دون غيرها ٢٩
  

 ذات مسئولية محدودة -شركة نظكو ايجيبت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الدور الرابع , مصر - ٤٠٢قة ش - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة شخص واحد محدودة المسئولية - منترا للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, مصر -الدقي  -ش الشيخ الغزالي  ٣ - ٤٠٢الدور الرابع شقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0152016رقم العالمـة  : 

 2012/06/03تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
السمن الطبيعى والصناعى بجميع انواعهم ومنتجات االلبان والزيوت والدهون المعدة لالكل بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

٢٩ .  
  

 ركة تضامنشركة احمد نظمى وشريكة نظكوايجيبت ش اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الدور الرابع جيزة , مصر - ٤٠٢شقة  -الدقى  -ش قمبيز ٣:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ذات مسئولية محدودة - شركة نظكو ايجيبت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الدور الرابع , مصر -  ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0152016العالمـة  : رقم 

 2012/06/03تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
السمن الطبيعى والصناعى بجميع انواعهم ومنتجات االلبان والزيوت والدهون المعدة لالكل بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

٢٩ .  
  

 ذات مسئولية محدودة -شركة نظكو ايجيبت  ـــــلكية  :اسم ناقل المــــ
  الدور الرابع , مصر - ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 
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  شركة شخص واحد محدودة المسئولية - منترا للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, مصر -الدقي  -ش الشيخ الغزالي  ٣ - ٤٠٢بع شقة الدور الرا: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0157227رقم العالمـة  : 

 2009/03/29تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩الجبنة المثلثات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -نظكوايجيبت  -شركة احمد نظمى وشريكة  ــــــلكية  :اسم ناقل المـــ

  الدور الرابع, مصر - ٤٠٢ -شقة -الدقى -ش قمبيز ٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئولية محدودة - شركة نظكو ايجيبت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الدور الرابع , مصر -  ٤٠٢شقة  - ع قمبيز شار ٣ -الدقي  -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0157227رقم العالمـة  : 

 2009/03/29تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩الجبنة المثلثات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسئولية محدودة -شركة نظكو ايجيبت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الدور الرابع , مصر - ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية - منترا للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر -الدقي  -ش الشيخ الغزالي  ٣ - ٤٠٢الدور الرابع شقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0157228رقم العالمـة  : 

 2009/03/29تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
  ٢٩االستيراد والتصدير واالعمال التجارية فى مجال الفئة  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسئولية محدودة -شركة نظكو ايجيبت  المـــــــــلكية  : اسم ناقل

  الدور الرابع , مصر - ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية - منترا للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر -الدقي  -ش الشيخ الغزالي  ٣ - ٤٠٢دور الرابع شقة ال: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0157228رقم العالمـة  : 

 2009/03/29تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
  ٢٩ال الفئة االستيراد والتصدير واالعمال التجارية فى مج - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن مصرية -شركة احمد نظمى وشريكة نظكوايجيبت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الدور الرابع, مصر ٤٠٢شقة  -الدقى  -ش قمبيز ٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئولية محدودة - شركة نظكو ايجيبت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الدور الرابع , مصر -  ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة : ملكية عنوان المنقول اليه ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0162144رقم العالمـة  : 

 2007/05/06تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
مستحضرات التبييض _ مستحضرات -دمة في الغسيل المنظفات , المستحضرات والمواد المستخ - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مواد ازالة الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي _  - ومستحضرات لغسيل االطباق _الصابون  - التنظيف والصقل والكشط وازالة االوساخ 
  دون غيرها ٣غسول لليد ومواد للتنظيف والصقل بالفئة 

  
 شركة بريطانية محدودة المسئولية عامة - ل سي يونيليفر بي ا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

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

 
  0162146رقم العالمـة  : 

 2007/07/01تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  21الفئة : 
دمه فى التنظيف وازله قطع من االقمشه مستخ -االدوات والمواد غير الكهربيه الغراض التنظيف  - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لباد الزاله االوساخ  -ادوات توزيع المواد الفرش  -قطع من االقمشه تحتوى على مواد للتنظيف وازاله االتربه والصقل  -االتربه والصقل 
الضاره غير اجهزه صيد وطرد وامساك والقضاء على الحشرات والهوام والحيوانات  -االسفنج الممسحه المطاطيه المصائد  - او التنظيف 

  ٠كهربائية
  

 شركه بريطانية محدودة المسئوليه عامة  -يونيلفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , بريطانيا٠يو جية انجلترا ٤ ٦٢بورت ساتاليت ويرال مرسيسيد سى اتش :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة محدودة المسئوليةيونيليفر جلوبال  اي ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

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

 
  0162938رقم العالمـة  : 

 2007/05/06تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
سبراى معطر  - ما تواليت  -الكولونيا  -مواد التزيين  - الزيوت الطيارة  -المواد العطرية  -الصابون  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات الحملم  -بودرة التلك  - محاليل قبل وبعد الحالقة  -جل الحالقة - رغاوى الحالقة  -محاليل للجلد  -الكريمات - الزيوت  -للجمس 
 -مواد ازالة الرائحة الكريهة لالستعمال الشخصى  -مواد ازالة العرق  -غسول الفم غير طبى  -ن معاجن األسنا -محاليل الشعر  - والدش 

  مستحضرات تجميل غير طبية
  

 يونيليفر بى ال سى شركة بريطانية محدودة المسئولية عامة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ا, بريطانياانجلتر -بورت ساناليت ويرال مرسيسيد :  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0164873رقم العالمـة  : 

 2014/04/29تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/09  تأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ال
  3الفئة : 

كريم  -ماء تواليت  - العطور  -مستحضرات التنظيف  -مستحضرات التبييض  -المنظفات  -الصابون  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات



10 10 

مستحضرات  -وائح الكريهة ومزيل العرق مزيل الر - مستحضرات التدليك  -منتجات عطرية  - زيوت عطرية  - الكولونيا  -ما بعد الحالقة 
مستحضرات  -مستحضرات للعناية بالفم واألسنان   - غسول الفم  -معجون األسنان  -الشامبو وملطفات  - للعناية بفروة الراس والشعر 

مستحضرات  - حالقة مستحضرات ال -الزيوت والكريمات ومرطبات ( لوشن ) للجلد  -مستحضرات العناية بالجلد  - االستحمام واالغتسال 
التزيين ( الكوزموتيكس )  - مستحضرات لالسمرار والحماية من اشعة الشمس  -مستحضرات ازالة الشعر  -ماقبل الحالقة وما بعد الحالقة 

 - درة التلك بو -  ٣مستحضرات العناية بالشفاه الواردة بالفئة  -وهالميات بترولية   ٣مستحضرات الماكياج وازالة الماكياج الواردة بالفئة 
اصابع قطنية  تستخدم فى التزين ، قطع قطنية او نسيجية تستخدم فى الزينة ، قطع قطنية مشبعة او مبللة او مرطبة لتنظيف  -الياف قطنية 

  ٣البشرة ورقية او ماسح ، اقنعة التجميل التى بوصفها من مستحضرات التجميل ، اقنعة تجميل الوجه بالفئة رقم 
  

 شركة بريطانية عامة -شركة يونيليفر بى ال سى  ــــــلكية  :اسم ناقل المـــ
  انجلترا, بريطانيا -ويرال مرسيسيد  - بورت سانال يت :  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0170835رقم العالمـة  : 

 2007/07/15تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
ف المواد العطرية ماء التواليت مواد الصابون والمنظفات مستحضرات التبييض مستحضرات التنظي - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 بعد الحالقة الكولونيا الزيوت الطيارة المنتجات العطرية المستحضرات الخاصة بالتدليك مواد ازالة الروائح الكريهه ومواد ازالة رائحة
عر معاجين االسنان وغسول العرق مواد العناية بفروة الرأس والشعر الشامبو ومواد تهيئة الشعر مواد تلوين الشعر مواد تثبيت الش

لالسنان مستحضرات العنايةبالفم  واالسنان مستحضرات تواليت غير طبية مستحضرات للحمام واالستحمام مستحضرات العناية بالبشرة 
الزيوت والكريمات والمحاليل الخاصة بالبشرة مستحضرات الحالقة مستحضرات قبل وبعد الحالقة مستحضرات ازالة الشعر مستحضرات 

تلوين البشرة والحماية من الشمس مواد التزيين مواد التجميل والمواد الخاصة بازالتها هالم البترول مستحضرات العناية بالشفاة مسحوق 
الطلق نسيج قطن قضيب من القطن حشيات للتجميل مناديل وممسحات للتنشيف حشيات تنظيف وفوط وممسحات للتنشيف معطرة اقنعة 

  للتجميل .
  

 شركة بريطانية محدودة المسئولية عامة -يونيليفر بى ال سى  المـــــــــلكية  :اسم ناقل 
  انجلترا, بريطانيا -ويرال مرسيسيد  - بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0170841رقم العالمـة  : 

 2014/05/20تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩الفئة االلبان بجميع انواعها الواردة ب - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة احمد نظمى وشريكة ( نظكوايجيبت ) شرة تضامن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الدور الرابع, مصر -  ٤٠٢شقة  -الدقى  -ش قمبيز  ٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئولية محدودة - شركة نظكو ايجيبت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الدور الرابع , مصر -  ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة :  عنوان المنقول اليه الملكية

 
  0170841رقم العالمـة  : 

 2014/05/20تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩االلبان بجميع انواعها الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسئولية محدودة -شركة نظكو ايجيبت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الدور الرابع , مصر - ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 
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  شركة شخص واحد محدودة المسئولية - منترا للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, مصر -الدقي  -ش الشيخ الغزالي  ٣ - ٤٠٢الدور الرابع شقة : ملكية عنوان المنقول اليه ال

 
  0172251رقم العالمـة  : 

 2007/05/30تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
ماء التواليت  -العطور  -مستحضرات التنظيف  - االقمشة  مستحضرات تبيض -المنظفات  -الصابون  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

المستحضرات المستخدمة فى  -كلها ليست لالستخدام الطبى  -منتجات العطور  -الزيوت الطيارة  - الكولونيا  -مستحضرات مابعد الحالقة  -
الشامبو  -للعناية بفروة الرأس والشعر  مستحضرات -مزيالت للروائح الكريهة ومزيالت العرق  -ليست لالستخدام الطبى  -التدليك 

مستحضرات للعناية  -معجون االسنان وغسول للفم ليست لالستخدام الطبى  - منتجات تصفيف الشعر  -صبغات الشعر  -ومنعمات الشعر 
 - للعناية بالبشرة مستحضرات   - مستحضرات  خاصة باالستحمام والدش  -مستحضرات  غير طبية لالستخدام فى الحمام  -بالفم واالسنان 

مستحضرات  الزالة  -مستحضرات  لالستعمال قبل وبعد الحالقة  -مستحضرات  الحالقة  - كريمات ومستحضرات للعناية بالبشرة  -الزيوت 
مستحضرات مواد التجميل  -مواد التجميل  -مستحضرات  الضفاء لون على البشرة ومستحضرات للوقاية من اشعة الشمس  - الشعر 

اعواد من القطن ومناديل خاصة  -بودرة التلك  -مستحضرات  العناية بالشفاه  - هالم البترول  -ات الزالة مواد التجميل ومستحضر
  معجون تجميلى للوجه -اقنعة للوجه خاصة بالتجميل  -مناديل خاصة بترطيب وتنظيف البشرة  -بمستحضرات التجميل 

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

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

  يونيليفر جلوبال اي بي ليمتد شركة محدودة المسئولية.اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ريطانيابورت صناليت،ويرال،ميرسيسايد،المملكة المتحدة, ب: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0173127رقم العالمـة  : 

 2020/12/23تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/10  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  37الفئة : 
خدمات إصالح وصيانة االالت وعدد االالت والموتورات والمحركات وسيور االالت ووصالت  - ٣٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

تحميل والرفع , ومجارف التحميل الهيدروليكية واالالت واالجهزة الخاصة بالرفع , ومحركات واجهزة الجر , ومركبات االالت واوناش ال
النقل ومجارف التحميل الخاصة بالحصادات والمركبات , والمركبات المدمجة باجهزة واوناش الرفع , وعربات الرافع الشوكى , ومنصات 

 ٣٧ارات ومركبات الجر ( المقطورات) , خدمات تركيبات لجميع ما سبق , وجميع الخدمات واردة بالفئة استبدال المركبات , وهياكل السي
  دون غيرها .

  
 شركة خاصة محدودة المسئولية -كارجوتيك باتينتر إيه بي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  لسويد, السويدلونجباي، ا ٣٤١٨١طرف كالمار إنداستريز إيه بي، :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة سويسرية -كارجوتيك سويزالند اس اية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 زوج سويسرا, سويسرا ٦٣٠٠،  ٩طرف د . ايرنست اية براندينبيرج بوستستراسى : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0173127رقم العالمـة  : 

 2020/12/23تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/10  التأشــــــير بالسجالت  : تاريخ

  37الفئة : 
خدمات إصالح وصيانة االالت وعدد االالت والموتورات والمحركات وسيور االالت ووصالت  - ٣٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

رفع , ومحركات واجهزة الجر , ومركبات االالت واوناش التحميل والرفع , ومجارف التحميل الهيدروليكية واالالت واالجهزة الخاصة بال
النقل ومجارف التحميل الخاصة بالحصادات والمركبات , والمركبات المدمجة باجهزة واوناش الرفع , وعربات الرافع الشوكى , ومنصات 

 ٣٧خدمات واردة بالفئة استبدال المركبات , وهياكل السيارات ومركبات الجر ( المقطورات) , خدمات تركيبات لجميع ما سبق , وجميع ال
  دون غيرها .

  
 شركة مساهمة سويسرية - كارجوتيك سويزالند اس اية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  زوج سويسرا, سويسرا ٦٣٠٠،  ٩طرف د . ايرنست اية براندينبيرج بوستستراسى :  عنوان ناقل الملكية : 
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  ركة عامة محدودةش - كارجوتيك اويج اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 فنلندا, فنلند - هيلسينكي  ٠٠١٨٠،٥سي او بوركاالنكاتو : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0174891رقم العالمـة  : 

 2007/04/11تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  37الفئة : 
) دون ٣٧التنظيف الجاف والبخار (دراى كلين ) وتنظيف المالبس,وجميعها تقع بالفئة (خدمات  - ٣٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  غيرها
  

 شركة يونيليفر بى ال سى شركة عامة محدودة المسؤلية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين انجلترا اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  يو جيى _انجلترا, بريطانيا ٤ ٦٢بورت اليت ويرال مرسيسايد سى اتش :  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0179016رقم العالمـة  : 

 2018/12/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
 -ماء التواليت  -العطور  -مستحضرات التنظيف  -مستحضرات التبييض  - النظفات  -الصابون  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات التدليك (المساج) ليست  -ستعمال الطبى منتجات التعطير ليست لال -الزيوت الطيارة  -الكولونيا  - محلول بعد الحالقة 
مواد - الشامبو ومواد تطرية الشعر  - مستحضرات للعناية بالفروة والشعر  - مواد ازالة العرق وازالة الرائحة الكريهة  -لالستخدام الطبى 

 -تحضرات العناية بالفم واالسنان غسول للفم ليست لالستخدام الطبى مس -معجون االسنان  -منتجات تثبيت الشعر  -تلوين الشعر 
مستحضرات العناية بالبشرة زيوت وكريمات ومحاليل للعناية بالبشرة  - مستحضرات الحمام والدش  - مستحضرات تجميل غير طبية 

 مستحضرات اضفاء اللون البرونزى والحماية من -مستحضرات ازالة الشعر  -مستحضرات قبل وبعد الحالقة   - مستحضرات الحالقة 
اصابع من القطن  -بودرة التلك  -مستحضرات العناية بالشفاه  - هالميات بترولية  -مستحضرات المكياج وازالته  -الشمس مواد تزيين 

  . ٣وماسكات الوجه بالفئة  -ماسكات التجميل  - انسجة ورقائق مشبعة او مرطبة للتنظيف  -وقطع  تستخدم فى التزيين 
  

 يونيليفر بي ال سي شركة بريطانية عامة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  انجلترا, بريطانيا - مرسيسيد  -ويرال  - بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0179315رقم العالمـة  : 

 2007/09/11تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  40الفئة : 
  معالجة االقمشة والخيوط ابتداء من الصباغة والطباعة والتجهيز - ٤٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 كلرز هاوس للصباغة والطباعة والتجهيز / توصية بسيطة ل المـــــــــلكية  :اسم ناق

  مدينة العبور / القاهرة , مصر ١٣٠١٧المنطقة الصناعية أ ب :  عنوان ناقل الملكية : 
  

شركة  -والتجهيز  كلرز هاوس للصباغة والطباعة -محمد وتامر عبد الرحمن ذكي مسعود وشريكيهما اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
  تضامن

 المنطقة الصناعية أ, مصر ٣٨ش رقم  ٦,  ٥قطعة  ١٣٠١٧مدينة العبور بلوك : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0185695رقم العالمـة  : 

 2008/03/06تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
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الصابون والعطور والزيوت الطيارة ومواد التزيين والكولونيا وماء التواليت وسبراى معطر للجسم  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
زيوت وكريمات ومحاليل للبشرة رغوة للحالقة هالم للحالقة محاليل قبل وبعد الحالقة مسحوق الطلق مستحضرات للحمام  واالستحمام 

لفم غير طبى مزيالت الروائح الكريهه مزيالت العرق لالستخدام الشخصى مستحضرات التجميل محاليل للشعر معاجين االسنان غسول ل
  . ٣غير الطبية بالفئة 

  
 يونيليفر بى ال سى شركة بريطانية عامة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

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

 
  0189123رقم العالمـة  : 

 2008/12/04تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
  ) ٥مستحضرات الشعر الطبية بالفئة(  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

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

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

 
  0189124رقم العالمـة  : 

 2008/03/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
الصابون مستحضرات التنظيف مستحضرات العناية بالشعر ملونات الشعر صبغات الشعر لوشن  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الشعر مستحضرات تمويج الشعر الشامبوهات ملطفات سبراى الشعر بودرة الشعر تصفيف دهانات الشعر رغوات شعر تلميع الشعر جيل 
واد لترطيب الشعر سوائل للشعر زيوت الشعر مقويات للشعر كريمات الشعر مستحضرات للحمام واالستحمام مزيل العرق مزيل الشعر م

  . ٣الروائح الكريهه بالفئة 
  

 يونيليفر بى ال سى شركة بريطانية عامة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  جلترا, بريطانيابورت ساناليت ويرال مرسيسيد ان:  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0189125رقم العالمـة  : 

 2008/03/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  خ التأشــــــير بالسجالت  :تاري

  5الفئة : 
  دون غيرها ٥مستحضرات الشعر الطبية بالفئة  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

  جلترا, بريطانيابورت ساناليت ويرال مرسيسيد ان:  عنوان ناقل الملكية : 
  

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

 
  0190288رقم العالمـة  : 

 2008/05/12تاريخ التسـجيل  : 
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 2022/05/11  خ التأشــــــير بالسجالت  :تاري
  3الفئة : 

منتجات ومستحضرات العناية بالشعر شامبو  للشعر بلسم( كوندشينر) للشعر مقوى( تونيك) للشعر  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
يحتة)للشعر مرهم عطرى للشعر ( هير جل للشعر اسبراى للشعر موس (مادة توضع على الشعر تجعلة يظهر غزيرا ويحتفظ بشكلة تسر

بوميد)  صبغة شعر جل لتلوين الشعر جل لتصفيف الشعر (هير اسكلبتنج جل) هير لوشن وهيركريم مستحضرات تجميل منتجات 
ومستحضرات العناية بالبشرة مستحضرات غير دوائية للزينة لوشنز للبشرة مستحضرات للتقليل من المواد الدهنية (تونرز 

ات لترطيب البشرة(مويستشرايزرز )كريمات منظفات كريمات توضع ليال كريمات للعين مزيل  للماكياج كريمات  الين )مستسحضر
  دون غيرها ٣كونترول آى كريمز فور فرمنج اسكن اروند أيز طالء لالظافر بالفئة 

  
 شركة عامة ذات مسئولية محدودة -يونيلفر بي ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  بورت ساناليت ويرال ميرسيسيد انجلترا , المملكة المتحدة:  نوان ناقل الملكية : ع
  

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

 
  0190289رقم العالمـة  : 

 2008/10/15تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
مقوى( تونيك) -بلسم كونديشينر للشعر  - شامبو  للشعر  -منتجات ومستحضرات العناية بالشعر  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مرهم -موس (مادة توضع على الشعر تجعلة يظهر غزيرا ويحتفظ بشكلة "تسريحته " ) للشعر  - اى للشعر اسبر-جل للشعر  -للشعر
 - جل لتصفيف الشعر (هير اسكلبتنج جل) هير لوشن و هير كريم -جل لتلوين الشعر -صبغة شعر-عطرى للشعر ( هير بوميد)  

مستحضرات للتقليل من -لوشنز للبشرة  - ات غير دوائية للزينةمستحضر- منتجات ومستحضرات العناية بالبشرة -مستحضرات تجميل  
مزيل   -كريمات للعين  -كريمات توضع ليال - منظفات - مستسحضرات لترطيب البشرة (مويستشرايزرز) كريمات - المواد الدهنية  (تونرز) 

  ٣بالفئة  طالء لالظافر -آى كريمز فور فرمنج اسكن اروند أيز -كريمات  الين كونترول  -للماكياج
  

 شركة عامة ذات مسئولية محدودة -يونيلفر بي ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  بورت ساناليت ويرال ميرسيسيد انجلترا , المملكة المتحدة:  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0190290رقم العالمـة  : 

 2008/11/06تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
مقوى ( تونيك  - بلسم (كونديشينر) للشعر  - شامبو  للشعر -العناية بالشعر  منتجات ومستحضرات - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مرهم عطرى  - موس (مادة توضع على الشعر تجعلة يظهر غزيرا ويحتفظ بشكلة تسريحته ) للشعر  -اسبراى للشعر -جل للشعر - )للشعر 
مستحضرات - هير لوشنوهير  كريم - هير اسكلبتنج جل  ) جل لتصفيف الشعر (   - جل لتلوين الشعر  - للشعر ( هير بوميد )   صبغة شعر 

مستحضرات للتقليل من المواد الدهنية  -لوشنز للبشرة -مستحضرات غير دوائية للزينة -منتجات ومستحضرات العناية بالبشرة  -تجميل  
كريمات   -مزيل  للماكياج-ات للعين كريم -كريمات توضع ليال-منظفات  -( تونرز) مستسحضرات لترطيب البشرة (مويستشرايزرز )كريمات

  دون غيرها ٣طالء لالظافر بالفئة  -آى كريمز فور فرمنج اسكن اروند أيز  -الين كونترول 
  

 شركة عامة ذات مسئولية محدودة -يونيلفر بي ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  المملكة المتحدة بورت ساناليت ويرال ميرسيسيد انجلترا ,:  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0193713رقم العالمـة  : 

 2009/04/27تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  يخ التأشــــــير بالسجالت  :تار

  3الفئة : 
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لوشن  -صبغات الشعر   -ملونات الشعر  -منتجات العناية بالشعر   -مستحضرات تنظيف  -صابون - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
ملمعات - رغوات للشعر  -دهانات  - لشعر مصففات ا - بودرة شعر -سبراى الشعر -ماكينات للشعر -شامبوهات  - مستحضرات الشعر  -شعر 

مستحضرات لالستحمام  -كريمات الشعر  -مقويات الشعر    -زيوت الشعر -سوائل الشعر   -مرطبات للشعر   -هالميات جل الشعر  -للشعر 
  دون غيرها ٣بالفئة    - مزيل الروائح الكريهه  - مزيل العرق   -و/او االغتسال 

  
 شركة بريطانية عامة - شركة يونيليفربي ال سى  ة  :اسم ناقل المـــــــــلكي

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

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

 
  0194001رقم العالمـة  : 

 2009/08/11تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  ٢٥جميع منتجات الفئة  - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 س دريكسلر انك شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكيةميالرد ا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  - ١٠٠٠٣برودواى نيويرك نيويورك  ٧٧٠سى / اوه جى كرو جروب انك :  عنوان ناقل الملكية : 
  المتحدة االمريكية

  
  ويل انكمادياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, مصر -  ١٩٨٠٨ويليمنجتون نيو كاستل،  ٤٠٠سينترفيل رود، سويت  ٢٧١١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0197306رقم العالمـة  : 

 2008/12/17تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  21 - 5 -3الفئة : 
منعشات للنفس  مواد العناية بالفم جيل  - مواد التزين غير الطبية , معاجين االسنان,غسول للفم  - ٣الفئة :    لمنتــــــــجاتالبضائع وا

مستحضرات ازالة بقع مواد  -لالسنان , مستحضرات خاصة بالتبييض وصقل االسنان مستحضرات تبييض االسنان وتسريع التبييض 
  دون غيرها   ٣الفئة رقم التزيين (كوزماتيك)وجميعها ب

  
دون  ٥غسول طبى للفم وجميعها بالفئة  - جميع انواع المستحضرات الطبية الخاصة بالعناية بالفم وتبييض وصقل االسنان  -  ٥الفئة 
  غيرها
 ٢١يعها بالفئة فرش االسنان واعواد لتنظيف االسنان وخيوط تستخدم لتنظيف االسنان والفرش واالسفنج وحوامل ومثبتها جم  - ٢١الفئة 

  دون غيرها
  

 شركة عامة محدودة المسئولية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين انجلترا  -بيشام جروب بي ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  انجلترا, بريطانيا - جي اس  ٩ - ٨تي دابليو  -ميدلسيكس  -برنتفورد  -جريت ويست روود ٩٨٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ستافورد ميلير (ايرالند) ليمتدقول اليه المــــلكية   : اسم المن

 كلوشيران ، يوجال روود ، دانجارفان ، كو ، ووترفورد جمهورية ايرلندا , , , , ايرالند: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0199649رقم العالمـة  : 

 2009/03/10تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  24الفئة : 
  دون غيرها ٢٤المنسوجات ومنتجات النسيج بالفئة  - ٢٤الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة  - الشركة الرباعية للنسجيات محمد كامل وشريكته (فورتكس) اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  المنوفية, مصر -مركز منوف  - ٥١قطعة  -ة الرابعة السادات المنطقة الصناعي:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ش مساهمة - الشركة الرباعية فورتكس للنسجيات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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, ٤٠محافظة المنوفيه مدينه السادات امتداد المنطقة الصناعيه الثالثه قطعه رقم بدون امتداد جزء من القطعه : عنوان المنقول اليه الملكية 
 , , مصر ,

 
  0202312رقم العالمـة  : 

 2009/03/26تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
سبراى  - ماء التواليت  -الكولونيا  -مواد التزيين  -الزيوت الطيارة –المواد العطرية -الصابون   - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات  - بودرة طلق  -هالم للحالقة / محاليل قبل وبعد الحالقة  -رغوة للحالقة  - زيوت و كريمات و محاليل للبشرة  -للجسم معطر 
مواد ازالة العرق لالستخدام  -مواد ازالة الرائحة الكريهة  -غسول للفم غير طبى  -معاجين األسنان -- محاليل للشعر -الحمام و االستحمام 

  .٣تحضرات تجميل غير طبية بالفئة مس -الشخصى 
  

 شركة بريطانية عامة محدودة -يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  انجلترا , , , , بريطانيا -ويرال مرسيسيد  - بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0206961رقم العالمـة  : 

 2010/07/14تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
 ٣مسحوق لألسنان وجميعها بالفئة   -مواد تلميع االسنان -غسول للفم غير طبى   -معاجين االسنان  - ٣ة الفئ:    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها
  

 شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  انجلترا, بريطانيا -بورت ساناليت ويرال مرسيسيد :  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0207824رقم العالمـة  : 

 2012/05/27تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  لسجالت  :تاريخ التأشــــــير با

  3الفئة : 
الصابون ،  المنظفات ، مستحضرات التبييض ، مستحضرات التنظيف ، المواد العطرية / ماء  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ضرات للتدليك لغير األستخدام التواليت ، مواد بعد الحالقه ، الكولونيا ، ، الزيوت الطيارة ، المنتجات العطرية غير المستخدمة طبيا ، مستح
الطبى ، مواد إزاله الروائح الكريهه لالستعمال الشخصى  و مواد إزاله رائحه العرق ، مستحضرات العناية بفروة الرأس و الشعر ، 

طبيا ، الشامبو و مواد تهيئة الشعر ، مواد تلوين الشعر ، منتجات تصفيف الشعر ، معاجين األسنان ، غسول للفم غير المستخدم 
مستحضرات للعناية بالفم و األسنان ، مستحضرات التواليت غير الطبية ، مستحضرات للحمام و األستحمام ، مستحضرات العناية بالبشرة 

، الزيوت و الكريمات و المحاليل الخاصه بالبشرة ، مستحضرات الحالقة ، مستحضرات قبل و بعد الحالقة ، مستحضرات نزع الشعر ، 
ساب الجسم اللون البرونزى و مستحضرات الحماية من الشمس ، مواد التزيين ، مستحضرات التجميل و مستحضرات مستحضرات أك

، مستحضرات العناية بالشفاه ، مسحوق الطلق ، القطن المنقى ، قضبان من القطن ، لالستخدام   ٣إلزالتها ، هالم البترول الوارد بالفئة 
منشفه للتجميل ، حشيات و نسيج و منشفه مبلله و مزوده بمواد للتنظيف ، أقنعه الجمال غطاء فى اغراض التجميل حشيات و نسيج و 

  ٣لتطرية الجلد بالفئة رقم 
  

 شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  طانياانجلترا , بري -ويرال مرسيسيد  - بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 



 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

  0209627رقم العالمـة  : 
 2009/07/02تاريخ التسـجيل  : 

 2022/05/10  ـــير بالسجالت  :تاريخ التأشـــ
  36الفئة : 

خدمات خاصة بالشقق وخدمات تاجير الشقق وخدمات المشاركة بالوقت فى العقارات اثناء  - ٣٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  دون غيرها ٣٦العطالت وخدمات المشاركة بالوقت فى العقارات وخدمات ادارة الشقق والواردة بالفئة 

  
 شركة ذات مسئولية محدودة فى دولة االمارات العربية المتحدة -شركة روتانا الدارة الفنادق المحدودة ذ م م  ناقل المـــــــــلكية  :اسم 

  االمارات العربية المتحدة , االمارات العربية المتحدة -ابو ظبى  -٤٣٥٠٠ص.ب. رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة -شركة روتانا إلدارة الفنادق ة   : اسم المنقول اليه المــــلكي
ابو ظبى  ٩٥١٠٠، مبنى كريستال لالستثمارات ص.ب.  ١٩جزيرة أبو ظبي ، شارع الخليج العربي ، طابق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمارات العربية المتحدة , االمارات العربية المتحدة -

 
  0214601رقم العالمـة  : 

 2010/01/17لتسـجيل  : تاريخ ا
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
 - ماء التواليت  - مواد التزيين ( الكوزمتيك ) الكولونيا  - الزيوت الطيارة  -الصابون والمواد العطرية  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مسحوق  -محاليل قبل الحالقةوبعدها  -جيل للحالقة  - رغوة للحالقة  -ليل الخاصة بالجلد الكريمات والمحا - الزيوت  - سبراى معطر للجسم 
مزيل  -مزيالت الروائح الكريهة  - معاجين االسنان غسول للفم غير طبى  -محاليل للشعر  -والحمام  -مستحضرات االستحمام  -الطلق 

  مستحضرات تجميل غير طبية - رائحة العرق لالستخدام الشخصى 
  

 شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  انجلترا, بريطانيا --بورت ساناليت ويرال مرسيسيد :  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0215456رقم العالمـة  : 

 2013/12/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
ة األعمال فى مجال الفنادق وأماكن المناسبات الرياضية خدمات ادارة األعمال وخدمات ادار - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والترفيهيه والمطاعم والكازينو ، خدمات االستشارات فى مجال الفنادق وأماكن المناسبات الرياضية والترفيهيه والمطاعم والكازينو ، 
ات والخدمات عن طريق العضوية ، خدمات خدمات ادارة برامج لمنح الحوافز تمكن المشتركين من الحصول على تخفيضات وجوائز للمنتج

عرض البضائع والخدمات على وسائل االتصاالت بغرض البيع بالتجزئة ، خدمات االعالن ، خدمات تقديم المعاونات االدارية الصناعية أو 
ضائع لألخرين ، خدمات التجارية ، خدمات االدارة التجارية فى مجال منح تراخيص المنتجات والخدمات لألخرين ، خدمات الترويج للب

 االستشارات االدارية لشئون العاملين ، خدمات اعادة تعيين فى مجال األعمال ، خدمات وضع المعلومات فى قواعد البيانات فى الكمبيوتر ،
  ة ومراكز التسوقخدمات المعالجة االدارية ألوامر الشراء ، خدمات المحاسبة ، خدمات تأجير ماكينات البيع ، خدمات مجال البيع بالتجزئ

  
 شركة محدودة المسئوليةمؤلفة طبقا لقوانين والية فلوريدا . - سيزارز انتراكتيف انترتينيمنت  ال ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

المتحدة  , الواليات-، الواليات المتحدة االمريكية  ٨٩١٠٩ون سيزارز باالس درايف ، الس فيجاس ، نيفادا :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  شركة محدودة-سيزارز ليسنس كماني ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , الواليات المتحدة االمريكية٨٩١٠٩وان سيزارز باالس دريف ،الس فيجاس،ان: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0221016رقم العالمـة  : 

 2012/02/02تاريخ التسـجيل  : 



18 18 

 2022/05/10  لتأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ا
  5الفئة : 

  ٥المستحضرات الصيدلية والطبية بالفئة رقم  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

تحدة الواليات الم -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية بنسلفانيا  -سميثكالين بيتشام كوربوريشين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 األمريكية

  الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - ١٩١٠٢بنسلفانيا  -وان فرانكلين بالزا فالدلفيا :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  تحدة االمريكيةش ذات مسئولية محدودة طبقا لقوانين الواليات الم - شركة جالكسو سميث كالين ال ال سى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  ١٩٨٠٨ويلمنجتون ديالوير  ٤٠٠سويت  - سنترفيل روود  ٢٧١١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
  0230330رقم العالمـة  : 

 2012/05/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3ئة : الف
الصابون ، منظفات ، مستحضرات تبيض ، مستحضرات تنظيف ، العطور ، ماء تواليت ،  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات بعد الحالقه ، الكولونيا ، الزيوت األساسيه ، مزيل رائحة العرق و مضادات لرائحة العرق ( للتعرق ) ، مستحضرات للعنايه 
الشعر ، الشامبو والبلسم ، منتجات لتلوين الشعر ، منتجات لتصميمات الشعر ، معجون أسنان ، غسول للفم ، ليست  بفروة الرأس و

لإلستخدام الطبى ، مستحضرات للعنايه بالفم واألسنان ، مستحضرات غير طبيه للحمام ، مستحضرات للحمام واإلستحمام ، مستحضرات 
الغسول للبشرة ، مستحضرات حالقة ، مستحضرات قبل وبعد الحالقة ، مسحضرات ازالة الشعر ، العنايه بالبشرة ، الزيوت ، الكريم و

مستحضرات السمرار البشرة وللوقاية من أشعة الشمس ، مستحضرات التجميل ( الكوزماتيك ) ، مستحضرات التزيين وإلزالة الزينه ، 
عيرات القطن ، أعواد القطن ، ضمادات التجميل ، المناديل الورق أو هالم البترول ، مستحضرات للعنايه بالشفائف ، بودرة تلك ، ش

المساحات ، ضمادات مبلله أو مشربه ( ملقحه ) للتنظيف ، مناديل الورق أو المساحات ، أقنعة التجميل ، مجموعات الوجه ، صابون طبى 
  دون غيرها ٣وجميعها بالفئة 

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

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

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

 
  0230331رقم العالمـة  : 

 2012/05/27تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
ونيا ، ماء الصـابون ، العطور ، الزيوت األساسية ، مستحضرات التجميل ( الكوزماتيك) ، الكول - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

التواليت ، معطرات الجسم، الزيوت ، كريم وغسول للبشرة ، رغوة حالقة ، جيل حالقة ، غسول قبل وبعد الحالقة ، بـودرة تلك ، 
مستحضرات للحمـام واإلستحمام ، غسول للشـعر ، معجون أو منظف لألسنان ، غسول غير طبى للفم ، مزيل العـرق ، مستحضرات 

  دون غيرها ٣ق لإلستخدام الشخصى ، مستحضرات للحمام غير طبيه وجميعها بالفئة مضاده لرائحة العـر
  

 شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بي ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  انجلترا, بريطانيا -ويرال مرسيسد  - بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0236431رقم العالمـة  : 

 2011/04/07تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  8الفئة : 
السكاكين ، أدوات المائدة (سكاكين وشوك ومالعق)سكاكين الخضار ، قطاعات (سكاكين)عدد سحج  - ٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لب (سنفرة)(عدد يدوية)، معدات زراعية (تدار باليد)، عدد الحدائق (تدار باليد) ،معدات وعدد لسلخ الحيوانات ، مكاوى نارية ، فتاحات الع
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  )دون غيرها.٨ر كهربائية ، فتاحات المحار الواقعة بالفئة (، غي
  

 شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين هونج كونج  - برجنر (اتش كيه)ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  نج كونج , هونج كونجويندهام ستريت ، سينترال هو ٦٠/ اف .ذى سينتر يوم ،  ٣٢،  ٦ - سى  ٣الوحدة :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ماركين هولدينجز ليمتد،شركة ذات مسؤلية محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الرنكا،قبرص, قبرص ٧١٠١اراديبو،سي واي١٠٢،فيرست فلور،فالت/اوفيس٢ارجوليدوس: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0239363رقم العالمـة  : 

 2012/03/07تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  1الفئة : 
  المواد الكيماوية المستخدمة ألغراض تنقية المياه - ١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

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

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

 
  0244356رقم العالمـة  : 

 2012/05/22: تاريخ التسـجيل  
 2022/05/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
االت  - وحدات لتعقيم وازالة ملوحة المياه  -االت واجهزة لتنقية وترشيح المياه  -موزعات المياه  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

اجهزة تنظيم وامان خاصة باجهزة  -لمياه الشرب ولمياه غسل االطعمة مرشحات  -اجهزة للتقطير  -اجهزة للتطهير  -ومعدات التبريد 
  وحدات ماسكة لتنقية المياه واجزاءها -اجهزة واالت تنقية وتعطير الهواء  - اجهزة ازالة ملوحة المياه  - المياه والهواء 

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

  انجلترا , بريطانيا -بورت ساناليت وبرال مرسيسد :  ان ناقل الملكية : عنو
  

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

 
  0246078لعالمـة  : رقم ا

 2013/08/25تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
الصابون والمنظفات ومستحضرات التبييض ومستحضرات التنظيف والمواد العطرية وماء التواليت  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الزيوت الطياره ومواد ازالة الروائح الكريهة ومواد ازالة رائحة العرق ومستحضرات العناية بفروة الرأس ومواد بعد الحالقة والكولونيا و
والشعر ، الشامبو ومواد تهيئة الشعر ، مواد تلوين الشعر ، منتجات تصفيف الشعر ، معاجين األسنان ، غسول األسنان لغير االستخدام 

ان ، مستحضرات تجميل غير طبية ، مستحضرات للحمام واالستحمام ، مستحضرات العناية الطبى ، مستحضرات العناية بالفم واألسن
بالبشرة ، زيوت وكريمات ومحاليل للبشرة ، مستحضرات للحالقة ، مستحضرات قبل وبعد الحالقة ، مستحضرات إزالة الشعر ، 

، مواد التجميل ومواد إزالة مواد التجميل ، هالم  مستحضرات تلويح البشرة ، مستحضرات للحماية من أشعة الشمس ، مواد التزيين
البترول ومستحضرات العناية بالشفاة ، مسحوق طلق ، نسيج صوفى للتنظيف ، أعواد من القطن ، حشيات وقطع من نسيج وفوط نسيج 

دون  ٣الوجه وجميعها  تستخدم فى التزيين ، حشيات وقطع نسيج وفوط مسح محمله بروائح عطرية ، أقنعة للتجميل ، أقنعة لنضارة
  غيرها.

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

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0246201رقم العالمـة  : 

 2015/05/12تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
  دون غيرها ٤٣ت المطاعم الواردة بالفئة خدما - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 grandeekجرانديك لتوزيع الوجبات السريعه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

المنطقة السادسة  --شارع عبد العظيم الغلمى متفرع من عباس العقاد  ٥بالدور فوق االرضى بالعقار ٢الشقة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  مدينة نصر القاهرة -
  , مصر  مدينة نصر-- عبد العظيم الغلمى متفرع من عباس العقاد  ش٥
  

  ذات مسؤولية محدودة -اوباسكو لالغذية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 القاهرة, مصر - مدينة نصر  -عباس العقاد  - شارع عبد العظيم الغلمي  ٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0249126رقم العالمـة  : 

 2015/02/25خ التسـجيل  : تاري
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
المنظفات ، المستحضرات و المواد وجميعها لالستخدام فى الغسيل ، مستحضرات تطرية النسيج ،  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

اخ ، مستحضرات غسيل المواعين ، الصابون ، غسول لليد ، قطع نسيج مستحضرات التبيض ، مستحضرات الصقل والكشط وإزالة االوس
  ٣محملة بمستحضرات و مواد للتنظيف و الصقل بالفئة رقم 

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

  يطانياانجلترا , بر -ويرال مرسيسد  - بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 
  

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

 
  0249370رقم العالمـة  : 

 2012/04/26تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/22  ــــير بالسجالت  :تاريخ التأشــ

  1الفئة : 
  دون غيرها ١الكيماويات الواردة بالفئة  - ١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 كيميكال بارتنرز للصناعه( شركة مساهمه مصريه) اسم ناقل المـــــــــلكية  :

) a1)بتقسيم المنطقه الصناعية (٣/٥ام علي القطعه الصناعية رقم(بداخل المصنع المق - عنبر االنتاج الخلفي :  عنوان ناقل الملكية : 
  بمدينة العاشر من رمضان الشرقية, مصر

  
  توصية بسيطة -كميكال بارتنرز للصناعة المحدودة  -احمد ابراهيم محمد الشحات وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقية, مصر -العاشر من رمضان  -  A1نطقة الصناعية /أ الم٣/٣١القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0249461رقم العالمـة  : 

 2018/12/30تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
  ١٦لفئة مناديل ورقية( منتجات ورقية متمثلة فى سفرة وايدى ) با  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مصرى الجنسية - فرد  -مارى جرجس رزق عريان مؤسسة روفانا للتوريدات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  عزبة النخل, , , , مصر -مدينة االندلس  - اكتوبر  ٦ -  ٢٢المرج :  عنوان ناقل الملكية : 
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  فردي - لنيل مؤسسة وادي ا - رأفت راشد رمزي باسيلي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة بدر, مصر -فدان شباب  ٢٥٠المنطقة الصناعية  ٢٠القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0254886رقم العالمـة  : 

 2015/02/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  10الفئة : 
ة العالج الخفيف ومعدات العالج التجميلى ، أجهزة ومعدات الختبار وتحليل لحالة الجلد أجهز - ١٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 وفروة الرأس وعالجها ، أجهزة رياضية للتدليك ، أجهزة ومعدات لزيادة نشاط البشرة كهربياً ، وذلك لعالج البشرة والعناية بها ، أجهزة
ن وتنظيف البشرة و لتنشيط العضالت وجميعها لألغراض العالجية والتجملية ، وأدوات الزالة الشعر ومنع نموه ، أجهزة تدليك وتلوي

أجهزة تشخيص وكشاف مسح يستخدم فى تشخيص وعالج البشرة و خصائص وحالة البشرة والشعر ، أجزاء ولوازم جميع المنتجات 
  ١٠المذكوره بالفئة رقم 

  
 عامة محدودة المسئوليةشركة  -يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

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

 
  0255500رقم العالمـة  : 

 2017/10/25تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
  ٣١في مجال الفئة  ٣٥التصدير الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية -ش . م . م  -انجيج التجارية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديدة , مصر -روكسي  - ش الحجاز  ٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه مساهمه مصريه بنظام المناطق الحره الخاصه -شركة هامه للصناعات الغذائيه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقيه, مصر -مدينه الصالحيه الجديده  -ه  المنطقه الصناعيه الثاني: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0255573رقم العالمـة  : 

 2016/05/10تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
  دون غيرها  ١٦كل ماجاء بالفئة  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية - الشركة الرائدة لألغذية والمخبوزات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, مصر - المهندسين  -شارع دجلة  ٤٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية - مجموعة امبريال سنتر للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 القاهرة , , , , مصر -التحرير  -ش محمود بسيوني  ٢١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0255574رقم العالمـة  : 

 2016/05/10تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  دون غيرها  ٢٩كل ماجاء بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية - ة والمخبوزات الشركة الرائدة لألغذي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, مصر - المهندسين  -شارع دجلة  ٤٣:  عنوان ناقل الملكية : 
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  شركة مساهمة مصرية - مجموعة امبريال سنتر للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة , , , , مصر -التحرير  -ش محمود بسيوني  ٢١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0255575رقم العالمـة  : 

 2016/05/10تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  31الفئة : 
  دون غيرها  ٣١كل ماجاء بالفئة  - ٣١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ساهمة مصريةشركة م - الشركة الرائدة لألغذية والمخبوزات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, مصر - المهندسين  -شارع دجلة  ٤٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية - مجموعة امبريال سنتر للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 القاهرة , , , , مصر -التحرير  -ش محمود بسيوني  ٢١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0255579رقم العالمـة  : 

 2016/05/10تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
  دون غيرها (من مطاعم وكافيتريات )  ٤٣كل ماجاء بالفئة  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مساهمة مصرية شركة - الشركة الرائدة لألغذية والمخبوزات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, مصر - المهندسين  -شارع دجلة  ٤٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية - مجموعة امبريال سنتر للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 القاهرة , , , , مصر -التحرير  -ش محمود بسيوني  ٢١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0255580: رقم العالمـة  

 2016/05/10تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  دون غيرها  ٣٠منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية - الشركة الرائدة لألغذية والمخبوزات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, مصر - المهندسين  -شارع دجلة  ٤٣:  الملكية :  عنوان ناقل
  

  شركة مساهمة مصرية - مجموعة امبريال سنتر للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 القاهرة , , , , مصر -التحرير  -ش محمود بسيوني  ٢١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0255660رقم العالمـة  : 
 2012/10/01:   تاريخ التسـجيل

 2022/05/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  30الفئة : 

  ٣٠الحالوة الطحينية الوارده بالفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 شركة توصية بسيطة - الفتح االسالمى ( كرستال )  -عبد الحليم محمد حسن حسن وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  مدينة بنها , مصر - ملك عبد الحليم محمد حسن  - ش ابراهيم حسين  -منشية النور :  وان ناقل الملكية : عن
  

  شركة تضامن -الفتح االسالمى للصناعات الغذائية  -عبد الحليم محمد حسن حسن وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مدينة بنها , مصر - ملك عبد الحليم محمد حسن  - راهيم حسين ش اب -منشية النور : 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

 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 
  0259263رقم العالمـة  : 

 2012/10/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/30  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  38الفئة : 
  دون غيرها ٣٨خدمات االتصاالت و الوارده بالفئة  - ٣٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدودة في جزر الكايمان -زاوية ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  جزر الكايمان , جزر كايمان -غراند كايمان  -- جورج تاون  ٦١٣الطابق الرابع هاربور سنتر ص . ب :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة محدودةفاينانشال اند ريسك اورجانيزيشن ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 فايف كندا سكوير ،كناري وورف،لندن،انجلترا, بريطانيا: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0259469رقم العالمـة  : 

 2015/06/15تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  12الفئة : 
  ١٢ت زجاج السيارات االمامى بالفئة رقم اذرع ومساحا - ١٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير - موجل ايجنشن كومباني  -فيدرال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

لواليات المتحدة , الواليات المتحده االمريكيه, ا ٤٨٠٣٣مايل رود , ساوثفيلد , ميتشجان  ١١ويست  ٢٧٣٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  فيدرال موجول ايجنشين ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - ٤٨٠٣٤مايل رود، ساوث فيلد، ام اي  ١١وست  ٢٧٣٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية

 
  0260378رقم العالمـة  : 

 2013/02/17التسـجيل  : تاريخ 
 2022/05/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  دون غيرها ٠٣معجون ومستحضرات الزاله الشعر بالفئة  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -ميل شركة صن للتج - شركة رشاد عبد المقصود محمد يوسف النقيب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  البحيرة , مصر - بنية بني موسى بملك عبد المقصود محمد يوسف النقيب مركز دمنهور :  عنوان ناقل الملكية : 
  

رئيفة علي  -ورثة رشاد عبد المقصود محمد يوسف النقيب (في حصتة) وهم (والدية عبد المقصود محمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
  شركة صن للتجميل -وزوجتة بهيجة ممدوح واوالدة القصر اسالم  و اسامة رشاد عبد المقصود) وشركاه  - ن ابو العني

 البحيرة , مصر - بنية بني موسى بملك عبد المقصود محمد يوسف النقيب مركز دمنهور : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0260378رقم العالمـة  : 

 2013/02/17تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  دون غيرها ٠٣معجون ومستحضرات الزاله الشعر بالفئة  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
يفة علي ابو رئ -ورثة رشاد عبد المقصود محمد يوسف النقيب (في حصتة) وهم (والدية عبد المقصود محمد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة صن للتجميل -وزوجتة بهيجة ممدوح واوالدة القصر اسالم  و اسامة رشاد عبد المقصود) وشركاه  - العنين 
  البحيرة , مصر - بنية بني موسى بملك عبد المقصود محمد يوسف النقيب مركز دمنهور :  عنوان ناقل الملكية : 
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  توصية بسيطة -صن للتجميل  -لمقصود محمد يوسف النقيب وشركاه نزيه عبد ااسم المنقول اليه المــــلكية   : 
شارع عبد السالم  -الدور الرابع برج العال اعلي النساجون الشرقيون  ١شقة رقم  -دمنهور   -البحيرة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الشاذلي, مصر

 
  0266643رقم العالمـة  : 

 2013/06/12تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/26  التأشــــــير بالسجالت  : تاريخ

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

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

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

  
 ال.بي ٣سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

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

 
  0266644رقم العالمـة  : 

 2013/06/12تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

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

  
 ال.بي ٣سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

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

 
  0275413رقم العالمـة  : 

 2022/04/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسئولية محدودة -شركة نظكو ايجيبت  :اسم ناقل المـــــــــلكية  

  الدور الرابع , مصر - ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية - منترا للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر -الدقي  -ش الشيخ الغزالي  ٣ - ٤٠٢الدور الرابع شقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0275413رقم العالمـة  : 

 2022/04/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة تضامن -نظكوايجبيت  - شركة احمد نظمي وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الجيزة , مصر -بالدور الرابع الدقي  ٤٠٢ش قمبيز شقة  ٣:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ذات مسئولية محدودة - شركة نظكو ايجيبت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الدور الرابع , مصر -  ٤٠٢شقة  -  شارع قمبيز ٣ -الدقي  -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0275414رقم العالمـة  : 

 2022/04/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠الفئة فيما عدا الحلويات و الشيكوالته الوارده ب٣٠جميع المنتجات الوارده بالفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسئولية محدودة -شركة نظكو ايجيبت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الدور الرابع , مصر - ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية - منترا للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر -الدقي  -ش الشيخ الغزالي  ٣ - ٤٠٢الدور الرابع شقة : اليه الملكية  عنوان المنقول

 
  0275414رقم العالمـة  : 

 2022/04/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠فيما عدا الحلويات و الشيكوالته الوارده بالفئة ٣٠لفئة جميع المنتجات الوارده با - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -نظكوايجبيت  - شركة احمد نظمي وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , مصر -بالدور الرابع الدقي  ٤٠٢ش قمبيز شقة  ٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئولية محدودة - يجيبت شركة نظكو ااسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الدور الرابع , مصر -  ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0275415رقم العالمـة  : 

 2022/04/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسئولية محدودة -شركة نظكو ايجيبت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الدور الرابع , مصر - ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ص واحد محدودة المسئوليةشركة شخ - منترا للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر -الدقي  -ش الشيخ الغزالي  ٣ - ٤٠٢الدور الرابع شقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0275415رقم العالمـة  : 

 2022/04/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -نظكوايجبيت  - شركة احمد نظمي وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , مصر -بالدور الرابع الدقي  ٤٠٢ش قمبيز شقة  ٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  مسئولية محدودة ذات - شركة نظكو ايجيبت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 



26 26 

 الدور الرابع , مصر -  ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0275416رقم العالمـة  : 

 2022/04/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠فيما عدا الحلويات والشيكوالته الواردة بالفئة  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -نظكوايجيبت  - شركة احمد نظمي وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , مصر -الدقي  -بالدور الرابع  ٤٠٢ش قمبيز شقة  ٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئولية محدودة - شركة نظكو ايجيبت ه المــــلكية   : اسم المنقول الي
 الدور الرابع , مصر -  ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0275416رقم العالمـة  : 

 2022/04/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠فيما عدا الحلويات والشيكوالته الواردة بالفئة  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسئولية محدودة -شركة نظكو ايجيبت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الدور الرابع , مصر - ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية - منترا للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر -الدقي  -ش الشيخ الغزالي  ٣ - ٤٠٢الدور الرابع شقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0275417رقم العالمـة  : 

 2022/04/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/18  التأشــــــير بالسجالت  :تاريخ 

  29الفئة : 
  دون غيرها ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -نظكوايجبيت  - شركة احمد نظمي وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , مصر -الدقي  -ور الرابع بالد ٤٠٢ش قمبيز شقة  ٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئولية محدودة - شركة نظكو ايجيبت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الدور الرابع , مصر -  ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0275417رقم العالمـة  : 

 2022/04/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/18  خ التأشــــــير بالسجالت  :تاري

  29الفئة : 
  دون غيرها ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسئولية محدودة -شركة نظكو ايجيبت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الدور الرابع , مصر - ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية - منترا للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر -الدقي  -ش الشيخ الغزالي  ٣ - ٤٠٢الدور الرابع شقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0275418رقم العالمـة  : 
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 2022/04/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -نظكوايجبيت  - شركة احمد نظمي وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , مصر -دور الرابع الدقي بال ٤٠٢ش قمبيز شقة  ٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئولية محدودة - شركة نظكو ايجيبت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الدور الرابع , مصر -  ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0275418رقم العالمـة  : 

 2022/04/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/18  التأشــــــير بالسجالت  : تاريخ

  29الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسئولية محدودة -شركة نظكو ايجيبت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الدور الرابع , مصر - ٤٠٢شقة  - شارع قمبيز  ٣ -الدقي  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية - منترا للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر -الدقي  -ش الشيخ الغزالي  ٣ - ٤٠٢الدور الرابع شقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0280506رقم العالمـة  : 

 2015/02/04تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  التأشــــــير بالسجالت  :تاريخ 

  3الفئة : 
الصابون ، مستحضرات التنظيف ، منتجات العناية بالشعر ، مواد تلوين الشعر ، أصباغ الشعر ،  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ودرة الشعر ، مواد تصفيف الشعر ، مواد محاليل الشعر ، مستحضرات تمويج الشعر ، الشامبو ، مواد تطرية الشعر ، سبراى الشعر ، ب
تلميع الشعر ، موسى للشعر ، جيل للشعر ، مواد تعريج الشعر ، مواد ترطيب الشعر ، سوائل الشعر ، زيوت الشعر ، مواد  قابضة  للشعر 

  ها.دون غير ٣، كريمات الشعر ، مستحضرات الحمام واإلستحمام ، مواد إزالة العرق والرائحة الكريهه بالفئة 
  

 شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  انجلترا , الواليات المتحدة االمريكية-بورت ساناليت ويرال مرسيسد:  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0285473رقم العالمـة  : 

 2015/03/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
  دون غيرها ٤٣م بالفئة خدمات المطاع - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 grandeekجرانديك لتوزيع الوجبات السريعه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

المنطقة السادسة  --شارع عبد العظيم الغلمى متفرع من عباس العقاد  ٥بالدور فوق االرضى بالعقار ٢الشقة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  مدينة نصر القاهرة -
  , مصر  مدينة نصر-- مى متفرع من عباس العقاد ش عبد العظيم الغل٥
  

  ذات مسؤولية محدودة -اوباسكو لالغذية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 القاهرة, مصر - مدينة نصر  -عباس العقاد  - شارع عبد العظيم الغلمي  ٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  0287940رقم العالمـة  : 
 2018/07/08تاريخ التسـجيل  : 

 2022/05/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  5الفئة : 

  دون غيرها ٥البان االطفال بالفئة  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

كة شر-شركة ايجلز انترناشونال لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية -شركة رشا عشماوى وشريكها  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 توصية بسيطة

  مدينة نصر , , , , مصر- شارع محمد حسن بدران    ٦م   ١٠/ ٢العقار :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فارماليز البورتيز اس ايهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
   ٢شوكينموهليستراسي : عنوان المنقول اليه الملكية 

 بار ، سويسرا, سويسرا ٦٣٤٠

 
  0292776رقم العالمـة  : 

 2015/04/22تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣معاجين االسنان غسول الفم غير طبى مواد تلميع االسنان بودرة االسنان الواردة بالفئة  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

  المملكة المتحدة , بريطانيا -زد دى  ٤ ٢٦انجلترا سى اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد :  عنوان ناقل الملكية : 
  

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

 
  0293525رقم العالمـة  : 

 2018/05/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  تلميع االسنان مسحوق لالسنانمعاجين االسنان  غسول للفم غير طبى  مواد  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

  زد دى  ، المملكة المتحدة , , , , بريطانيا  ٤٢٦بورت ساتاليت ، ويرال مرسيسد ، إنجلترا   سى اتش :  عنوان ناقل الملكية : 
  

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

 
  0295707رقم العالمـة  : 

 2019/03/10تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
الصابون والمواد العطريه والزيوت الطياره ومواد التزيين والكولونيا وماء التواليت،سبراى معطر  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات للحمام - مسحوق الطلق-محاليل قبل وبعد الحالقه- هالم للحالقه-للجسم،الزيوت والكريمات ومحاليل للبشره رغاوى للحالقه
مواد ازاله الروائح الكريهه ومواد ازاله رائحه العرق لالستخدام -غسول للفم غير طبي-معاجين االسنان-محاليل للشعر-امواالستحم
  ٣مستحضرات تجميل غير طبيه بالفئة رقم -الشخصي

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

  زد  دى المملكة المتحدة, , , , بريطانيا  ٤    ٢٦سى اتش  -انجلترا  -ويرال مرسيسد  - ورت ساناليت ب:  عنوان ناقل الملكية : 
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  شركة محدودة المسئولية -يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 المملكة المتحدة بورت صناليت، ويرال، ميرسيسايد، المملكة المتحدة,: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0304268رقم العالمـة  : 

 2015/08/17تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
  دون غيرها. ٤٣خدمات المطاعم بالفئة - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 grandeekالسريعه  جرانديك لتوزيع الوجبات اسم ناقل المـــــــــلكية  :

المنطقة السادسة  --شارع عبد العظيم الغلمى متفرع من عباس العقاد  ٥بالدور فوق االرضى بالعقار ٢الشقة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  مدينة نصر القاهرة -
  , مصر  مدينة نصر-- ش عبد العظيم الغلمى متفرع من عباس العقاد ٥
  

  ذات مسؤولية محدودة -اوباسكو لالغذية : اسم المنقول اليه المــــلكية   
 القاهرة, مصر - مدينة نصر  -عباس العقاد  - شارع عبد العظيم الغلمي  ٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0305556رقم العالمـة  : 

 2016/01/05تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  دون غيرها. ٣٠الفول بالفئة  - ٣٠الفئة :    لمنتــــــــجاتالبضائع وا

  
 فردى مصرى الجنسية -)لصاحبها سامى فتحى على السيد عساسة  farms assasaفارمس عساسة (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

العصافرة  -مع الصناعات الصغيرة نموذج أ بمج ٧عنبر  - ١٢١ - ١٢٠ -  ١١٩ -  ١١٨ - ١١٧ - ١١٦الوحدات :  عنوان ناقل الملكية : 
  الدقهلية , مصر -
  

  سامي عساسة و شريكة لالستيراد و التصدير (شركة تضامن)اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 بملك /سامي فتحي علي السيد عساسة بناحية المنزلة دقهلية طريق العزيزة, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0306428رقم العالمـة  : 

 2016/04/03تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
"الصابون، المواد العطرية، الزيوت الطيارة، مواد التزيين، الكولونيا، ماء التواليت، سبراى لتعطير  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

بشرة، رغوة الحالقة، جل الحالقة، محاليل قبل وبعد الحالقة، بودرة تلك، مستحضرات الحمام الجسم، الزيوت، كريمات ومحاليل لل
واالستحمام، محاليل الشعر، الشامبو ومواد تطرية الشعر، منتجات لتصفيف الشعر، معاجين األسنان، غسول الفم غير طبى، مواد إزالة 

  ٣مستحضرات تجميل غير طبى." بالفئة رقم العرق، مواد إزالة الرائحة الكريهة لإلستعمال الشخصى، 
  

 شركة عامة محدودة المسئولية  -يونيلفر بي ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  المملكة المتحدة , بريطانيا -زد دى  ٤٢٦بورت ساناليت ، ويرال مرسيسد ، انجلترا سى اتش :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  يونيليفر جلوبال اي بي ليمتد شركة محدودة المسئوليةه المــــلكية   : اسم المنقول الي

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

 
  0318209رقم العالمـة  : 

 2016/10/24تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30ئة : الف
  دون غيرها ٣٠الملح بالفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 فرد مصرى الجنسية-فارمس عساسه سامي فتحى على السيد عساسه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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دقهلية, , ,  -العصافرة  -نموذج أ مجمع الصناعات الصغيرةم   ٧عنبر   ١٢١-  ١٢٠ - ١١٩- ١١٨- ١١٧- ١١٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  , مصر

  
  علي فتحي علي السيد عساسه و شريكة (شركة تضامن)اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

نموذج أ المجمع  ٧عنبر  - )١١٦،١١٧،١١٨،١١٩،١٢٠،١٢١الدقهلية ومدينة المنصورة الوحدات (: عنوان المنقول اليه الملكية 
 الصناعي بمدينه العصافرة, مصر

 
  0318356العالمـة  :  رقم

 2016/10/24تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  دون غيرها ٣٠الملح الوارد بالفئة رقم  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 فرد مصرى الجنسية-سامى  فتحى  على السيد عساسه  -فارمس عساسه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -العصافرة  - نموذج أ بمجمع الصناعات الصغيرة  ٧عنبر  ١٢١ - ١٢٠ -  ١١٩ -  ١١٨ - ١١٧ - ١١٦الوحدات :  عنوان ناقل الملكية : 
  دقهلية , , , , مصر

  
  علي فتحي علي السيد عساسه و شريكةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

نموذج أ المجمع  ٧عنبر  - )١١٦،١١٧،١١٨،١١٩،١٢٠،١٢١ة ومدينة المنصورة الوحدات (الدقهلي: عنوان المنقول اليه الملكية 
 الصناعي بمدينه العصافرة, مصر

 
  0320486رقم العالمـة  : 

 2016/12/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
نتجات صيدالنية ،أدوية ، مستحضرات صيدالنية ، منتجات حمية لألطفال والمرضى ،أدوية تستخدم م - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  .٥لعالج المشاكل المعوية والظواهر المعوية الوظيفية ، وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
  

 لقوانين فرنساشركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا  -سوسيتية دى برودى شالتر  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  فرنسا, , , , مصر -باريس  ٧٥٠٠٨ -أفينيو دى شان زيليزى  ٦٦:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  سكوربيوس  شركة ذات مسئولية محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 فرنسا , فرنسا - شاتو  ٧٨٤٠٠،افينيو دو لوروب ، ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0323412:  رقم العالمـة 

 تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
سبراى  -الكولونيا ماء التواليت   -مواد التزيين  - الزيوت الطيارة  -المواد العطرية  -الصابون  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات  -بودرة تلك  -محاليل قبل وبعد الحالقة  - جل الحالقة  -رغوة الحالقة  -  زيوت وكريمات ومحاليل للبشرة  -معطر للجسم 
 - غسوالت الفم غير طبية  - معاجين االسنان  -منتجات تصفيف الشعر  - مواد تطرية الشعر  -الشامبو  - محاليل الشعر  -الحمام واالستحمام 

  مستحضرات تجميل غير طبية -ال الشخصى مواد إزالة الرائحة الكريهه لالستعم -مواد إزالة العرق 
  

 شركة عامة محدودة المسئولية   -يونيليفر بى ال سى   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  المملكة المتحدة , , , , المملكة المتحدة -زد دى   ٤ ٢٦انجلتراسى اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  يونيليفر جلوبال اي بي ليمتد شركة محدودة المسئوليةمــــلكية   : اسم المنقول اليه ال

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

 
  0323795رقم العالمـة  : 

 2017/05/23تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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  3 الفئة :
الصابون المواد العطريه الزيوت الطياره مواد ازاله العرق والرائحه الكريهه مواد تلوين الشعر  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

اصباغ الشعر محاليل الشعر مستحضرات لتمويج الشعر الشامبو مواد تطريه الشعر سبراى الشعر بودره للشعر  مواد تصفيف الشعر مواد 
الشعر موس الشعر مواد لصقل الشعر جل للشعر مواد ترطيب الشعر سوائل الشعر مواد لمعالجه وحفظ الشعر مواد معالجه لجفاف  تلميع

الشعر زيوت الشعر تونيك للشعر كريمات الشعر مستحضرات الحمام و/ او االستحمام مستحضرات تجميل غير طبيه مستحضرات العنايه 
  بالبشره مواد التزيين

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

  المملكة المتحدة, , , , بريطانيا - زد دى  ٤  ٢٦سى اتش  -انجلترا  -بورت ساناليت ويرال مرسيسيد :  عنوان ناقل الملكية : 
  

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

 
  0327111رقم العالمـة  : 

 2017/11/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
الصابون ، المواد العطرية ، الزيوت الطيارة ، مواد التزين ، الكولونيا ماء التواليت ، سبراى معطر  - ٣ الفئة:    البضائع والمنتــــــــجات

للجسم ، زيوت و كريمات و محاليل للبشرة ، رغوة الحالقة ، جل الحالقة ، محاليل قبل و بعد الحالقة ، بودرة تلك ، مستحضرات الحمام و 
بو ، مواد تطرية الشعر ، منتجات تصفيف الشعر معاجين األسنان ، غسوالت الفم غير طبية ، مواد ازالة االستحمام ، محاليل الشعر ، الشام

  دون غيرها ٣العرق ، مواد ازالة الرائحة الكريهة لالستعمال الشخصى ، مستحضرات تجميل غير طبية . بالفئة 
  

 ة محدودة المسؤليةشركة عام -شركة يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  المملكة المتحدة, , , , بريطانيا - زد دى  ٤ ٢٦سى اتش  -انجلترا  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  يونيليفر جلوبال اي بي ليمتد شركة محدودة المسئولية.اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ت،ويرال،ميرسيسايد،المملكة المتحدة., بريطانيابورت،صنالي: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0332602رقم العالمـة  : 

 2018/02/12تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
، (فوم) رغوة الحالقة ، جل  الصابون ، الزيوت الطيارة ، زيوت وكريمات و(لوشن)محاليل البشرة - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الحالقة ، محاليل قبل وبعد الحالقة ، بودرة تلك ، مستحضرات الحمام واالستحمام ، مواد ازالة العرق ، مواد أزالة الرائحة الكريهة 
  دون غيرها ٣لالستعمال الشخصي ، مستحضرات تجميل غير طبيةبالفئة 

  
 شركة عامة محدودة المسئولية  -ى   يونيليفربي ال س اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  انجلترا, , , , المملكة المتحدة -بورت ساناليت ويرال مرسيسد :  عنوان ناقل الملكية : 
  

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

 
  0333475رقم العالمـة  : 

 2019/02/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
  ١١تكييف بالفئة رقم  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مصرى الجنسية -فردى  -فرى اير للتجارة والتكييف   -اللطيف امين  حمدى لطفى عبد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  شارع الجمهورية , , , , مصر -سوهاج :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية -فرى اير للصناعة والتجارة  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 العاشر من رمضان, مصر -  A5عية المنطقة الصنا ٢/٣/٥القطع : عنوان المنقول اليه الملكية 



الداخليةجهاز تنمية التجارة   

 
  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

 
  0334978رقم العالمـة  : 

 2018/04/22تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
حيق لالسنان و مسا - و مواد تلميع االسنان - و غسول للفم غير طبي-منظفات ( معاجين) االسنان   - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ٣بالفئة 
  

 شركة عامة محدودة المسئوليه  - يونيليفر بي ال سي   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الملكة المتحدة , , , , المملكة المتحدة- زد دي    ٤٢٦بورت ساناليت ويرال مرسيسد انجلترا سي اتش :  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0335811رقم العالمـة  : 

 2019/11/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29:  الفئة
  ) دون غيرها٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 سافوكو للزيوت النباتية شركة تضامن -شركة عمار ابو اللبن و شريكيه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ة العاشر من رمضان الشرقية, مصرمدين a1شمال المنطقة الصناعية  ٣/  ٣٧القطعة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية - سافكو للزيوت النباتية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقية , مصر -العاشر من رمضان  AIشمال المنطقة الصناعية  ٣/ ٣٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0337086رقم العالمـة  : 

 2017/11/14تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

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

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

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

الموسيقى القابلة  -وسائط تسجيل الصوت والفيديو  - الموسيقى  -بطاقات االئتمان المرمزة مغناطيسيا لالستخدام في الهواتف العامة 
هواتف  -حقائب الحمل واالغطية الواقية ألجهزة االستدعاء  - فأرة الحواسيب ولبادات الفأرات  -وسائط تسجيل الصوت والفيديو  -حميل للت
تطبيقات الهواتف النقالة  - ؛  اكسسوارات زينة الهواتف الخلوية   ٣الحواسيب اللوحية ومشغالت ام بيه  -المساعدات الرقمية الشخصية  -

العاب الحاسوب  -والمقاطع المرئية  -سماعات االذن  -سماعات الرأس  - أجهزة ناقالت البيانات التسلسلية العالمية  -اللوحية والهواتف 
  دون غيرها ٩الصور الرقمية  والواردة بالفئة  -البرمجيات واأللعاب  -واأللعاب االلكترونية 

  
 ال.بي  ٣سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

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

 
  0337087رقم العالمـة  : 



33 33 

 2018/07/30تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

رفيه والفن، الملصقات، مطبوعات حجرية، التقاويم، مذكرات يومية، الصحف، وسائد المذكرات، والكتب التذكارية المتعلقة بالسيرك، الت
م ورق الصور المنقولة، وشم الزينة، األعالم الورقية، الالفتات والشعارات، دفاتر للتلوين، مجموعات الرسم والتلوين لألطفال، كتب للرسو

الكتب، فتاحات الرسائل، البومات للصور الفوتوغرافية، دفاتر مواعيد، مجلدات تغليف  الهزلية، سجالت القصاصات، دفاتر العناوين، مؤشر
الدفاتر، ورق تغليف هدايا؛ أكياس الورق والبالستيك للتسوق، للتغليف، لحمل الطعام؛ حقائب لالغراِض عاّمِة، أكياس البضائع، أكياس 

ايا البالستيكية القابلة إلعادة االستخدام، أكياس قماشية للهدايا؛ القرطاسية؛ التسوق البالستيكية القابل إلعادة االستخدام، أكياس الهد
الصور ذات اإلطار؛ اقالم الحبر، اقالم الرصاص، أطقم مكتبية، مجموعات األقالم وأقالم الرصاص؛ بطاقات الخصم غير المرمزة مغناطيسيا 

بالموسيقى؛ دفات الكتب؛ حقائب حمل األقالم؛ ثقاالت الورق؛ بطاقات لالستخدام في الهواتف العامة؛ المنشورات المطبوعة المتعلقة 
التهنئة، بطاقات البريد، بطاقات المالحظات؛ الصور؛ الصور الفوتوغرافية؛ الصور الرقمية؛ مفكرات؛ الدفاتر، اوراق المالحظات، مساند 

م؛ القطع الواقية الورقية، مناديل ورق للمائدة؛ أوعية تغليف الكتابة؛ كتب الملصقات؛ الملفات، حافظات للملفات، ملفات الورق؛ لوحات رس
  دون غيرها ١٦الطعام والمشروبات؛ الزينة من الورق المعجن، التماثيل الصغيرة، األقنعة والتماثيل.والواردة بالفئة 

  
  

 ال.بي  ٣سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ، كندا, كندا٦ام  ٤ذي  ١يرك، مونتريال، كيبيك، اتش اف.دو س ٨٤٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ال.بي ٤سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

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

 
  0338961رقم العالمـة  : 

 2018/04/22تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/08  ريخ التأشــــــير بالسجالت  :تا

  3الفئة : 
  ٣صابون جل االستحمام والدش بالفئة  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

  المملكة المتحدة, , , , بريطانيا - زد دى  ٤ ٢٦سى اتش  -انجلترا  -سد  بورت ساناليت ويرال مرسي:  عنوان ناقل الملكية : 
  

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

 
  0339008لعالمـة  : رقم ا

 تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
الصابون ، المواد العطرية ، الزيوت الطيارة ، مواد التزين ، الكولونيا ماء التواليت سبراى معطر  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

شرة رغوة الحالقة جل الحالقة محاليل قبل و بعد الحالقة بودرة تلك مستحضرات الحمام و االستحمام للجسم زيوت و كريمات و محاليل للب
محاليل الشعر الشامبو مواد تطرية الشعر منتجات تصفيف الشعر معاجين االسنان غسوالت الفم غير طبية مواد ازالة العرق مواد ازالة 

  ٣ميل غير طبية بالفئة رقم الرائحة الكريهة لالستعمال الشخصى مستحضرات تج
  

 شركة عامة محدودة المسئولية - يونيليفر بي ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  زد دى ، المملكة المتحدة, , , , بريطانيا ٤  ٢٦انجلترا سى اتش -ويرال مرسيسد  - بورث ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  يفر جلوبال اى بى ليمتد شركة محدودة المسئوليةيونيلاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

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

 
  0342368رقم العالمـة  : 

 2018/10/31تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
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الصابون المواد العطرية الزيوت الطيارة  مواد التزين الكولونيا ماء التواليت سبراى معطر للجسم  - ٣الفئة :    ــــــجاتالبضائع والمنتــ
زيوت وكريمات ومحاليل للبشرة  رغوة الحالقة جل الحالقة محاليل قبل وبعد الحالقه بودرة تلك مستحضرات الحمام و االستحمام محاليل 

تطرية الشعر منتجات تصفيف الشعر معاجين االسنان غسوالت الفم غير طبية مواد ازاله العرق مواد ازاله الرائحة الشعر الشامبو مواد 
  ٣الكريهه لالستعمال الشخصى مستحضرات تجميل غير طبية بالفئة رقم 

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

  المملكة المتحدة , , , , بريطانيا - زد دى  ٤  ٢٦سى اتش  -انجلترا  -بورت ساتاليت ويرال ميرسيسد :  لكية : عنوان ناقل الم
  

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

 
  0344274رقم العالمـة  : 

 2019/04/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/10  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  6الفئة : 
) دون ٦ة (جميع المشغوالت المعدنية خاصة باألبواب الزجاجية والمقابض والكوالين الواردة بالفئ - ٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  غيرها
  

 شركة توصية بسيطة -جرين الين لالستيراد والتصدير  -احمد احمد عبد المجيد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  القاهرة , , , , مصر - الظاهر  -شارع راغب باشا  ١٩:  عنوان ناقل الملكية : 

  
 -جرين الين لالستثمار العقاري واعمال المقاوالت الزجاجية والمعدنية  -كاها لطيفة احمد عبد المجيد وشراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

  توصية بسيطة
 القاهرة, مصر -زهراء مدينة نصر  -شارع الجبل االخضر من شارع الميثاق امتداد الحي العاشر  ٢: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0344531رقم العالمـة  : 

 2019/06/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  دون غيرها ٢٩زيوت الطعام والسمن بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -اكاسيا براندز  - جالل الدين زغلول  وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, , , , مصر - الهرم  - مشروع جاردينيا  -دور االرضى ال ٧:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة توصية بسيطة -اكاسيا براندز  -جالل الدين زغلول  وشريكته اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر - الهرم  -مشروع جاردينيا  -الدور االرضى  ٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0344531رقم العالمـة  : 

 2019/06/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  دون غيرها ٢٩زيوت الطعام والسمن بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 سيطةشركة توصية ب -اكاسيا براندز  - جالل الدين زغلول  وشريكته  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, مصر - الهرم  - مشروع جاردينيا  -الدور االرضى  ٧:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد - دهب للتعبئة والتوريدات العمومية  -وائل عادل رجب عبد الحفيظ عبيد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 شارع معرض عبير للسيارات, مصر - ة المريوطي -ميت رهينة  -البدرشين  -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0344532رقم العالمـة  : 

 2019/06/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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  30الفئة : 
  دون غيرها ٣٠الخل والصلصة الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -اكاسيا براندز  - جالل الدين زغلول  وشريكته  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, مصر - الهرم  - مشروع جاردينيا  -الدور االرضى  ٧:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد - دهب للتعبئة والتوريدات العمومية  -وائل عادل رجب عبد الحفيظ عبيد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 شارع معرض عبير للسيارات, مصر - المريوطية  -ميت رهينة  -البدرشين  -الجيزة : ل اليه الملكية عنوان المنقو

 
  0344532رقم العالمـة  : 

 2019/06/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  دون غيرها ٣٠الواردة بالفئة الخل والصلصة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -اكاسيا براندز  - جالل الدين زغلول  وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, , , , مصر - الهرم  - مشروع جاردينيا  -الدور االرضى  ٧:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة توصية بسيطة -اكاسيا براندز  -ريكته جالل الدين زغلول  وشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر - الهرم  -مشروع جاردينيا  -الدور االرضى  ٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0346075رقم العالمـة  : 

 2018/12/31تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة :    ـجاتالبضائع والمنتـــــــ

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

  المملكة المتحدة, , , , بريطانيا - زد دى  ٤ ٢٦سى اتش  -انجلترا  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد :  عنوان ناقل الملكية : 
  

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

 
  0350384رقم العالمـة  : 

 2018/09/24تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/15  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  11الفئة : 
  دون غيرها ١١الغاليات الكهربائية وجميع منتجات الفئه  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ش تضامن -محمد عبد هللا صابر وشريكته  - شركة النور جروب لالستيراد والتصدير  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  يد احمد بدوى ابو النمرس الجيزة, , , , مصرش الشه ١٥١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئولية محدودة -كايروتيك لصناعة االجهزة الكهربائية واالدوات المنزلية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ابو النمرس, مصر -قرية طموه  -شارع طراد النيل  ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0355023رقم العالمـة  : 

 2018/10/18اريخ التسـجيل  : ت
 2022/05/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  1الفئة : 
  ١المواد الكيماوية الواردة بالفئة  - ١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ٩٧لسنة  ٨شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام قانون   -شركة كميكال بارتنرز للصناعة   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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  , , , , مصر ١٧قطعة  A3المنطقة الصناعية  -مدينة العاشر من رمضان :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  توصية بسيطة -كميكال بارتنرز للصناعة المحدودة  -احمد ابراهيم محمد الشحات وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقية, مصر -العاشر من رمضان  -  A1نطقة الصناعية /أ الم٣/٣١القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0355024رقم العالمـة  : 

 2018/10/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  1الفئة : 
  ١مواد كيماوية الواردة بالفئة  - ١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية -شركة كميكال بارتنرز للصناعة  ة  :اسم ناقل المـــــــــلكي

  , , , , مصر ١٧قطعة  A3المنطقة الصناعية  -مدينة العاشر من رمضان :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  توصية بسيطة -كميكال بارتنرز للصناعة المحدودة  -احمد ابراهيم محمد الشحات وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقية, مصر -العاشر من رمضان  -  A1/أ المنطقة الصناعية ٣/٣١القطعة : نوان المنقول اليه الملكية ع

 
  0355025رقم العالمـة  : 

 2018/10/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  1الفئة : 
  ١ية الواردة بالفئة مواد كيماو - ١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية -شركة كيميكال بارتنرز للصناعة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , , , , مصر ١٧قطعة  A3المنطقة الصناعية  -مدينة العاشر من رمضان :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  توصية بسيطة -ميكال بارتنرز للصناعة المحدودة ك -احمد ابراهيم محمد الشحات وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقية, مصر -العاشر من رمضان  -  A1/أ المنطقة الصناعية ٣/٣١القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0355026رقم العالمـة  : 

 2018/10/18تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  1الفئة : 
  ١مواد كيماوية الواردة بالفئة  - ١الفئة :    ائع والمنتــــــــجاتالبض

  
 شركة مساهمة مصرية  -شركة كميكال بارتنرزللصناعة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , , , , مصر ١٧قطعة  A3المنطقة الصناعية  -مدينة العاشر من رمضان :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  توصية بسيطة -كميكال بارتنرز للصناعة المحدودة  -احمد ابراهيم محمد الشحات وشركاه ـلكية   : اسم المنقول اليه المـــ
 الشرقية, مصر -العاشر من رمضان  -  A1/أ المنطقة الصناعية ٣/٣١القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0359687رقم العالمـة  : 

 2020/07/06تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/22  ــــير بالسجالت  :تاريخ التأشــ

  1الفئة : 
  ١المواد الكيماوية الواردة بالفئة  - ١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة   مصرية -شركة كيميكال بارتنرز للصناعة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , , , , مصر١٧قطعة رقم   A3العاشر من رمضان المنطقة:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  توصية بسيطة -كميكال بارتنرز للصناعة المحدودة  -احمد ابراهيم محمد الشحات وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقية, مصر -العاشر من رمضان  -  A1/أ المنطقة الصناعية ٣/٣١القطعة : 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

 
  0361432رقم العالمـة  : 

 2021/11/01خ التسـجيل  : تاري
 2022/05/10  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  6الفئة : 
  ٦االلوميتال و اكسسواراتة و مستلزماتة الواردة بالفئة  - ٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة - د و التصدير شركة جرين الين لالستيرا -احمد احمد عبد المجيد و شركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة, , , , مصر -الوايلي  - العباسية  -شارع نقيب الجيش  ٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

 -جرين الين لالستثمار العقاري واعمال المقاوالت الزجاجية والمعدنية  -لطيفة احمد عبد المجيد وشركاها اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
  طةتوصية بسي

 القاهرة, مصر -زهراء مدينة نصر  -شارع الجبل االخضر من شارع الميثاق امتداد الحي العاشر  ٢: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0362594رقم العالمـة  : 

 2019/03/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  دون غيرها ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة :    تالبضائع والمنتــــــــجا

  
 شركة تضامن -شركة عمار ابو اللبن وشريكية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مدينة العاشر من رمضان الشرقية, , , , مصر A1شمال المنطقة الصناعية  ٣/  ٣٧قطعة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية - سافكو للزيوت النباتية :  اسم المنقول اليه المــــلكية  
 الشرقية , مصر -العاشر من رمضان  AIشمال المنطقة الصناعية  ٣/ ٣٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0362791رقم العالمـة  : 

 2019/03/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٩الفئة :    والمنتــــــــجات البضائع

  
 عمار ابواللبن وشريكيه (سافكو للزيوت النباتيه) اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مدينة العاشر من رمضان  الشرقيه, مصرA1شمال المنطقه الصناعيه  ٣٧/٣قطعه رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية - سافكو للزيوت النباتية اليه المــــلكية   :  اسم المنقول
 الشرقية , مصر -العاشر من رمضان  AIشمال المنطقة الصناعية  ٣/ ٣٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0362793رقم العالمـة  : 

 2019/03/13تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  دون غيرها ٢٩منتجات الفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -سافكو للزيوت النباتية  -شركة عمار ابو اللبن وشريكية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الشرقية, , , , مصر -ن رمضان مدينة العاشر م - A1شمال المنطقة الصناعية ِ ٣/  ٣٧قطعة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية - سافكو للزيوت النباتية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقية , مصر -العاشر من رمضان  AIشمال المنطقة الصناعية  ٣/ ٣٧: 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

 
  0364884رقم العالمـة  : 

 2019/11/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  ريخ التأشــــــير بالسجالت  :تا

  29الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -سافكو للزيوت النباتية  -شركة عمار ابو اللبن و شريكيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الشرقية , مصر -مدينة العاشر من رمضان  A1شمال المنطقة الصناعية  ٣/  ٣٧قطعة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية - سافكو للزيوت النباتية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقية , مصر -العاشر من رمضان  AIشمال المنطقة الصناعية  ٣/ ٣٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0370843 رقم العالمـة  :

 2019/11/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 تضامنشركة  -سافكو للزيوت النباتية  -شركة عمار ابو اللبن و شريكيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الشرقية , مصر -مدينة العاشر من رمضان  A1شمال المنطقة الصناعية  ٣/  ٣٧قطعة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية - سافكو للزيوت النباتية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقية , مصر -مضان العاشر من ر AIشمال المنطقة الصناعية  ٣/ ٣٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0375641رقم العالمـة  : 

 2019/12/31تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -سافكو للزيوت النباتية  -و شريكيه شركة عمار ابو اللبن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الشرقية , مصر -مدينة العاشر من رمضان  A1شمال المنطقة الصناعية  ٣/  ٣٧قطعة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية - سافكو للزيوت النباتية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقية , مصر -العاشر من رمضان  AIشمال المنطقة الصناعية  ٣/ ٣٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0377376رقم العالمـة  : 

 2021/04/11تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  42 - 9الفئة : 
  ٩منتجات الفئة  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٤٢خدمات الفئة   - ٤٢الفئة 
  

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة دى سكويرز ش ذ م م  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الجيزة, , , , مصر - طريق مصر اسكندرية الصحراوى  ٢٩الكيلو  -بالقرية الذكيه  - بالدور الرابع  A ١٢القطعه :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  يجات شركة مساهمهالكي مصر للبرماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 طريق مصر االسكندرية الصحراوي الجيزة, مصر ٢٩الدور الثالث القرية الذكية الكيلو  a 12القطعه : 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

 
  0377587رقم العالمـة  : 

 2021/10/19تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  32الفئة : 
  دون غيرها ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٣٢الفئة :    والمنتــــــــجاتالبضائع 

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

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

  ذات مسئولية محدوده -ثري جي هوم للصناعات الغذائية والمشروبات (ثري جي هوم) اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 فيالت, مصر ٨حي  ٢مجاورة  ٤٧القاهرة مدينة الشروق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0394737رقم العالمـة  : 

 2021/05/04تسـجيل  : تاريخ ال
 2022/05/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  0394738رقم العالمـة  : 

 2020/12/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

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

الهزلية، سجالت القصاصات، دفاتر العناوين، مؤشر الكتب، فتاحات الرسائل، البومات للصور الفوتوغرافية، دفاتر مواعيد، مجلدات تغليف 
عاّمِة، حقائب الدفاتر، ورق تغليف هدايا؛ أكياس الورق والبالستيك للتسوق، للتغليف، لحمل الطعام و لحمل الهدايا؛ حقائب لالغراِض 

بالستيكية الحمل البالستيكية القابلة لألعادة االستخدام أكياس البضائع، أكياس التسوق البالستيكية القابل إلعادة االستخدام، أكياس الهدايا ال
م مكتبية، مجموعات القابلة إلعادة االستخدام، أكياس قماشية للهدايا؛ القرطاسية؛ الصور ذات اإلطار؛ اقالم الحبر، اقالم الرصاص، أطق

األقالم وأقالم الرصاص؛ بطاقات الخصم غير المرمزة مغناطيسيا لالستخدام في الهواتف العامة؛ المنشورات المطبوعة المتعلقة 
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بالموسيقى؛ دفات الكتب؛ حقائب حمل األقالم؛ ثقاالت الورق؛ بطاقات التهنئة، بطاقات البريد، بطاقات المالحظات؛ الصور؛ الصور 
وغرافية؛ الصور الفنية و المطبوعات الفنية؛ مفكرات؛ الدفاتر، اوراق المالحظات، مساند الكتابة؛ كتب الملصقات؛ الملفات، حافظات الفوت

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

  دون غيرها ١٦الحرف الورقية. الواردة بالفئة رقم 
  

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

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

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

 
  0394739رقم العالمـة  : 

 2020/12/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

ات الصوفية المحبوكة والكنزات الصوفية؛ البالئز الفضفاضة والقمصان ذات األكمام القصيرة والقمصان الصوفية والكنزات والستر
النسائية التي بدون أكمام والقمصان النسائية التي لها أربطة تحيط بالرقبة والسراويل والسراويل الفضفاضة والسراويل القصيرة 

البس الداخلية للسيدات والرجال؛ والقمصان النسائية الداخلية القصيرة ومالبس األطفال المكونة من قطعة واحدة التي تغطي الجسم؛ الم
السراوبل الداخلية للسيدات والرجال والسراويل الداخلية القصيرة والسراويل القصيرة الداخلية والمالبس الداخلية النسائية والمالبس 

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

م؛ األثواب حول الخصر؛ مالبس النوم وتحديدا: أرواب االستحمام والقمصان الليلية ومالبس النوم وأثواب النوم وأغطية العينين للنو
اليابانية الفضفاضة؛ المعاطف والسترات والسترات بدون أكمام والفساتين والكنزات الطويلة الفضفاضة والتنانير والقمصان بدون أزرار 
 والثياب الفضفاضة لألطفال وثياب الرقص والرياضة الداخلية والتنانير المنفوخة القصيرة ومالبس السباحة؛ المالبس الواقية من المطر

وتحديدا: المعاطف الواقية من المطر وأغطية الرأس الواقية من المطر والمعاطف الشبيهة بالعباءات والمعاطف الواقية من المطر؛ ربطات 
العنق وربطات العنق الحريرية واألحزمة واألوشحة واألوشحة الصوفية والياقات؛ البسة القدم وتحديدا: االحذية والجزم؛ مالبس لتدفئة 

أغطية الرأس وتحديدا: القبعات والطواقي والقبعات الصوفية للرأس وعصابات للرأس ولفافات الرأس وربطات الرأس وواقيات  الساقين؛
تغطية األذنين وأغطية الرأس؛ المريالت؛ مالبس للحفالت التنكرية؛ الجوارب الطويلة؛ القفازات والقفازات بدون أماكن لألصابع الواردة 

  رهادون غي ٢٥بالفئة رقم 
  

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

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

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

 
  0394740رقم العالمـة  : 

 2020/12/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

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

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

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

للدمى والتيجان؛ قبعات للدمى؛ صولجانات للدمى وعصي اللعب والصولجانات الالمعة؛ الدمى التي لها أجنحة واألجنحة  للدمى؛ تيجان
وف للتنكر؛ ألعاب التلبيس لألطفال وألعاب لعب األدوار؛ اكسسوارات التلبيس لألطفال واكسسوارات ألعاب لعب األدوار؛ الُدمى المتحركة؛ أن

ن ومجموعات الحرف؛ العاب البناء وألعاب المقاوالت؛ مجموعات ألعاب السيرك؛ خيم للعب وتماثيل الشخصيات؛ المهرجين؛ ألعاب الفنو
تي ألعاب على شكل مركبات؛ مركبات اللعب القابلة للقيادة؛ األلعاب المحشوة والمخملية؛ األلعاب التي تصدر ضجيج؛ كرات الثلج؛ األلعاب ال

دواتها واكسسواراتها؛ ألواح التزلج؛ دمى على شكل حيوانات و زاواحف وحشرات؛ النظارات أساسها الضوء؛ معدات الرياضة وأ
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  دون غيرها ٢٨والنظارات الواقية للدمى. الواردة بالفئة رقم 
  

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

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

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

 
  0394741رقم العالمـة  : 

 2020/12/21تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/08  ير بالسجالت  :تاريخ التأشــــــ

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

رحية متعددة الوسائط؛ وإنتاج وتوزيع وعرض األعمال السمعية والبصرية والمحتوى الترفيهي للوسائط المتعددة؛ إنتاج العروض المس
خدمات الكازينو؛ خدمات اليانصيب؛ خدمات ترتيب وتخطيط وتنظيم وعقد واستضافة الحفالت الخاصة؛ خدمات ترتيب وتخطيط وتنظيم 
وعقد واستضافة المناسبات الخاصة ألغراض الترفيه االجتماعي؛ خدمات األحداث والمناسبات الواقعية التفاعلية المؤثرة والمعارض 

خبرات؛ خدمات المراقص؛ خدمات عروض العشاء؛ خدمات المهرجانات الموسيقية؛ خدمات الحفالت الموسيقية؛ خدمات حفالت وال
الرقص؛ خدمات حانات الرقص؛ خدمات النوادي الليلية؛ خدمات صاالت التدخين؛ خدمات حانات الكاريوكي؛ خدمات حلبات التزلج؛ خدمات 

  دون غيرها ٤١رقم صاالت البلياردو.الواردة بالفئة 
  

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

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

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

 
  0397939رقم العالمـة  : 

 2021/06/08تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  دون غيرها ٢٩ات االلبان جميع منتجات الفئه الزيوت النباتيه المسلي بانواعه الزبده منتج - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن-شركة عمار ابو اللبن وشريكية سافكو للزيوت النباتية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مدينه العاشر من رمضان الشرقيه , , , , مصر a1شمال المنطقه الصناعيه  ٣٧/٣قطعه رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية - سافكو للزيوت النباتية المــــلكية   :  اسم المنقول اليه
 الشرقية , مصر -العاشر من رمضان  AIشمال المنطقة الصناعية  ٣/ ٣٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0397940رقم العالمـة  : 

 2021/06/08تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29ة : الفئ
  دون غيرها ٢٩الزيوت النباتيه المسلي بانواعه الزبده منتجات االلبان جميع منتجات الفئه  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن-شركة عمار ابو اللبن وشريكية سافكو للزيوت النباتية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مدينه العاشر من رمضان الشرقيه , , , , مصر a1شمال المنطقه الصناعيه  ٣٧/٣ قطعه رقم:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية - سافكو للزيوت النباتية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقية , مصر -العاشر من رمضان  AIشمال المنطقة الصناعية  ٣/ ٣٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0397941ة  : رقم العالمـ

 2021/06/08تاريخ التسـجيل  : 
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 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  29الفئة : 

  ٢٩و جميع منتجات الفئه رقم  -منتجات االلبان  -الزبدة  -المسلي بانواعه  -الزيوت النباتيه  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 شركة تضامن -سافكو للزيوت النباتية  -شركة عمار ابو اللبن وشريكية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الشرقيه , , , , مصر  -مدينه العاشر من رمضان  -  A1شمال المنطقه الصناعيه  ٣/  ٣٧قطعه رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة مصرية - سافكو للزيوت النباتية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقية , مصر -العاشر من رمضان  AIشمال المنطقة الصناعية  ٣/ ٣٧: وان المنقول اليه الملكية عن

 
  0397942رقم العالمـة  : 

 2021/06/08تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩وجميع منتجات الفئه  -منتجات االلبان  -الزبده  -المسلي بانواعه  -يه الزيوت النبات - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -سافكو للزيوت النباتية  -شركة عمار ابو اللبن وشريكية   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  لشرقيه , , , , مصرا -مدينه العاشر من رمضان  A1شمال المنطقه الصناعيه   ٣/ ٣٧قطعه رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية - سافكو للزيوت النباتية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقية , مصر -العاشر من رمضان  AIشمال المنطقة الصناعية  ٣/ ٣٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0398428رقم العالمـة  : 

 2021/05/19تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/25  ـــــير بالسجالت  :تاريخ التأشـ

  9الفئة : 
  دون غيرها ٩عدسات الصقة بالفئة  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدوده-بوش هيلث ايرالند ليمتد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  دا, , , , ايرالندايرالن -٢٤دوبلن -سيتيوست بيزنيس كامبس -ليك درايف  ٣٠١٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ايرالنداية-بوش + لومب ايرالند ليميتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ايريالندا, ايرالند ٣بي بي تي  ٢٤،دي ٢٤ليك درايف ، سيتي ويست بيزنيس كومباص  ، دوبلين  ٣٠١٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0398429رقم العالمـة  : 
 2021/11/15:  تاريخ التسـجيل 

 2022/05/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  10الفئة : 

  دون غيرها ١٠االجهزه الخاصه بالجراحات الخاصه بالعيون الوارده بالفئة  - ١٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 شركة محدوده -بوش هيلث ايرالند ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ايرالندا, , , , ايرالند - ٢٤دوبلن  -سيتيوست بيزنيس كامبس  -ليك درايف  ٣٠١٣:  الملكية : عنوان ناقل 

  
  بوش + لومب ايرالند ليميتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايريالندا, ايرالند٢٤ليك درايف ، سيتي ويست بيزنيس كومباص  ، دوبلين  ٣٠١٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0398430العالمـة  :  رقم

 2021/05/19تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
  دون غيرها ٩عدسات الصقة بالفئة  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة محدوده-بوش هيلث ايرالند ليمتد اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ايرالندا, , , , ايرالند -٢٤دوبلن -سيتيوست بيزنيس كامبس -ليك درايف  ٣٠١٣:  ية : عنوان ناقل الملك

  
  بوش + لومب ايرالند ليميتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايريالندا, ايرالند٢٤ليك درايف ، سيتي ويست بيزنيس كومباص  ، دوبلين  ٣٠١٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0398431ة  : رقم العالمـ

 2022/01/23تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  10الفئة : 
  دون غيرها ١٠االجهزه الجراحيه الخاصه بالعيون بالفئة  - ١٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدوده -بوش هيلث ايرالند ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ايرالندا, , , , ايرالند - ٢٤سيتيوست بيزنيس كامبس ، دوبلن  -ليك درايف  ٣٠١٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  بوش + لومب ايرالند ليميتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ندايريالندا, ايرال٢٤ليك درايف ، سيتي ويست بيزنيس كومباص  ، دوبلين  ٣٠١٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0398550رقم العالمـة  : 

 2022/02/22تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركه توصيه بسيطه - ت التجارية والتصدير شهره للتجاره والتوكيال -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

  شركة مساهمة مصرية - الشركة المصرية لصهر وتكرير وتصنيع الرصاص والبطاريات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقية , مصر - العاشر من رمضان  ٣/٣٢القطعة شمال  -شارع نوبيع  -المنطقة الصناعية : لمنقول اليه الملكية عنوان ا

 
  0404881رقم العالمـة  : 

 2022/05/11تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة المثلث الذهبى لألغذية جى  تريو   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, , , , مصر - شارع الهرم  ٤١٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن -بيف للصناعات الغذائية  جولدن -عبد المقصود ابراهيم وشريكة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 دقهلية, مصر -بلوك أ المرحلة االولي  ٢،٢١جمصة قطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0405883رقم العالمـة  : 

 2022/04/26تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  دون غيرها ٣جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣الفئة  :   البضائع والمنتــــــــجات

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

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

  افراد- طارق صالح بسيوني المحالوياسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 بملك/السيده عبد اللطيف عبد الهادي, مصر- شارع عبدالحميدالخولي-شارع المعاهدة٦- اول طنطا-الغربية: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0409838رقم العالمـة  : 

 2022/04/19تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/24  خ التأشــــــير بالسجالت  :تاري

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

  
 فرد مصرى الجنسية -طه محمود عبد العزيز حسين البطش  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ة المنشية _ أول المنتزه _ محافظة االسكندرية , , , , مصرش عمر بن عبد العزيز _ عزب ١٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  توصية بسيطة -كاردن للصناعات الغذائية  -عزيزة ادهم حسين البطش وشريكيها اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 لشيخ, مصركفر ا -بالمنطقة الصناعية بمطوبس  -قطاع الصناعات الغذائية  ١٠٦قطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0413926رقم العالمـة  : 

 2022/02/23تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

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

  
توصية  -الزيوت النباتية جولدن اويل الستخالص وتكرير وتعبئة  -هاني محمود احمد ابو المجد وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

  بسيطة
 ٦من خريطة الموقع العام لمشروع تجمع االولى الصناعي من القطعة  ٢٩،٢٨ارض مصنع القطع ارقام : عنوان المنقول اليه الملكية 
 الجيزة, مصر - السادس من اكتوبر  -منطقة المطورين الصناعية 

 
  0421491رقم العالمـة  : 

 2022/02/22تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  24 - 23الفئة : 
  ٢٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٤الفئة 
  

 ية بسيطةشركة توص -الشركة الرباعية للنسيجيات   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  قطعة رقم بدون , , , , مصر - المنطقة الصناعية الثالثة  -مدينة السادات  -محافظة المنوفية :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ش مساهمة - الشركة الرباعية فورتكس للنسجيات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

, ٤٠امتداد المنطقة الصناعيه الثالثه قطعه رقم بدون امتداد جزء من القطعه محافظة المنوفيه مدينه السادات : عنوان المنقول اليه الملكية 
 , , , مصر

 
  0425977رقم العالمـة  : 

 2022/05/09تاريخ التسـجيل  : 
 2022/05/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣لفئة رقم جميع المنتجات الواردة با - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه   -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -شارع السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  , , , , مصر
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  فرد -التجارية والتصنيع لدى الغير  براند بلدرز للتوكيالت - محمد انور زكي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بملك مسعد حسن احمد الحلواني, مصر -من شارع الحكمة  - شارع السيد البدوي  ٨ -طنطا : عنوان المنقول اليه الملكية 
 


