
ة الداخليةجهاز تنمية التجار  

 
 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

 
 0000471رقم العالمـة  : 

 1943/08/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

 مستحضرات طبية الستعمال االنسانواوية بي - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 طرية

 

شركة محدودة -يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد  andدودة المسئولية شركة بريطانية مح-يونبلفربى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المسئولية

 بورت سا تاليت ، ويرال مرسيسيد ، انجلترا, بريطانيا:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

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

 
 0002318رقم العالمـة  : 

 1943/07/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مرهم للشفاة غير طبى دهان احمر لتزيين الوجه الروائح العطريه قلم احمر لتزيين الشفاة دهان او  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مسحوق الشوفات للزينه معاجين للزينه غير للزينه زيوت للزينه خالصه العطور للزينه مستحضرات للزينه خاصه بالشعر مستحضرات 

 3للزينه مستحضرات للزينه خاصه باالسنان واالسنان الصناعيه مساحيق مياة للزينه بالفئه

 

 يونيليفر جلوبال اي بي ليمتد شركة محدودة المسئولية andسارالى هاوس هولند اندبيرسونال كير بوكيه ليمتد  ــــــلكية  :اسم ناقل المـــ

 ايه يو بيركشاير المملكه المتحدة شركه محدودة المسؤليه, بريطانيا 11باث رود سالو اس ال :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

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

 
 0030723رقم العالمـة  : 

 1956/08/27تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 7الفئة : 

شمعات شرارة )البوجيهات (واجزاؤها ادوات تسخين الوقود واشعاله _ مقاومات شمعات الشرارة  - 7الفئة :    المنتــــــــجاتالبضائع و

 اجهزة 

 تنظيف وفحص شمعات الشرارة _ مقاييس وعدد لقياس وتنظيم البعدين اقطاب الكهربة  فى شمعات الشرارة _ عازالت من فخار

 

 موديل اجينيشن كومباني -فيدرال  ة  :اسم ناقل المـــــــــلكي

, الواليات المتحده االمريكيه, الواليات  13031نورث ويسترن هاي واي , ساوث فيلث , ميتشجان  55222:  عنوان ناقل الملكية : 

 المتحدة االمريكية

 

 فيدرال  موجول ايجنشن ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  13031مايل رود ساوث فيلد ام اي  11ويست 57300: ملكية عنوان المنقول اليه ال

 االمريكية

 
 0046613رقم العالمـة  : 

 2000/11/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

االجهزة  - 9االجهزة و العدد و المعدات العلمية و الكهربائية و االلكترونية و كلها واردة بالفئة  - 9الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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االالت المتكلمة  -الخاصة بصناعة النظارات و عمليات الوزن و القياس و الضبط المراقبة ( االجهزة التى تعمل بوضع قطعة نقود و غيرها 

 الجل البضائع سالفة الذكر 9بة و اجزاء و تركيبات واردة بالفئة االالت الحاس -ماكينات صرف التذاكر  -

 

 وستنجهاوس بريك اند سيجنال هولدنجز ليمتد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، انجلترا, بريطانيا 1لندن ن  -كينجز كروس  -طريق يورك  35:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 اوتوماشين هولدنجز ليمتد سيمنز رايلاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

كيو دي المملكه المتحده,  3 15فاراداي هاوس سير ويليام سيمنز سكوير فريملي كامبرلي سوراي جي يو : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصر

 
 0046659رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 المضغات السكرية و كافة البضائع االخرى الورادة فى نفس الفئة -الحلويات  - 30الفئة :    ائع والمنتــــــــجاتالبض

 

 شركه مساهمه دانماركية -داندي ا/س  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الدنمارك, الدنمارك -فيجيل  7100 -بي دي كيه  1هجولماجرفيج :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 داندي ايه بي اس محدودة المسئوليهم المنقول اليه المــــلكية   : اس

 الدنمارك, الدنمارك -فيجيل  7100 -بي دي كيه  1هجولماجرفيج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0052474رقم العالمـة  : 

 1978/06/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5ة : الفئ

 مستحضرات  طبية  وصيدلية - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة محدودة المسؤولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى سويسرا -نوفارتس اية جى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 سويسرا , سويسرا -بازل  1005:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الكون انك، شركة محدودة المسئولية،مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين سويسرالمــــلكية   : اسم المنقول اليه ا

 فرايبورغ،سويسرا, سويسرا 1701-،سي اتش5دى افرى -رولويس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0053095رقم العالمـة  : 

 1978/10/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 19الفئة : 

اللحوم واالسماك والدواجن وحيوانات وطيور الصيد مستخرجات الللحوم _ الفواكة والخضروات  - 19الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لمعدة للتغذية المحفوظة والمجففة والمطهية _ الهالم ) الجيلي المربات _ البيض _ اللبن _ ومنتجات األلبان األخري _ الزيوت والشحوم ا

 واألغذية المحفوظة والمخلالت

 

 فرد -خالد سالم اسماعيل  andجاالكسي هوتيلز اس .  ايه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جنيف , سويسرا 1501، سي / او جينيت اس ايه ،  15كالفين  -رو جيان :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد -م اسماعيل خالد سالاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ال مور اليخا )الكوبنداس( مدريد , أسبانيا 2ترافيسيا ميسونكيلوس،رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0053097رقم العالمـة  : 

 1978/10/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 
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البيرة ) الجعة والبيرة السوداء ( المياة المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية  - 35فئة ال:    البضائع والمنتــــــــجات

 الشراب وغيرة من المستحضرات التي تستعمل لعمل المشروبات

 

 فرد -خالد سالم اسماعيل  and  جالكسو هرتلز س . ا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جنيف , سويسرا 1501، سي / او جينيت اس ايه ،  15كالفين -رو جيان:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد -خالد سالم اسماعيل اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ال مور اليخا )الكوبنداس( مدريد , أسبانيا 2ترافيسيا ميسونكيلوس،رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0053099رقم العالمـة  : 

 1978/04/20يل  : تاريخ التسـج

 2022/06/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

الخدمات الخاصة بابخار ردتسير مجال االقامة موالعرف والوجبات بواسطة الفنادق ومنازل االقامة  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

خدمات الخاصة بابخار وتسير العذاء أو الشراب المحضر للمستهلك خدمات باالبخار المعسكرات والمنازل السياحية ومزارع المرن _ ال

 15تاكيد الحجز في الفادق للمسافرين باعتبارها خدمات من الفئة 

 

 فرد -خالد سالم اسماعيل  andجاالكسي هوتيلز اس .  ايه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جنيف , سويسرا 1501ي / او جينيت اس ايه ، ، س 15كالفين  -رو جيان :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد -خالد سالم اسماعيل اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ال مور اليخا )الكوبنداس( مدريد , أسبانيا 2ترافيسيا ميسونكيلوس،رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0058668رقم العالمـة  : 

 1986/05/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/05  خ التأشــــــير بالسجالت  :تاري

 5الفئة : 

 مستحضرات متعددة الفيتامينات - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -وايث هولدينجز إل إل سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة 10017إيست فورتي سكند ستريت، نيويورك، نيويورك  532:  ملكية : عنوان ناقل ال

 االمريكية

 

 نيو بي سي اتش ال ال سي،شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية,  19301ست سنتر ،ويلمنغتون،ديالويراورنج ستريت ،كوربوريشن ترا 1509: عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصر

 
 0058668رقم العالمـة  : 

 1986/05/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 مستحضرات متعددة الفيتامينات - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 نيو بي سي اتش ال ال سي،شركة محدودة المسئولية ـــــــــلكية  :اسم ناقل الم

 الواليات المتحدة االمريكية, مصر 19301اورنج ستريت ،كوربوريشن تراست سنتر ،ويلمنغتون،ديالوير 1509:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة-ز)يو اس( ال ال سيجالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير هولدينجاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

،الواليات المتحدة 19303ليتل فالز درايف ،ويلمنجتون،ديالوير521كوربوريشن سيرفيس كومباني،: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية, مصر

 
 0059938رقم العالمـة  : 

 1985/10/09تاريخ التسـجيل  : 
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 2022/06/21  :  تاريخ التأشــــــير بالسجالت

 3الفئة : 

أو االنتاجية أو فى  االستعمال الطبى ـ üمواد تنظيف ) غير المستخدمة فى العمليات الصناعية ( - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لتنظيف والصقل المستحضرات والمواد التى تستخدم فى غسيل المالبس ـ         المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة ـ مستحضرات ا

 وازالة األوساخ  والصابون .

 

 شركة محدودة المسئولية-يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد  andيونيليفر ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , بريطانيا-:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ئوليةشركة محدودة المس-يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

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

 
 0063860رقم العالمـة  : 

 1988/07/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 2يتم تناولها وفقا لنظام غذائى معين وهى الفيتامين والمستحضرات  المعدنية بالفئة اضافات غذائية  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -وايث هولدينجز إل إل سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة 10017يويورك، نيويورك إيست فورتي سكند ستريت، ن 532:  عنوان ناقل الملكية : 

 االمريكية

 

 نيو بي سي اتش ال ال سي،شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ت المتحدة االمريكية., الواليا 19301اورنج ستريت ،كوربوريشن تراست سنتر،ويلمنغتون،دويالوير 1509: عنوان المنقول اليه الملكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 0063860رقم العالمـة  : 

 1988/07/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 2تامين والمستحضرات  المعدنية بالفئة اضافات غذائية يتم تناولها وفقا لنظام غذائى معين وهى الفي - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 نيو بي سي اتش ال ال سي،شركة محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية.,  19301اورنج ستريت ،كوربوريشن تراست سنتر،ويلمنغتون،دويالوير 1509:  عنوان ناقل الملكية : 

 الواليات المتحدة االمريكية

 

 جالكسو سميثكالن كونسيومر هيلثكيرهولدينجز)يو اس(ال ال سي، شركة ذات مسئولية محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

،الواليات المتحدة 19303ليتل فالز درايف،ويلمنجتون،ديالوير 521كوربوريشن سيرفيس كومباني،: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكيةاالمريكية, الواليات المتحدة 

 
 0072894رقم العالمـة  : 

 1990/03/23تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 33الفئة : 

 االنبذه والمشروبات الروحيه - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 فرد -الم اسماعيل خالد س andجاالكسي هوتيلز اس .  ايه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جنيف , سويسرا 1501، سي / او جينيت اس ايه ،  15كالفين  -رو جيان :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد -خالد سالم اسماعيل اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 نياال مور اليخا )الكوبنداس( مدريد , أسبا 2ترافيسيا ميسونكيلوس،رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 



نمية التجارة الداخليةجهاز ت  

 
 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

 0086150رقم العالمـة  : 

 1999/05/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 مستحضرات  متعددة  المواد  المعدنية  -مستحضرات  متعددة  الفيتامين   - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -هولدينجز إل إل سي  وايث اسم ناقل المـــــــــلكية  :

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة 10017إيست فورتي سكند ستريت، نيويورك، نيويورك  532:  عنوان ناقل الملكية : 

 االمريكية

 

 يو بي سي اتش  ال ال سي ، شركة محدودة المسئوليةناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية,  19301اورنج ستريت ، كوربوريشن تراست سنتر،ويلمنغتون، ديالوير  1509: عنوان المنقول اليه الملكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 0086150رقم العالمـة  : 

 1999/05/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/06  يخ التأشــــــير بالسجالت  :تار

 5الفئة : 

 مستحضرات  متعددة  المواد  المعدنية  -مستحضرات  متعددة  الفيتامين   - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 نيو بي سي اتش  ال ال سي ، شركة محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية,  19301اورنج ستريت ، كوربوريشن تراست سنتر،ويلمنغتون، ديالوير  1509:   عنوان ناقل الملكية :

 الواليات المتحدة االمريكية

 

 جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير هولدينجز)يو اس( ال ال سي ،شركة ذات مسئولية محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

،الواليات المتحدة 19303ليتل فالز درايف ،ويلمنجتون،ديالوير 521كوربوريشن سيرفيس كومباني،: اليه الملكية عنوان المنقول 

 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية

 
 0086152رقم العالمـة  : 

 1996/06/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 مستحضرات متعددة الفيتامين _ مستحضرات متعددة المواد المعدنية - 2الفئة :    ع والمنتــــــــجاتالبضائ

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -وايث هولدينجز إل إل سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة 10017ي سكند ستريت، نيويورك، نيويورك إيست فورت 532:  عنوان ناقل الملكية : 

 االمريكية

 

 نيو بي سي اتش ال ال سي،شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية,  19301ير اورنج ستريت ،كوربوريشن تراست سنتر ،ويلمنغتون،ديالو 1509: عنوان المنقول اليه الملكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 0086152رقم العالمـة  : 

 1996/06/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 دة المواد المعدنيةمستحضرات متعددة الفيتامين _ مستحضرات متعد - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 نيو بي سي اتش ال ال سي،شركة محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية,  19301اورنج ستريت ،كوربوريشن تراست سنتر ،ويلمنغتون،ديالوير  1509:  عنوان ناقل الملكية : 
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 الواليات المتحدة االمريكية

 

 جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير هولدينجز)يو اس( ال ال سي ،شركة ذات مسئولية محدودةلمــــلكية   : اسم المنقول اليه ا

،الواليات المتحدة 19303ليتل فالز درايف،ويلمنجتون،ديالوير 521كوربوريشن سيرفيس كومباني ،: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية

 
 0093637رقم العالمـة  : 

 1996/11/28تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 -مستحضرات التزين الغير طبية الكوزمتيك  -المواد العطرية العطرية  -منتجات الزالة اللعرق  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 وغير واردة ضمن فئات أخري 3الصابون وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة  -بو الشام -معاجين االسنان 

 

 شركة بريطانية محدودة المسئولية -جالكسو جروب ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جى اس انجلترا, بريطانيا 9 3جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  930:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير )يوكيه ( اى بى ليمتدالمنقول اليه المــــلكية   : اسم 

 جى اس ، انجلترا, , , , المملكة المتحدة 9 3جريت ويست رود، برينتفورد ، ميدلسيكس، تى دبليو  930: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0109451رقم العالمـة  : 

 2000/02/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 . 30الشاى فئه  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصنع شاى كايرو -عز حسن إبراهيم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ر , مصرأكتوب 5مدينة -أ 5قطعة رقم -المنطقة الصناعية الثانية :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ورثة عز حسن ابراهيماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0109451رقم العالمـة  : 

 2000/02/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 . 30الشاى فئه  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ورثة عز حسن ابراهيم اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 اوالد عز حسن ابراهيماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اكتوبر , مصر 5الف /  5المنطقة الصناعية الثانية قطعه : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0110421رقم العالمـة  : 

 2001/11/03يل  : تاريخ التسـج

 2022/06/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

مستحضرات ومواد طبية تساعد على االحتفاظ باطقم االسنان الصناعية مستحضرات ومواد لتخفيف  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

نظف ومعجون اسنان طبى الطقم االسنان مستحضرات صحية اخرى االم اللثة االسنان الفم مواد للصق اطقم االسنان وغسول فم طبى م

 2خاصة باطقم االسنان فئة 

 

 شركة خاصة محدودة باالسهم -ميلير )ايرالند( ليمتد  -ستافورد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 ايرالندجى اس انجلترا ,  9 3جريت ويست رود برنتفورد ميدلسكس تى دبليو  930:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير )يو كيه( اي بي ليمتد،شركة محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جي أس،المملكة المتحدة, بريطانيا9   3جريت ويست رود،برينتفورد،ميدلسيكس،تي دبليو  930: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0113011رقم العالمـة  : 

 2001/06/26لتسـجيل  : تاريخ ا

 2022/06/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31الفئة : 

 31البذور بالفئة  - 31الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 باير انتيليكتوال بروبرتى ج م ب ه شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين المانيا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المانيا , المانيا -مونهيم ام راين  10739ستراس ،  -نوبل  -الفريد  10:  ل الملكية : عنوان ناق

 

 باسف اجريكلتشرال سولوشنز سيد يو اس ال ال سى شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ،الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية57709تى دبليو اليجزاندر،دكتور دورهام ان سى 5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0115722رقم العالمـة  : 

 2001/04/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 شاى - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصنع شاى كايرو -م عز حسن إبراهي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 أكتوبر., مصر 5أ مدينة  5قطعة رقم  -المنطقة الصناعية الثانية :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ورثة عز حسن ابراهيماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0115722رقم العالمـة  : 

 2001/04/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/23  ــــــير بالسجالت  :تاريخ التأش

 30الفئة : 

 شاى - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ورثة عز حسن ابراهيم اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 اوالد عز حسن ابراهيماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اكتوبر , مصر 5الف /  5الصناعية الثانية قطعه المنطقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0128774رقم العالمـة  : 

 2003/02/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 34الفئة : 

 السجاير - 31الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ركة ذات مسئولية محدودةشركة منصور للتوزيع ش اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندرية , مصر -حجر النواتية  -ش قنال المحمودية بجوار شركة النحاس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية-شركة المنصور للتجارة والتوزيع اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشطر الخامس مجمع شركات منصور المعادي, مصر -عيةالمنطقة الصنا-زهراء المعادي : 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

 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 
 0128774رقم العالمـة  : 

 2003/02/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 34الفئة : 

 السجاير - 31الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية-ارة والتوزيع شركة المنصور للتج اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الشطر الخامس مجمع شركات منصور المعادي, مصر -المنطقة الصناعية-زهراء المعادي :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية-شركة المنصور الدولية للتوزيع  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر-المعادي -المنطقة الصناعية -الشطر الخامس-يزهراء المعاد: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0128776رقم العالمـة  : 

 2004/08/29تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 34الفئة : 

 31جميع منتجات الفئة  - 31الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المنصور للتجارة والتوزيع  : اسم ناقل المـــــــــلكية 

 المعادى, مصر -الشطر الخامس مجمع شركات منصور  -المنطقة الصناعية  -زهراء المعادى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية-شركة المنصور الدولية للتوزيع اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة., مصر -المعادى -المنطقة الصناعية-الشطر الخامس-زهراء المعادى: ه الملكية عنوان المنقول الي

 
 0140753رقم العالمـة  : 

 2007/01/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 غير طبى مواد تلميع االسنان بودره تلميع االسنانمعاجين االسنان غسول للفم  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 يونيليفر بي ال سي andنيونيليفر بى ال سى ))شركه عامه ((  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بورت ساناليت _ ويرال مرسييد انجلترا, بريطانيا:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 بي ليمتديونيليفر جلوبال اي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

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

 
 0140754رقم العالمـة  : 

 2007/01/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21الفئة : 

 خيوط االسنان-حوامل فرش االسنان خلةاالسنان حوامل خلة االسنان -ن فرش االسنا - 51الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 يونيليفر بى ال سى شركة بريطانية عامة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 انجلترا, بريطانيا-بورت ساناليت_ويرال مرسيسيد:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ليمتديونيليفر جلوبال اي بي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بورت صناليت،ويرال،ميرسيسايد،المملكة المتحدة, بريطانيا: 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

 0144025رقم العالمـة  : 

 2006/12/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21الفئة : 

ط ، قطع االسفنج و قطع القماش الغراض التواليت و التزيين و التنظيف ، اوعية الفرش ، االمشا - 51الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 و فرش التواليت ، فرش االسنان، قطع قطيفة الستخدام المساحيق

، قطع قماش مشربة خاصة باغراض التنظيف و التزيين ، ادوات و مواد غير كهربية و كلها الغراض التنظيف ، قطع قماش خاصة 

 لة االتربة و الصقلبالتنظيف ، ازا

 ، حشوات خاصة بالكشط او التنظيف ، اوعية و ادوات توزيع خاصة بمستحضرات التواليت .

 

 شركة بريطانية عامة -يونيليفر بي ال سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

 يونيليفر جلوبال اي بى ليمتده المــــلكية   : اسم المنقول الي

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

 
 0152725رقم العالمـة  : 

 2008/12/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 دون غيرها 52المالبس _ أغطية للراس والبسة للقدم بالفئة  - 52الفئة :    ــــــــجاتالبضائع والمنت

 

 الكي براند دينجريس انك _ شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين ديالوير بالواليات المتحدة االمريكية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 _ الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 90023كاليفورنيا  -رنون ف -الكوا افينيو  2533:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الكي براند دونجاريس ،ال ال سي شركة ذلت مسئولية محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة الوالي 90013اس . سانتا في افينيو ، لوس انجلوس ،سي اية  210: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0152725رقم العالمـة  : 

 2008/12/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 دون غيرها 52المالبس _ أغطية للراس والبسة للقدم بالفئة  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 الكي براند دونجاريس ،ال ال سي شركة ذلت مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  90013اس . سانتا في افينيو ، لوس انجلوس ،سي اية  210:  عنوان ناقل الملكية : 

 االمريكية

 

 الكي ، ال ال سي ، شركة ذات مسئولية محدودة -جي  ايه بياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الوليات المتحدة االميريكية , الواليات  10013برودواي، توينتي فيرست فلور ، نيويورك ، ان واي  1111: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
 0159116رقم العالمـة  : 

 2007/03/20تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/02  أشــــــير بالسجالت  :تاريخ الت

 11الفئة : 

 11مراوح كهربائية )مراوح سقف( بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 اية . تى . اية العالمية شركة تضامن -محمود عبد الحميد محمود عطا وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 , مصر1/ 511اكتوبر المنطقة الصناعية الثانية قطعة  5مدينة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 سيلفر سكرين للصناعات االلكترونية)اسامة عبد الحميد محمود عطا وشركاة(شركة توصية بسيطةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 زة, مصراالهرام الجي 53أكتوبر امتداد المنطقة الصناعية الثلثةقطعة  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0159117رقم العالمـة  : 

 2007/03/20تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 11مراوح كهربائية) مراوح سقف( بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 اية . تى . اية العالمية شركة تضامن -شركاة محمود عبد الحميد محمود عطا و اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , مصر1/ 511اكتوبر المنطقة الصناعية الثانية قطعة  5مدينة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 سيلفر سكرين للصناعات االلكترونية)اسامة عبد الحميد محمود عطا وشركاة(شركة توصية بسيطةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االهرام الجيزة, مصر 53أكتوبر امتداد المنطقة الصناعية الثلثةقطعة  5: اليه الملكية عنوان المنقول 

 
 0159118رقم العالمـة  : 

 2007/03/20تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 مراوح سقف 11ال الفئة استيراد  وتصدير فى مج - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 اية . تى . اية العالمية شركة تضامن -محمود عبد الحميد محمود عطا وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , مصر1/ 511اكتوبر المنطقة الصناعية الثانية قطعة  5مدينة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ات االلكترونية)اسامة عبد الحميد محمود عطا وشركاة(شركة توصية بسيطةسيلفر سكرين للصناعاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االهرام الجيزة, مصر 53أكتوبر امتداد المنطقة الصناعية الثلثةقطعة  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0165586رقم العالمـة  : 

 2007/08/29تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 6الفئة : 

المواسير المعدنية وتجهيزاتها الوصالت المعدنية) غير اجزاء االالت (الصمامات المعدنية) غير  - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 اجزاء االالت(

 

 وتتاجر باسم بينكان كوربوريشن -كابوشيكي كايشا بينكان  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اليابان , اليابان -سيتى ، جونما  -شو ، اوتا  -روكوسينجوكو  1 - 2:  لكية : عنوان ناقل الم

 

 بينكان كيكوه كوربوريشن وكابوشيكى كايشا بينكان)بينكان كوربوريشن( شركات مساهمةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ن, الياباناليابا-سيتي،جونما -شو،اوتا-روكوسينجوكو2-1: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0166974رقم العالمـة  : 

 2008/01/03تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

مفاتيح كهربائية ومرحالت كهربائية واسالك كهربائية وكابالت كهربائية ووصالت كهربائية   - 9الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ة تعمل بالموجات فوق الصوتية ودوائر الكترونية واجهزة تحكم  الكترونية واجهزة قياس واجهزة تحسس وكاميرات واجهزة كاشف

 9وكاميرات فيديو واجهزة مراقبة لتامين المنشات واجهزة انذار لمنع السرقات بالفئة 

 

 لقوانين اليابانشركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا  --نيلز كوليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كو طوكيو / اليابان, اليابان -نيشى اوتا  -أومورى  5 - 53 - 2:  عنوان ناقل الملكية : 
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 فاليو جابان كو ،ال تي دي شركة ذات مسئولية محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اليابان., اليابان 0193-350شي،سايتاما-،ازا هيغاشيهارا،سنداي،كوماغايا 39: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0186215رقم العالمـة  : 

 2009/08/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 . 2لوسيون طبى وارد بالفئة رقم  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -ه )ماكرو إنترناشيونال جروب( أحمد النايب وشريك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -جنينة مول  -بلوك الخدمات  -الدور الثاني السكني بالبرج الثالث المقام على القطعة رقم )د(  -( 10شقة ):  عنوان ناقل الملكية : 

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -المنطقة األولى 

 

 شركة مساهمة مصرية -تحضرات الطبية )ماكرو كابيتال(ماكرو جروب للمساسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر-النزهة -مساكن شيراتون -حي الملتقي العربي  33: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0190997رقم العالمـة  : 

 2008/01/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

فيما عدا مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة ومبيدات  2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة :    المنتــــــــجاتالبضائع و

 دون غيرها 2فطريات ومبيدات اعشاب بالفئة 

 

 شركة تضامن -أحمد النايب وشريكه )ماكرو إنترناشيونال جروب(  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -جنينة مول  -بلوك الخدمات  -الدور الثاني السكني بالبرج الثالث المقام على القطعة رقم )د(  -( 10شقة ):  اقل الملكية : عنوان ن

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -المنطقة األولى 

 

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

 القاهرة, مصر -النزهة -مساكن شيراتون -حي الملتقى العربى 33: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0191333رقم العالمـة  : 

 2008/01/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 دون غيرها 2لفيتامينات والمواد المعدنية الواردة بالفئة مستحضرات متعددة ا - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية -وايث هولدينجز إل إل سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

لواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة ، ا10017إيست فورتي سكند ستريت، نيويورك، نيويورك  532:  عنوان ناقل الملكية : 

 االمريكية

 

 نيو بي سي اتش ال ال سي،شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية,  1903اورنج ستريت،كوربوريشن تراست سنتر ،ويلمنغتون،ديالوير 1509: عنوان المنقول اليه الملكية 

 يات المتحدة االمريكيةالوال

 
 0191333رقم العالمـة  : 

 2008/01/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 دون غيرها 2مستحضرات متعددة الفيتامينات والمواد المعدنية الواردة بالفئة  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 نيو بي سي اتش ال ال سي،شركة محدودة المسئولية لمـــــــــلكية  :اسم ناقل ا
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الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  1903اورنج ستريت،كوربوريشن تراست سنتر ،ويلمنغتون،ديالوير 1509:  عنوان ناقل الملكية : 

 المتحدة االمريكية

 

 ونسيومر هيلثكير هولدينجز)يو اس(ال ال سي،شركة ذات مسئولية محدودةجالكسو سميثكالين كاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

،الواليات المتحدة 19303ليتل فالز درايف،ويلمنجتون،ديالوير521كوربوريشن سيرفيس كومباني،: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية

 
 0193218رقم العالمـة  : 

 2008/02/05ل  : تاريخ التسـجي

 2022/06/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 فيماعدا مواد حشو االسنان وشمع طب االسنان 2كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ة محدودة تألفت بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكيةشركة ذات مسئولي -وايث هولدينجز إل إل سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة 10017إيست فورتي سكند ستريت، نيويورك، نيويورك  532:  عنوان ناقل الملكية : 

 االمريكية

 

 سئوليةنيو بي سي اتش ال ال سي،شركةمحدودة الماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية,  19301اورنج ستريت ، كوربوريشن تراست سنتر ،ويلمنغتون ،ديالوير 1509: عنوان المنقول اليه الملكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 0193218رقم العالمـة  : 

 2008/02/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 فيماعدا مواد حشو االسنان وشمع طب االسنان 2كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 نيو بي سي اتش ال ال سي،شركةمحدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية,  19301است سنتر ،ويلمنغتون ،ديالويراورنج ستريت ، كوربوريشن تر 1509:  عنوان ناقل الملكية : 

 الواليات المتحدة االمريكية

 

 جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير هولدينجز )يو اس(ال ال سي شركة ذات مسئولية محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

،الواليات المتحدة 19303ليتل فالز درايف ،ويلمنجتون،ديالوير521اني،كوربوريشن سيرفيس كومب: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية

 
 0194793رقم العالمـة  : 

 2008/10/08تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 3ة المنتجات الواردة بالفئة رقم  كاف - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 وايث ال ال سى .شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير . اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 7910جيرالدا فارمز ، ماديسون ، ان جيه 2:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ال ال سي،شركة ذات مسئولية محدودة 1بي اف كونسيومر هيلثكير اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

،الواليات المتحدة 19301اورانج ستريت، كوربوريشن تراست كومباني ويلمنغتون،ديالوير  1509: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية., الواليات المتحدة االمريكية

 
 0195930مـة  : رقم العال

 2009/04/29تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 



13 13 

مستحضرات التجميل وتحديدا طالء االظافر واحمر الشفاه والعطور والكولونيا وصابون الحمام  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الشخصية والخاصة باالستحمام وتحديدا الصابون وبودرة الوجه والجسد وكذلك منتجات العناية وورق الورد المجفف ومنتجات النظافة 

الشخصية والمرطبات وزيوت الحمام ومنظفات البشرة وادوات حك البشرة وصابون االستحمام وصابون فوار وغسول رجالى الحق لحالقة 

الشامبو والبلسم ومركبات ترجيل الشعر ومنتجات الحماية من اشعة الشمس الذقن ومزيل لرائحة العرق ومنتجات العناية بالشعر وتحديدا 

 (3ومنتجات لالستفادة من اشعة الشمس فى تسمير البشرة بالفئة )

 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية -الكى براند دانجاريس ,أنك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 90023ألوا أفينيو , فيرنون , كاليفورنيا  2533:  ل الملكية : عنوان ناق

 

 الكي براند دونجاريس ،ال ال سي شركة ذلت مسئولية محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  90013نيو ، لوس انجلوس ،سي اية اس . سانتا في افي 210: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0195930رقم العالمـة  : 

 2009/04/29تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

حديدا طالء االظافر واحمر الشفاه والعطور والكولونيا وصابون الحمام مستحضرات التجميل وت - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

وورق الورد المجفف ومنتجات النظافة الشخصية والخاصة باالستحمام وتحديدا الصابون وبودرة الوجه والجسد وكذلك منتجات العناية 

ستحمام وصابون فوار وغسول رجالى الحق لحالقة الشخصية والمرطبات وزيوت الحمام ومنظفات البشرة وادوات حك البشرة وصابون اال

الذقن ومزيل لرائحة العرق ومنتجات العناية بالشعر وتحديدا الشامبو والبلسم ومركبات ترجيل الشعر ومنتجات الحماية من اشعة الشمس 

 (3ومنتجات لالستفادة من اشعة الشمس فى تسمير البشرة بالفئة )

 

 كي براند دونجاريس ،ال ال سي شركة ذلت مسئولية محدودةال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  90013اس . سانتا في افينيو ، لوس انجلوس ،سي اية  210:  عنوان ناقل الملكية : 

 االمريكية

 

 مسئولية محدودةالكي ، ال ال سي ، شركة ذات  -ايه بي جي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الوليات المتحدة االميريكية , الواليات  10013برودواي، توينتي فيرست فلور ، نيويورك ، ان واي  1111: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
 0195931رقم العالمـة  : 

 2009/04/29تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 14الفئة : 

المنبهات والساعات والحلى وتحديدا القالئد واالساور واالقراط والدبابيس والخواتم والخالخيل  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 ( دون غيرها11وأزرة أساور القمصان وأربطة الشعر وعلب المجوهرات من المعادن الثمينة بالفئة )

 

 شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة األمريكية -الكى براند دانجاريس ,أنك  ة  :اسم ناقل المـــــــــلكي

 , الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 90023ألوا أفينيو , فيرنون , كاليفورنيا  2533:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الكي براند دونجاريس ،ال ال سي شركة ذلت مسئولية محدودة: اسم المنقول اليه المــــلكية   

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  90013اس . سانتا في افينيو ، لوس انجلوس ،سي اية  210: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0195931رقم العالمـة  : 

 2009/04/29تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  لتأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ا

 14الفئة : 

المنبهات والساعات والحلى وتحديدا القالئد واالساور واالقراط والدبابيس والخواتم والخالخيل  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها( 11وأزرة أساور القمصان وأربطة الشعر وعلب المجوهرات من المعادن الثمينة بالفئة )

 

الكي ، ال ال سي ، شركة  -ايه بي جي  andالكي براند دونجاريس ،ال ال سي شركة ذلت مسئولية محدودة   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 ذات مسئولية محدودة

الواليات المتحدة  الواليات المتحدة االمريكية, 90013اس . سانتا في افينيو ، لوس انجلوس ،سي اية  210:  عنوان ناقل الملكية : 

 االمريكية

 

 الكي ، ال ال سي ، شركة ذات مسئولية محدودة -ايه بي جي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الوليات المتحدة االميريكية , الواليات  10013برودواي، توينتي فيرست فلور ، نيويورك ، ان واي  1111: عنوان المنقول اليه الملكية 

 ةالمتحدة االمريكي

 
 0195933رقم العالمـة  : 

 2009/04/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة خطيا وكذلك خدمات طلبات البريد وذلك فى مجال :  - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

تجات الجلدية والكماليات الحديثة والحلى وأردية القدم ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية والنظارات واالمتعة االثواب والمن

 دون غيرها  32والمنتجات المزليةومنتجات العناية الشخصية بالفئة 

 

طبقا لقوانين والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة شركة مساهمة تاسست وقائمة  -الكى براند دانجاريس ,أنك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 األمريكية

 , الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 90023ألوا أفينيو , فيرنون , كاليفورنيا  2533:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ت مسئولية محدودةالكي براند دونجاريس ،ال ال سي شركة ذلاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  90013اس . سانتا في افينيو ، لوس انجلوس ،سي اية  210: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0195933رقم العالمـة  : 

 2009/04/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35فئة : ال

خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة خطيا وكذلك خدمات طلبات البريد وذلك فى مجال :  - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

االمتعة االثواب والمنتجات الجلدية والكماليات الحديثة والحلى وأردية القدم ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية والنظارات و

 دون غيرها  32والمنتجات المزليةومنتجات العناية الشخصية بالفئة 

 

 الكي براند دونجاريس ،ال ال سي شركة ذلت مسئولية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

, الواليات المتحدة الواليات المتحدة االمريكية 90013اس . سانتا في افينيو ، لوس انجلوس ،سي اية  210:  عنوان ناقل الملكية : 

 االمريكية

 

 الكي ، ال ال سي ، شركة ذات مسئولية محدودة -ايه بي جي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الوليات المتحدة االميريكية , الواليات  10013برودواي، توينتي فيرست فلور ، نيويورك ، ان واي  1111: عنوان المنقول اليه الملكية 

 يةالمتحدة االمريك

 
 0201747رقم العالمـة  : 

 2009/11/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

منظفات  -غسوالت ) لوشن ( الغراض التجميل  -الصابون ومستحضرات التجميل  والعطور  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 3ت لرائحة الفم بالفئة مستحضرا -ورذاذات لالسنان 

 

 شركة تضامن -أحمد النايب وشريكه )ماكرو إنترناشيونال جروب(  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -جنينة مول  -بلوك الخدمات  -الدور الثاني السكني بالبرج الثالث المقام على القطعة رقم )د(  -( 10شقة ):  عنوان ناقل الملكية : 

 القاهرة, مصر -ة نصر مدين -المنطقة األولى 

 

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

 القاهرة , , , , مصر -النزهة  -مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى 33: 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

 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 
 0202190رقم العالمـة  : 

 2010/07/29ـجيل  : تاريخ التس

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

االجهزة واالدوات العلمية والمالحية والمساحية واجهزة وادوات التصوير الفوتوغرافى والسينمائى  - 9الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

اجهزة وادوات لوصل او  -واالشارة والمراقبة )االشراف( واالنقاذ والتعليم  واالجهزة واالدوات البصرية واجهزة وادوات الوزن والقياس

فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم فى الطاقة الكهربائية اجهزة تسجيل او ارسال او نسخ الصوت اوالصور حامالت بيانات 

معدات واجهزة  -االت حاسبة  -االت تسجيل النقد  -ع النقد مغناطيسية اقراص تسجيل ماكينات بيع الية واليات لالجهزة التى تعمل بقط

 . 9اجهزة اخماد النيران بالفئة  -حاسوبية لمعالجة البيانات 

 

 على احمد محمد احمد جى ام اس لالستيراد والتوكيالت التجارية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  70,م  12بلوك  50 قطعة -شارع االمام أبو حنيفة  12:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 المصنع المصري للصناعه )ايفرنال( علي احمد محمد احمد و شركاهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المنطقة الصناعية )ب ، ج(مدينة العبور الصناعية, مصر 55005بلوك  12القليوبية القطعه رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0202191قم العالمـة  : ر

 2009/07/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

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

 11ولالغراض الصحية بالفئة 

 

 مصرى الجنسية -فرد  -جى ام اس لالستيراد والتوكيالت التجارية  -على احمد محمد احمد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مدينة نصر , مصر - 70م .  12بلوك  50شارع االمام ابو حنيفة قطعة 12:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 عه )ايفرنال( علي احمد محمد احمد و شركاهالمصنع المصري للصنااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المنطقة الصناعية )ب ، ج(مدينة العبور الصناعية, مصر 55005بلوك  12القليوبية القطعه رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0203304رقم العالمـة  : 

 2009/05/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 2منتجات الفئة  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -احمد النايب وشريكه ) ماكروانترناشيونال جروب (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

جنينة مول / المنطقة االولى بلوك الخدمات  1العقار على قطعة رقم  -الدور الثالث السكنى بالبرج الثالث  10شقة :  عنوان ناقل الملكية : 

 مدينة نصر, مصر -

 

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

 القاهرة, مصر-النزهة  -مساكن شيراتون -حي الملتقى العربى 33: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0205502رقم العالمـة  : 

 2011/09/22تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 دون غيرها 30منتجات الحلويات بما فى ذلك المضغات السكرية بالفئة رقم  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ندية محدودة المسئوليةشركة ايرل -كادبورى ايرالند ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 ايرلندا , ايرالند - 2دبلن  -ماالهايد رود كولوك :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية-كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية،الوالي50093ثري ليكس درايف نورثفيلد،اللينوى: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0205504رقم العالمـة  : 

 2009/11/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 ون غيرهاد 30منتجات الحلويات بما فى ذلك المضغات السكرية بالفئة  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ايرلندية محدودة المسئولية -كادبورى ايرالند ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ايرلندا , ايرالند 2ماالهايد رود كولوك دبلن :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية-كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ،الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية50093ثري ليكس درايف نورثفيلد،اللينوى: ن المنقول اليه الملكية عنوا

 
 0205506رقم العالمـة  : 

 2009/11/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 دون غيرها 30منتجات الحلويات بما فى ذلك المضغات السكريةجيعها واردة بالفئة  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ايرلندية محدودة المسئولية -كادبورى ايرالند ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ايرلندا , ايرالند 2ماالهايد رود كولوك ، دبلن :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية-كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سياليه المــــلكية   : اسم المنقول 

 ،الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية50093ثري ليكس درايف نورثفيلد،اللينوى: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0205507رقم العالمـة  : 

 2009/11/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/07  اريخ التأشــــــير بالسجالت  :ت

 30الفئة : 

 دون غيرها. 30منتجات الحلويات بما فى ذلك المضغات السكرية وجميعها واردة بالفئة  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ةشركة ايرلندية محدودة المسئولي -كادبورى ايرالند ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ايرلندا , ايرالند 2ماالهايد رود كولوك دبلن :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية-كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 واليات المتحدة االمريكية،الواليات المتحدة االمريكية, ال50093ثري ليكس درايف نورثفيلد،اللينوى: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0205508رقم العالمـة  : 

 2009/11/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 دون غيرها 30منتجات الحلويات بما فى ذلك المضغات السكرية وجميعها واردة بالفئة  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ايرلندية محدودة المسئولية --كادبورى ايرالند ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ايرلندا , ايرالند 2ماالهايد رود كولوك ، دبلن :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية-كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ،الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية50093ثري ليكس درايف نورثفيلد،اللينوى: ول اليه الملكية عنوان المنق



 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

 
 0205509رقم العالمـة  : 

 2009/11/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 دون غيرها 30منتجات الحلويات بما فى ذلك المضغات السكرية وجميعها واردة بالفئة  - 30ة الفئ:    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ايرلندية محدودة المسئولية -كادبورى ايرالند ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ايرلندا , ايرالند 2ماال هايد رود كولوك دبلن :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية-كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سيالمــــلكية   : اسم المنقول اليه 

 ،الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية50093ثري ليكس درايف نورثفيلد،اللينوى: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0206610رقم العالمـة  : 

 2019/05/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/21  التأشــــــير بالسجالت  :تاريخ 

 3الفئة : 

الصابون ، مستحضرات التنظيف ، المواد العطرية ، الزيوت الطياره ، المنتجات المعطرة غير  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ومواد إزالة رائحة العرق ، مستحضرات العناية المستخدمة طبياً ، مستحضرات التدليك غير المستخدمة طبياً ، مواد إزالة الرائحة الكريهة 

بالشعر ، مستحضرات تجميل غير طبية ، مستحضرات الحمام واألستحمام ، مستحضرات العناية بالبشرة ، الزيوت والكريمات،غسوالت ) 

، مستحضرات لوشن الغراض التجميل (   ا ، مستحضرات الحالقة ، مستحضرات قبل وبعد الحالقة ، مستحضرات إزالة الشعر 

السمرارالبشرة بالتعرض للشمس   ومستحضرات الحماية من أشعة الشمس ، مواد التزيين ، مستحضرات التجميل ومستحضرات إلزالتها 

، فازلين الغراض التجميل    ، مستحضرات العناية بالشفاه ، مسحوق التلك للزينة غزل قطنى واعواد قطن الغراض التجميل،مناديل 

 لتجميل      ، حشيات ، ومناديل ورقية  وقطع تنظيف محملة بمواد معطرة ، أقنعة للتجميل ، أقنعة لتطرية بشرة الوجه . ورقية معطرة ل

 دون غيرها 3والوارده بالفئه 

 

 ة المسئوليةيونيليفر جلوبال اي بي ليمتد شركة محدود andيونيليفر بى ال سى شركة عامة محدودة المسئولية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

 يونيليفر جلوبال اي بي ليمتد شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

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

 
 0206611رقم العالمـة  : 

 2009/11/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 مضادات للعفونة مطهرات لألغراض الصحية مستحضرات طبية للحمام - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

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

 

 يونيليفر جلوبال اى بى ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

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

 
 0206612مـة  : رقم العال

 2014/06/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

الصابون ، مستحضرات التنظيف ، المو اد العطرية ، الزيوت الطيارة ، المنتجات المعطرة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 عدا المستخدمة طبيا ، مواد ازالة الرائحة الكريهه ، ومواد غيرالمستخدمة طبيا ، مستحضرات التدليك 
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إزالة رائحة العرق  ، مستحضرات العناية بالشعر ، مستحضرات تجميل غير طبية ، مستحضرات الحمام واإلستحمام ،  مستحضرات 

، مستحضرات قبل وبعد الحالقة ،  العناية بالبشرة ، الزيوت والكريمات ، غسوالت لوشن للبشرة بغرض التجميل ، مستحضرات الحالقة

 مستحضرات إزالة الشعر 

مستحضرات إلسمرار البشرة بالتعرض للشمس وبعضها مستحضرات تجميل ، مستحضرات الحماية من أشعة الشمس ، مواد التزيين ، 

فاه ، مسحوق التلك للزينة ، مستحضرات التجميل ومستحضرات إزالة مواد التجميل ، فازلين ألغراض التجميل ، مستحضرات العناية بالش

 غزل قطنى يستخدم فى التزيين ، المواد من القطن ألغراض التجميل ، مناديل ورقية معطرة للتجميل ، حشيات وقطع قماش 

                                             3وقطع تنظيف محملة بمواد معطرة ، أقنعة للتجميل ، أقنعة لتطرية بشرة الوجه بالفئة رقم 

 

 

يونيليفر جلوبال اي بي ليمتد شركة محدودة  andشركة عامة محدودة المسئولية  -يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المسئولية

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

 

 بال اي بي ليمتد شركة محدودة المسئوليةيونيليفر جلواسم المنقول اليه المــــلكية   : 

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

 
 0210614رقم العالمـة  : 

 2011/09/22تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

مستحضرات صيدلية السيما المستحضرات الطبية لعالج ومنع اضطرابات الدم و السرطان وأمراض  - 2الفئة :    ائع والمنتــــــــجاتالبض

القلب و امراض واضطرابات الجهاز العصبي المركزي ومرض السكر االمراض العصيبة الناجمة عن االصابة بمرض السكر اضطرابات 

معده واالمعاء وأمراض واضطرابات الهرمونات وااللتهاب واالمراض الناجمة عن االلتهاب امراض الغدد الصماء واضطرابات ال

واضطرابات الهيكل العضلي واضطرابات االنحالل العصبي االضطرابات العصبية البدانه امراض العيون االالم امراض واضطرابات الجهاز 

 بات المسالك البولية القلقالعصبي اضطرابات الجهاز التناسلي الضعف الجنسي اضطرا

 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية انديانا -ايلى ليلى أند كمبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 يكيةالواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمر - 15532انديا نابوليس انديانا  -ليلى كوربوريت سنتر :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 دانيش سانكيو المحدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اليابان, اليابان-103-3155طوكيو -،نيهو نباشي هونشو3-2-1: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0219559رقم العالمـة  : 

 2011/09/22تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

الصابون ، الزيوت الطيارة ، مستحضرات الحمام و األستحمام ، مستحضرات العناية بالبشرة ،  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الزيوت و الكريمات و المحاليل الخاصة بالبشرة ، مستحضرات الحالقة ، مستحضرات قبل و بعد الحالقة ، مستحضرات نزع الشعر ، 

بشرة و مستحضرات الحماية من الشمس ، مواد التزيين ، مستحضرات التجميل و مستحضرات إزالة مواد التجميل ، مستحضرات تلوين ال

هالم البترول  ، مستحضرات العناية بالشفاة ، مسحوق الطلق ، قطن طبيعى للتجميل ، أعواد القطن ، حشيات وقطع نسيج و منشفات 

 يف محملة برائحة ذكية ، أقنعة الجمال  ، مجموعة مواد تجميل للوجهللتجميل ، حشيات و قطع قماش و منشفات للتنظ

 

شركة محدودة -يونيليفر جلوبال اى بى ليمتد  andشركة عامة محدودة المسئولية  -يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المسئولية

 بريطانياانجلترا,  -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, بريطانيا: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0224146رقم العالمـة  : 

 2012/06/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/16  بالسجالت  :تاريخ التأشــــــير 

 1الفئة : 
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 دون غيرها 1منتجات الفئة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

شركة الشرق للتجارة والصناعة  andشركة الشرق للتجارة والصناعة ) إيجل للبويات ( شركة توصية بسيطة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 )ايجل للبويات(

 أكتوبر , مصر5 -المنطقة الصناعية الثانية  -م 3522بمساحة  533القطعة :  :  عنوان ناقل الملكية

 

 شركة مساهمه-شركة الشرق للتجارة والصناعة )ايجل للبويات(اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الصناعيه الثانية, مصرالمنطقة  1،5/ 531والقطعة  533اكتوبر جزء من القطعة  5الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0224166رقم العالمـة  : 

 2012/10/31تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

 دون غيرها 1منتجات الفئة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ايجل بوليمرز جون وديع بشاي و شريكية andو شريكية ايجيل بوليمرز جون وديع بشاي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المنطقة الصناعية الثانية اكتوبر, مصر 533قطعة المجاورة  5/ 535قطعة  535الجيزة جزء من قطعة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ايجل بوليمرز لصناعة وتجارة الكيماويات ش.م.ماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

,  المنطقة الصناعية الثانية اكتوبر 533قطعة المجاورة  5/ 535قطعة  533الجيزة جزء من قطعة : قول اليه الملكية عنوان المن

 مصر

 
 0230053رقم العالمـة  : 

 2015/04/28تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مستحضرات التجميل والكوزماتيك والصابون والعطور والزيوت العطرية وغسول ) لوشن ( للشعر  - 3 الفئة:    البضائع والمنتــــــــجات

 منظفات االسنان

 

 شركة تضامن -ماكروانترناشيونال جروب  -شركة احمد النايب وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

بلوك الخدمات جنينة مول المنطقة االولى  1الث والعقار على القطعة رقم الدور الثالث السكنى بالبرج الث 10شقة :  عنوان ناقل الملكية : 

 مدينة نصر, مصر

 

 شركة مساهمة -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال(اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر-النزهة-مساكن شيراتون-حي الملتقى العربي33: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0233847رقم العالمـة  : 

 2011/07/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21الفئة : 

 دون غيرها  51جميع منتجات الفئة  - 51الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -وعات القاهرة للمبيعات واالستثمار وادارة المشر اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -مدينة نصر  -بجوار طيبة مول  -عمارات الشركة المصرية الكويتية  -أ طريق النصر 77:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -اسواق القاهرة للمبيعات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مصر الجديدة  -شارع عمر بن الخطاب 73: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0239953رقم العالمـة  : 

 2011/12/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

عناية التواليت و مواد بعد الحالقة و الكولونيا و الزيوت الطياره و مواد  ازالة الروائح الكريهة و مواد ازالة رائحة العرق و مستحضرات ال

سنان ، غسول االسنان بفروة الرأس و الشعر ، الشامبو و مواد تهيئة الشعر ، مواد تلوين الشعر ، منتجات تصفيف الشعر ، معاجين األ

لغير األستخدام الطبى ، مستحضرات العناية بالفم و األسنان ، مستحضرات تجميل غير طبية ، مستحضرات للحمام و االستحمام ، 

مستحضرات العناية بالبشرة ، زيوت و كريمات و محاليل للبشرة ، مستحضرات للحالقة ، مستحضرات قبل و بعد الحالقة ، مستحضرات 

الشعر ، مستحضرات تلوين البشرة ، مستحضرات للحماية من أشعة الشمس ، مواد التزيين ، مواد التجميل و مواد إزالة مواد  إزالة

التجميل ، هالم البترول و مستحضرات العناية بالشفاة ، مسحوق طلق ، نسيج صوفى للتنظيف ، أعواد من القطن ، حشيات و قطع من 

زيين ، حشيات و قطع نسيج وفوط مسح محمله بروائح عطرية، أقنعة للتجميل ، أقنعة لنضارة الوجه نسيج وفوط نسيج تستخدم فى الت

 3بالفئة رقم 

 

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

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

 

 يونيليفر جلوبال اي بي ليمتدلمنقول اليه المــــلكية   : اسم ا

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

 
 0240534رقم العالمـة  : 

 2015/08/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

ومستحضرات تبييض -دون غيرها )ماعدا المنظفات الصناعية  3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة :    ئع والمنتــــــــجاتالبضا

 االقمشة (

 

 شركة تضامن -ماكروانترناشيونال جروب  -شركة احمد النايب وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

جنينة مول / المنطقة  -بلوك الخدمات  1و العقار على القطعة رقم  -ور الثالث السكنى بالبرج الثالث الد - 10شقة :  عنوان ناقل الملكية : 

 مدينة نصر, مصر -االولى 

 

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

 القاهرة, مصر-النزهة-مساكن شيراتون-تقى العربيحي المل 33: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0240658رقم العالمـة  : 

 2012/02/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 وبخاصة البن والشاى 30منتجات الفئة  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 بن الفيومى . شركة ذات مسئولية محدودة كية  :اسم ناقل المـــــــــل

 حى غرب الدقهلية, مصر -اول المنصورة  -ناصية شارع توريل:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فردي -احمد محمد محمد احمد الفيومي  -جورمية فود لالستيراد وتصدير المواد الغذائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ملك/محمد محمد احمد الفيومي, مصر -شارع الجالء  -المحلة الكبرى  -الغربية : الملكية عنوان المنقول اليه 

 
 0244218رقم العالمـة  : 

 2012/04/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 ( 11 - 9دون غيرها )فى مجال الفئات   32ئة االعمال التجارية بالف - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

ورثة نبيل  معوض معوض  andشركة تضامن  -نبيل معوض وشركاة  -االلكتروني للتجارة والتوزيع بالجملة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ابراهيم

 القاهرة, مصر -ميدان ارض شريف  53:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ورثة نبيل  معوض معوض ابراهيم وشركاهكية   : اسم المنقول اليه المــــل
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 : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0244863رقم العالمـة  : 

 2011/10/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 دون غيرها 2لفئة رقم المستحضرات الصيدلية والواردة با - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة المانية -ميرز فارما جى أم بى أتش آند كو كى جى أيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المانيا, المانيا -فرانكفورت آم ماين  100 50333ايكينهايمر الندشتراسى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 رماسيتكا ليمتدبيوالب سانوس فااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، فيا السي ، البرازيل, البرازيل 530تابواو دا سيرا ، ستات او ساو باولو ، ات افينيدا باولو ايريس ، : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0249368رقم العالمـة  : 

 2013/03/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

ماعدا مستحضرات تبييض االقمشة ومواد الغسل والكى والمنظفات  3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة :    ضائع والمنتــــــــجاتالب

 الصناعية

 

 شركة تضامن -ماكروانترناشيونال جروب  -شركة احمد النايب وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

المنطقة  -جنينة مول  -بلوك الخدمات  1والعقار على القطعة رقم  -الدور الثالث السكنى بالبرج الثالث  10شقة :  عنوان ناقل الملكية : 

 مدينة نصر, مصر -االولى 

 

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

 القاهرة , مصر-النزهة  -مساكن شيراتون -ملتقي العربيحى ال 33: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0249786رقم العالمـة  : 

 2012/04/04تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 24الفئة : 

صة المنسوجات ومنتجات النسيج دون غيرها ) وبصفة خا 51جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 51الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 واغطية الفراش والموائد (

 

 شركة توصية بسيطة -مصنع زهرة المحلة للنسيج والصباغة  -عبد المعطى سالمة محمد الكفراوى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 عبد المعطى سالمة محمد الكفراوى, مصرالمنطقة الصناعية بملك  -طريق جمعية الغزل  -المحلة الكبرى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 زهرة المحله للنسيج والصباغه مساهمهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الغربيه, مصر -المحله الكبري -الطريق الدائري شارع شركة الحلوف : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0249787رقم العالمـة  : 

 2012/04/04تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/01  يخ التأشــــــير بالسجالت  :تار

 25الفئة : 

 دون غيرها )وبصفة خاصة المالبس( 52جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -غة مصنع زهرة المحلة للنسيج والصبا -عبد المعطى سالمة محمد الكفراوى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بملك عبد المعطى سالمة محمد الكفراوى, مصر -المنطقة الصناعية  -طريق جمعية الغزل  -المحلة الكبرى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 زهرة المحله للنسيج والصباغه مساهمهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الغربيه, مصر -المحله الكبري -رع شركة الحلوف الطريق الدائري شا: 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

 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 
 0250721رقم العالمـة  : 

 2013/03/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

تبيض االقمشة ومواد الغسل ( دون غيرها ) ماعدا مستحضرات 3جميع المنتجات الوارده بالفئة ) - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 والكي و المنظفات الصناعية (

 

 شركة تضامن -ماكروانترناشيونال جروب  -شركة أحمد النايب وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

ل المنطقة االولى بلوك الخدمات جنينة مو 1الدور الثالث السكنى بالبرج الثالث والعقار على القطعة رقم  10شقة :  عنوان ناقل الملكية : 

 مدينة نصر, مصر

 

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

 القاهرة, مصر-النزهة-مساكن شيراتون -حى الملتقى العربى  33: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0255091رقم العالمـة  : 

 2012/07/05يل  : تاريخ التسـج

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

المالبس مالبس لالرتداء ولوازم لها وخاصة توبات قمصان سويت شيرت تى شيرت )قمصان  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مصان بال اكمام ( توبات تربط بشريط حول العنق نصف كم( فانيالت )جيرسيه( سويترات سترات من صدف محبوك توبات واسعة )ق

سراويل )مالبس داخلية( سراويل للراحة شورتات قمصان قصيرة مالبس داخلية )النجيرى( للنساء والرجال مالبس داخلية للنساء 

عة وشريط حول الوسط والرجال وخاصة سراويل داخلية بوكسر شورتات لالوالد ثونج )مالبس تحتيه نسائية ( مالبس داخلية بشرايط رفي

االرامل ( مالبس داخلية من الكتفين حتى القدم للنساء  -صدريات )برا( قمصان داخلية بدون اكمام للنساء مالبس داخلية للنساء )مرح 

اصة كورسية سلبيات سيور اربطة لالستخدام حول القدم لتثبيت الجوارب أو االذرع لتثبيت االكمام عبايات حزام جوك مالبس للنوم وخ

ارواب للحمام قمصان للنوم بيجامات مالبس للنوم كيمونو )مالبس تقليدية يابانية ( معاطف جواكت جواكت مقاومة للهواء )الرياح( 

سترات فساتين تنورات بلوزات اثواب فضفاضة لالطفال البسة السباحة البسة المطر وخاصة معاطف المطر بونيهات المطر احذية طويلة 

ات أو قبعات للمطر رباطات رباطات العنق سيور وشاحات البسة القدم جوارب البسة ضيقة وجوارب رباطات الرأس للمطر )بوت( وكاب

دون  52وخاصة قبعات وكابات واغطية اخرى ومتنوعة للرأس رباطات للوسط مآزر ازياء تنكرية وجميع المنتجات والواردة بالفئة رقم 

 غيرها

 

 ال.بي 3دي اس كندا سي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، كندا, كندا5ام  1ذي  1اف.دو سيرك، مونتريال، كيبيك، اتش  3100:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ال.بي 1سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، كندا, كندا5ام  1ذي  1اف.دو سيرك، مونتريال، كيبيك، اتش  3100: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0259055رقم العالمـة  : 

 2015/02/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 11فى مجال الفئة  32خدمات االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرى الجنسية -منشأة فردية  -الطيب للتجارة والصناعة  -الطيب  محمد السيد الغريب اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الدقهلية, مصر -مركز المنصورة  -ملك ورثة / حسين رشدى عبد السالم  -سلكا حوض الهيشة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة -TIBالطيب للتجارة والصناعةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اجا سلكا طريق اجا المنصورة. , مصر -الدقهلية : نقول اليه الملكية عنوان الم

 
 0260377رقم العالمـة  : 
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 2013/02/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 دون غيرها 03جل للشعر بالفئة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شركة صن للتجميل  -شركة رشاد عبد المقصود محمد يوسف النقيب وشركاه  لمـــــــــلكية  :اسم ناقل ا

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

 

رئيفة علي  -صود محمد يوسف النقيب )في حصتة( وهم )والدية عبد المقصود محمد ورثة رشاد عبد المقاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شركة صن للتجميل -وزوجتة بهيجة ممدوح واوالدة القصر اسالم  و اسامة رشاد عبد المقصود( وشركاه  -ابو العنين 

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

 
 0260377رقم العالمـة  : 

 2013/02/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 دون غيرها 03جل للشعر بالفئة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

رئيفة علي ابو  -محمد يوسف النقيب )في حصتة( وهم )والدية عبد المقصود محمد  ورثة رشاد عبد المقصود 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 : 

 

 توصية بسيطة -صن للتجميل  -نزيه عبد المقصود محمد يوسف النقيب وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

شارع عبد السالم  -الدور الرابع برج العال اعلي النساجون الشرقيون  1شقة رقم  -دمنهور   -البحيرة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 الشاذلي, مصر

 
 0275577رقم العالمـة  : 

 2017/11/23تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 2المستحضرات الدوائية المستخدمة لعالج امراض القلب واالوعية الدموية وامراض القلب بالفئة  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقانون والية انديانا ليلي كوربوريت -ايلي ليلي اند كومباني  ـــلكية  :اسم ناقل المــــــ

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 15532سنتر انديانا بولس انديانا :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 دودةدانيش سانكيو المحاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اليابان, اليابان 103-3155طوكيو -نيهونباشى هوتشو  3-2-1: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0278672رقم العالمـة  : 

 2018/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 7الفئة : 

 دون غيرها 7واردة بالفئة جميع المنتجات ال - 7الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -على احمد محمد احمد وشركاة  -المصنع المصرى للصناعه ايفرنال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مصر , , , , مصر -القاهرة  13059بلوك  9قطعة  -المنطقة الصناعية  -مدينة العبور :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة-المصنع المصري للصناعة )ايفرنال(علي احمد محمد احمد وشركاه ة   : اسم المنقول اليه المــــلكي

 القليوبية, , , , مصر-مدينة العبور الصناعية-المنطقة الصناعية )ب،ج(-55005(بلوك 12القطعة رقم): عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0278673رقم العالمـة  : 

 2018/06/26تاريخ التسـجيل  : 
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 2022/06/05  يخ التأشــــــير بالسجالت  :تار

 9الفئة : 

 دون غيرها 9المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -على احمد محمد احمد وشركاه  -المصنع المصرى للصناعة ) ايفرنال(  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مصر , , , , مصر -القاهرة  - 13059بلوك  - 9قطعة  -المنطقة الصناعية  -دينة العبور م:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة-على احمد محمد احمد وشركاة-المصنع المصري للصناعة )ايفرنال(اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية., مصر-مدينة العبورالصناعية-)ب،ج( المنطقة الصناعية-55005( بلوك 12القطعة رقم): عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0278674رقم العالمـة  : 

 2018/03/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

ه والسخان والبوتاجاز  الواردة المراوح التكييفات الدفايه القاليه والفرن والميكرويف والثالج - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 11بالفئة 

 

 شركة تضامن -على احمد محمد احمد وشركاه  -المصنع المصرى للصناعة ) ايفرنال(  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر - 13059بلوك  - 9المنطقة الصناعية قطعة  -مدينة العبور :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة -علي احمد محمد احمد وشركاة-المصنع المصري للصناعة )ايفرنال(ل اليه المــــلكية   : اسم المنقو

 القليوبية, مصر-مدينة العبور الصناعية-المنطقة الصناعية )ب،ج(-55005(بلوك 12القطعة رقم): عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0278675رقم العالمـة  : 

 2018/03/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 7الفئة : 

 دون غيرها 7المنتجات الواردة بالفئة  - 7الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -على احمد محمد احمد وشركاه  -المصنع المصرى للصناعة ) ايفرنال(  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر - 13059بلوك  - 9المنطقة الصناعية قطعة  -مدينة العبور :  ملكية : عنوان ناقل ال

 

 توصية بسيطة -على احمد محمد احمد وشركاة-المصنع المصري للصناعة )ايفرنال(اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر-مدينة العبور الصناعية -)ب،ج( المنطقة الصناعية-55005(بلوك 12القطعة ): عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0278676رقم العالمـة  : 

 2018/03/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 دون غيرها 9الريسيفر والتليفزيون الواردة بالفئة  - 9الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -على احمد محمد احمد وشركاه  -المصنع المصرى للصناعة ) ايفرنال(  مـــــــــلكية  :اسم ناقل ال

 القاهرة, مصر - 13059بلوك  - 9المنطقة الصناعية قطعة  -مدينة العبور :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة-د محمد احمد وشركاهعلى احم-المصنع المصري للصناعة )ايفرنال(اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر-مدينة العبور الصناعية-المنطقة الصناعية )ب،ج(-55005(بلوك 12القطعة رقم): عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0278677رقم العالمـة  : 

 2018/06/26تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 دون غيرها 11المنتجات الواردة بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة تضامن -على احمد محمد احمد وشركاه  -المصنع المصرى للصناعة ) ايفرنال(  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر - 13059بلوك  - 9قطعة  -المنطقة الصناعية  -مدينة العبور :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة-علي احمد محمد وشركاة-المصنع المصري للصناعة )ايفرنال(اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر-مدينة العبور الصناعية-المنطقة الصناعية )ب،ج(-55005(بلوك 12القطعة رقم ): عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0279824:   رقم العالمـة

 2014/01/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

دون  32الدعاية واالعالن وا دارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى والواردة بالفئة رقم  - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 غيرها

 

 شركة كويتية ذات مسئولية محدودة -عبد الله حمد محمد النفيسى وشركاة  -شركة نوافل التجارية  ية  :اسم ناقل المـــــــــلك

 الكويت, الكويت - 131مكتب  -الدور االول  -المدخل الرابع  -الصالحية :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 المسؤولية بي اف واي براندز،ال ال سي،شركة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ،الواليات المتحدة االمريكية., الواليات المتحدة االمريكية10910انداستريال بليس،ميديل تاون ،نيويورك 79: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0286141رقم العالمـة  : 

 2014/05/08تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 59المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 59الفئة :    ائع والمنتــــــــجاتالبض

 

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

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

 

 فردي -ن سلوي فزاع يوسف عبد الرحماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سوهاج مركز البلينا شارع السوق بني جميل بملك / احمد محمود مدني محمود, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0290795رقم العالمـة  : 

 2014/10/28تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

تقديم عروض للبيع وبيع بضائع فى مجال تجارة التجزئة والجملة ، خدمات اإلعالن والترويج  - 32ئة الف:    البضائع والمنتــــــــجات

والوكاالت ، تأجير مساحات لإلعالن ، خدمات تصريف األعمال ، خدمات المحاسبة ، وخدمات تقديم النصح واإلستشارة والمعلومات 

، أبحاث السوق ، خدمات إعداد الفواتير ، خدمات الدعاية والتسويق ، خدمات  المتعلقة باألعمال التجارية وتصريف األعمال التجارية

النصح والمعلومات واإلستشارة وتصريف أمور اإلشتراكات والمشتركين ، إعداد وإقامة العروض والمعارض التجارية ، نشر الدعاية 

تى تتم عن طريق الكمبيوتر من اإلنترنت ، تقديم ونشر المعلومات واإلعالن ، جميع الخدمات الواقعة فى هذه الفئة المتعلقة باإلنترنت أو ال

 32المتعلقة بجميع الخدمات سالفة الذكر . الوارده بالفئه 

 

 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جزر فيرجن البريطانية -دوبيزل ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 يا استيت رود تاون توتوال جزر فيرجن البريطانية, بريطانياباس:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 اي ام بي جي مانجمنت اند اي بي سيرفسيس ليميتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ده , ( دبي االمارات العربيه المتح 3حي دبي للتصميم )دي  3المبني  7امركز دبي المالي العالمي الطابق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمارات العربية المتحدة

 
 0290796رقم العالمـة  : 

 2014/10/28تاريخ التسـجيل  : 
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 2022/06/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 

عبر وسائل خدمات اإلتصاالت الصوتية والمعلوماتية والسمعية والمرئية ، خدمات اإلتصاالت  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

اإلعالم المتعددة ، خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية ، خدمات الراديو والتليفزيون والبث عن طريق األقمار اإلصطناعية والكبل ، 

خدمات الوكاالت اإلخبارية ، بث وتقديم وعرض معلومات لألغراض التجارية والمحلية من بنك معلومات مخزن فى كمبيوتر ، بث عروض 

ث حية ، إستئجار وتأجير ومنح حق إنتفاع ألجهزة ومعدات اإلتصال ، خدمات البث التليفزيونى وعبر اإلنترنت عن طريق اإلشتراك ، وأحدا

 توفير المواقع على شبكة المعلومات ، توفير الدخول إلى واإلنتفاع بأوقات دخول إلى قواعد معلومات الكمبيوتر ، وجميع الخدمات الواقعة

المتعلقة أو الخاصة باإلنترنت أو التى تتم إلكترونيا من اإلنترنت ، توفير ونشر المعلومات المتعلقة بجميع الخدمات سالفة  فى هذه الفئة

 33الذكر بالفئة رقم 

 

 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين جزر فيرجن البريطانية -دوبيزل ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جزر فيرجن البريطانية, بريطانيا -تورتوال  -رود تاون  -باسيا استيت :  ناقل الملكية : عنوان 

 

 اي ام بي جي مانجمنت اند اي بي سيرفسيس ليميتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

( دبي االمارات العربيه المتحده ,  3حي دبي للتصميم )دي  3المبني  7امركز دبي المالي العالمي الطابق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمارات العربية المتحدة

 
 0290798رقم العالمـة  : 

 2014/10/28تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

جزئة والجملة ، خدمات اإلعالن والترويج تقديم عروض للبيع وبيع بضائع فى مجال تجارة الت - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والوكاالت ، تأجير مساحات لإلعالن ، خدمات تصريف األعمال ، خدمات المحاسبة ، وخدمات تقديم النصح واإلستشارة والمعلومات 

والتسويق ، خدمات  المتعلقة باألعمال التجارية وتصريف األعمال التجارية ، أبحاث السوق ، خدمات إعداد الفواتير ، خدمات الدعاية

النصح والمعلومات واإلستشارة وتصريف أمور اإلشتراكات والمشتركين ، إعداد وإقامة العروض والمعارض التجارية ، نشر الدعاية 

علومات واإلعالن ، جميع الخدمات الواقعة فى هذه الفئة المتعلقة باإلنترنت أو التى تتم عن طريق الكمبيوتر من اإلنترنت ، تقديم ونشر الم

 . 32المتعلقة بجميع الخدمات سالفة الذكر الواردة بالفئة رقم 

 

 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جزر فيرجن البريطانية -دوبيزل ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 نية, بريطانياجزر فيرجن البريطا -تورتوال  -رود تاون  -باسيا استيت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 اي ام بي جي مانجمنت اند اي بي سيرفسيس ليميتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

( دبي االمارات العربيه المتحده ,  3حي دبي للتصميم )دي  3المبني  7امركز دبي المالي العالمي الطابق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمارات العربية المتحدة

 
 0290799مـة  : رقم العال

 2014/10/28تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 

خدمات اإلتصاالت الصوتية والمعلوماتية والسمعية والمرئية ، خدمات اإلتصاالت عبر وسائل  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ت السلكية والالسلكية ، خدمات الراديو والتليفزيون والبث عن طريق األقمار اإلصطناعية والكبل ، اإلعالم المتعددة ، خدمات اإلتصاال

خدمات الوكاالت اإلخبارية ، بث وتقديم وعرض معلومات لألغراض التجارية والمحلية من بنك معلومات مخزن فى كمبيوتر ، بث عروض 

زة ومعدات اإلتصال ، خدمات البث التليفزيونى وعبر اإلنترنت عن طريق اإلشتراك ، وأحداث حية ، إستئجار وتأجير ومنح حق إنتفاع ألجه

 توفير المواقع على شبكة المعلومات ، توفير الدخول إلى واإلنتفاع بأوقات دخول إلى قواعد معلومات الكمبيوتر ، وجميع الخدمات الواقعة

لكترونيا من اإلنترنت ، توفير ونشر المعلومات المتعلقة بجميع الخدمات سالفة فى هذه الفئة المتعلقة أو الخاصة باإلنترنت أوالتى تتم إ

 33الذكر بالفئة رقم 

 

 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جزر فيرجن البريطانية -دوبيزل ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جزر فيرجن البريطانية, بريطانيا -تورتوال  -رود تاون  -باسيا استيت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 اي ام بي جي مانجمنت اند اي بي سيرفسيس ليميتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

( دبي االمارات العربيه المتحده ,  3حي دبي للتصميم )دي  3المبني  7امركز دبي المالي العالمي الطابق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 لعربية المتحدةاالمارات ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0290800رقم العالمـة  : 

 2014/10/28تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

تأجير الكمبيوتر ، تركيب وصيانة سوفت وير الكمبيوتر ، خدمات برمجة الكمبيوتر وتصميم  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

تر ، جميع الخدمات الواقعة فى هذه الفئة المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر، األجهزة والمعدات الحاسبة ، وبرمجة الكمبيوتر وتصميم الكمبيو

الكمبيوتر ، خدمات التصميم والرسم والكتابة الخاصة بعمل صفحات للمواقع على اإلنترنت ، عمل وصيانة المواقع على اإلنترنت ، 

كة اإلنترنت لصالح األخرين ، جميع الخدمات الواقعة فى هذه الفئة المتعلقة أو الخاصة ، باإلنترنت أو التى تتم إستضافة المواقع على شب

 15إلكترونيا من اإلنترنت ، خدمات المعلومات الواردة فى هذه الفئة 

 

 وانين جزر فيرجن البريطانيةشركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة وفقا لق -دوبيزل ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جزر فيرجن البريطانية, بريطانيا -تورتوال  -رود تاون  -باسيا استيت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 اي ام بي جي مانجمنت اند اي بي سيرفسيس ليميتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

( دبي االمارات العربيه المتحده ,  3حي دبي للتصميم )دي  3المبني  7 امركز دبي المالي العالمي الطابق: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمارات العربية المتحدة

 
 0300606رقم العالمـة  : 

 2016/07/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

فى مجال طلمبات المياه الواردة بالفئة  32راد والتصدير والتوكيالت التجارية بالفئة خدمات االستي - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

11 

 

 شركة توصية بسيطة -ترفينا لالستيراد والتصدير  -الفريد ريمون الفريد وشريكيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , , , , مصر القليوبية  -م . القناطر الخيرية  -الخرقانية :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئوليه محدوده -ترفينا ايجيبت جروب لالستيراداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االزبكيه القاهرة, مصر -نجيب الرحاني  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0300607رقم العالمـة  : 

 2016/07/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

فى مجال طلمبات المياه الواردة بالفئة  32خدمات االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية بالفئة  - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

7 

 

 سيطةشركة توصية ب -ترفينا لالستيراد والتصدير  -الفريد ريمون الفريد وشريكيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 م . القناطر الخيرية , مصر -الخرقانية :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئوليه محدوده -ترفينا ايجيبت جروب لالستيراداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االزبكيه القاهرة, مصر -نجيب الرحاني  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0300608رقم العالمـة  : 

 2016/07/11سـجيل  : تاريخ الت

 2022/06/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

فى مجال طلمبات المياه الواردة بالفئة  32خدمات االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية بالفئة  - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

11 



28 28 

 

 شركة توصية بسيطة -ترفينا لالستيراد والتصدير  -فريد وشريكته الفريد ريمون ال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 م . القناطر الخيرية , , , , مصر -الخرقانية :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئوليه محدوده -ترفينا ايجيبت جروب لالستيراداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االزبكيه القاهرة, مصر -نجيب الرحاني  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0302727رقم العالمـة  : 

 2019/05/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 13خدمات المطاعم بالفئة  - 13الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 تضامن -مطاعم روستو -ريكه شركة حسام هيثم ماردينى وش اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -اكتوبر  5 -الحى السابع  -المحور المركزى  -ابراج زمزم  1/1القطعة  - 5برج رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -مطاعم روستو  -شركة حسام هيثم ماردينى وشريكه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

المدمجة بالدورين االرضي واالول )نموذج سافوي( بمشروع رويال  111،110،133،31،33الوحدات: اليه الملكية  عنوان المنقول

 أكتوبر, مصر 5 -المحور المركزي  -ب بالحي الثامن 17/1الكائن بالقطعة 

 
 0310461رقم العالمـة  : 

 2019/02/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 دون غيرها 13خدمات المطاعم بالفئة  - 13الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -انس للمطاعم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 رالقاهرة, , , , مص -مصر الجديدة  - 1ميدان تريف عقار  -ش عثمان ابن عفان  30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -انسس تشيكن  لالغذية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر-مصر الجديدة -بين ميدان  تريومف وميدان سفير   -ش عثمان بن عفان  30: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0316269رقم العالمـة  : 

 2016/07/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/08  أشــــــير بالسجالت  :تاريخ الت

 7الفئة : 

 7طلمبات المياه الواردة بالفئة رقم  - 7الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -ترفينا لالستيراد والتصدير  -الفريد ريمون الفريد وشريكته  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القليوبية , , , , مصر  -م . القناطر الخيرية  -ية الخرقان:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئوليه محدوده -ترفينا ايجيبت جروب لالستيراداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االزبكيه القاهرة, مصر -نجيب الرحاني  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0316515رقم العالمـة  : 

 2019/07/03تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

"الصابون؛ المنظفات؛ االستعدادات التبييض؛ و االستعدادات التنظيف؛ العطور، ماء المرحاض،  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

و مضاد التعرق؛ االستعدادات لرعايه فروه الرأس و  المستحضرات لمرحله ما بعد الحالقه؛ كولونيا؛ الزيوت االساسيه؛ مزيالت الروائح

الشعر؛ الشامبو و البلسم؛ ملونات الشعر؛ منتجات تصفيف الشعر؛ معجون االسنان؛ غسول الفم، و ليس لالستخدام الطبي؛ االستعدادات 

مستحضرات للحمام و دوش ؛ لرعايه الفم و االسنان ؛ مستحضرات التجميل غير العالجيه ؛ مستحضرات التجميل غير العالجيه ؛ 
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مستحضرات للعنايه بالبشره ؛ الزيوت و الكريمات و المستحضرات للبشره ؛ مستحضرات للحالقه ؛ المستحضرات لمرحله ما قبل الحالقه 

و بعد الحالقه؛ مستحضرات مزيل الشعر ؛ مستحضرات الشمس الدباغه و الحمايه من اشعه الشمس؛ مواد التجميل؛ المكياج و 

ضرات الزاله المكياج؛ هالميات بتروليه، مستحضرات العنايه بالشفاه، بودره تلك، طبقات من القطن بغرض التزيين، اصابع من مستح

القطن بغرض التزيين، لفافات تجفيف مشبعه او شبه مرطبه بمواد تنظيف او محاليل تزيين، ماسكات التجميل، مواد ازاله البقع من الوجه 

 غيرها دون 3الواردة بالفئة 

 

 

 

 

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

 المملكة المتحدة , , , , بريطانيا -زد دى  1 55سى اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد , انجلترا :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية-ى ليمتد يونيليفر جلوبال اى باسم المنقول اليه المــــلكية   : 

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

 
 0318681رقم العالمـة  : 

 2016/11/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 دون غيرها. 2االدوية بالفئة   - 2الفئة  :   البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصري الجنسية -فرد  -واكى فارما  -السيد عبد الحليم عبد الغنى واكد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الشرقية, , , , مصر -المنطقة الصناعية  B 3 - 159القطعة  -العاشر من رمضان :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ورثة السيد عبد الحليم عبد الغنى واكدــلكية   : اسم المنقول اليه المــ

 : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0318681رقم العالمـة  : 

 2016/11/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 .دون غيرها 2االدوية بالفئة   - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ورثة السيد عبد الحليم عبد الغنى واكد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 واكد للصناعات الدوائية )واكي فارما (ش.ذ.م.ماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصرB3الصناعية المنطقة  - 159الشرقية مدينة العاشر من رمضان القطعة رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0330838رقم العالمـة  : 

 2019/04/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 7الفئة : 

 دون غيرها 7طلمبات مياه فقط الواردة بالفئة  - 7الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -ترفينا لالستيراد والتصدير   -فريد وشريكتة الفريد ريمون ال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الخرقانية م القناطر الخيرية القليوبية, , , , مصر:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئوليه محدوده -ترفينا ايجيبت جروب لالستيراداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االزبكيه القاهرة, مصر -رحاني نجيب ال 17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0333569رقم العالمـة  : 
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 2019/08/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5 - 3الفئة : 

 دون غيرها 3منظفات صناعية بالفئة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 2مطهرات بالفئة  - 2الفئة 

 

فرد مصرى  -االهرام لتجارة وتوزيع مطهرات مزارع وتوكيالت تجارية  -عماد عادل محمد محمد عميرة  سم ناقل المـــــــــلكية  :ا

 الجنسية

 الغربية , , , , مصر -ملك / عمرو عادل محمد محمد عميرة  -مركز طنطا  -دفره :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن-عماد عادل محمد عميره وشريكه  اسم المنقول اليه المــــلكية   :

 الغربيه مركز طنطا محله منوف بملك عماد عادل محمد محمد عميرة , مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0343327رقم العالمـة  : 

 2018/05/08تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 ( 7دون غيرها )فى مجال منتجات الفئة   32استيراد وتصدير بالفئة  - 32الفئة :    المنتــــــــجاتالبضائع و

 

شركة ترفينا لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية وتصنيع طلمبات المياه -الفريد ريمون الفريد وشريكتة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصية بسيطة -ائية بجميع انواعها  بجميع انواعها والمحركات  الكهرب

 القليوبية, , , , مصر-م القناطر الخيرية    -الخرقانية:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئوليه محدوده -ترفينا ايجيبت جروب لالستيراداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لقاهرة, مصراالزبكيه ا -نجيب الرحاني  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0343826رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 

خدمات اتصاالت الهاتف؛ منصات االتصاالت كخدمة؛ خدمات االجتماع عبر الهاتف؛ خدمات - - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

خدمات تسجيل اتصاالت الهاتف؛ خدمات تحويل النص إلى كالم؛ خدمات إرسال خدمات الرسائل القصيرة؛ خدمات توجيه اتصاالت الهاتف؛ 

التحقق من الهاتف؛ خدمات معلومات عن أرقام الهواتف؛ خدمات دمج تطبيقات المحادثة، تحديدا: ، توفير دمج وترابط االتصاالت مع 

 ( دون غيــــــــــــرها       33ـــــوارده بالفئـــــــــــــــــه )   تطبيقات وخدمات محادثات أطراف أخرى والـــــ

  

 

 

 شركة امريكية مساهمة -نيكسمو انك   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

ية , , , , الواليات المتحدة االمريك 91102الشارع الثانى ، الدور الرابع ، سان فرانسسكو ، كاليفورنيا ،  517:  عنوان ناقل الملكية : 

 الواليات المتحدة االمريكية

 

 فوناج بيزنيس انك.اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ،الواليات المتحدة االمريكية., الواليات المتحدة االمريكية07733مين سنريت ،هولمديل،نيوجيرسي 53: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0343827رقم العالمـة  : 

  تاريخ التسـجيل  :

 2022/06/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

برمجيات وخدمات برمجة التطبيقات التي تعتمد على اإلنترنت، ومستلزمات وأدوات تطوير  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

وخدمات االتصاالت من أجل ، الزبائن اآلخرين،  البرمجيات القابلة للتحميل ، لتمكين الشركات من التواصل مع، وتطوير وتوفير تطبيقات

 والعمالء والمستخدمين  

 ( دون غيـــرها       15والـوارده بالفئـــه )   
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 شركة امريكية مساهمة -نيكسمو  انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , , , ,  91102ليفورنيا ، الشارع الثانى ، الدور الرابع ، سان فرانسسكو ، كا 517:  عنوان ناقل الملكية : 

 الواليات المتحدة االمريكية

 

 فوناج بيزنيس انك.اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ،الواليات المتحدة االمريكية., الواليات المتحدة االمريكية07733مين سنريت ،هولمديل،نيوجيرسي 53: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0353033رقم العالمـة  : 

 2021/10/03تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -تيراد والتصدير شهره للتجارة والتوكيالت واالس -تامر رجب و شركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -العجوة  -المهندسين  - 12شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ضامنشركة ت           -الصقر للصناعات المتطورة -هاني عز الدين انور عز الدين صقر وشريكتةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بورسعيد., مصر-جنوب بورسعيد-م3291بمساحة  -9cبالمنطقة الصناعية قبلي -151،153القطعة رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0353034رقم العالمـة  : 

 2021/10/03تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 11جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة :    تالبضائع والمنتــــــــجا

 

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

 يزة, , , , مصرالج -العجوة  -المهندسين  - 12شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن-الصقر للصناعات المتطورة -هاني عز الدين انور عز الدين صقر وشريكتهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بورسعيد., مصر-جنوب بورسعيد-م3291بمساحة - 9cبالمنطقة الصناعية قبلي-151،153القطعة رقم: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0355099: رقم العالمـة  

 2022/06/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

األجهزة واألدوات العلمية والبحرية والخاصة بأعمال المسح والتصوير الفوتوغرافي والتصوير  - 9الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

جهزة وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والتحقق )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات السينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأ

لوصل أو فتح أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم بالطاقة الكهربائية، أجهزة لتسجيل أو نقل أو استنساخ الصوت أو الصور، حامالت 

دمجة وأقراص الفيديو الرقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمي، أنظمة األجهزة البيانات المغناطيسية وأقراص التسجيل، األقراص الم

التي تعمل بالعملة المعدنية، أجهزة تسجيل النقد والماكينات الحاسبة ومعدات معالجة البيانات وأجهزة الحاسوب، برامج الحاسوب، 

نصوص والصور والصوت عن طريق شبكات اإلنترنت الالسلكية، أجهزة األجهزة اإللكترونية المحمولة والنقالة الستقبال وإرسال وقراءة ال

التحكم عن بعد ألجهزة التسجيل، مشغالت الصوت الرقمية، أجهزة تسجيل الصوت، مشغالت الفيديو الرقمية، أجهزة محمولة لتسجيل 

ت الصوت الرقمية، أجهزة تسجيل واستنساخ الصوت والصور والفيديو، أجهزة الكترونية أخرى الستنساخ الصور والفيديو، مشغال

الصوت، أجهزة وأدوات الكترونية للتوجيه والتعليم، أجهزة االتصال الالسلكي لنقل الصوت أو البيانات أو الصور، الكاميرات، الكاميرات 

لحقات الحاسوب لالستخدام الرقمية، برامج إعادة توجيه الرسائل، برامج الحاسوب لالستخدام فيما يتعلق بنقل الصوت والبيانات، برامج وم

في عرض ومعالجة بيانات الوسائط البصرية والصور البيانية والنصوص والصور الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية والرسوم المتحركة 

ت على الرقمية ومقاطع الفيديو ومشاهد األفالم والصوت وألغراض الشبكات االجتماعية، البرامج الحاسوبية للولوج إلى قواعد البيانا

شبكة اإلنترنت وتصفحها والبحث فيها، أجهزة وبرامج الحاسوب التي تقوم بتوفير اتصال هاتفي متكامل بشبكات المعلومات العالمية 

المحوسبة، أجهزة مكبرات الصوت الستيريو الشخصية، الميكروفونات، برامج التعرف على الحروف، برامج التعرف على الصوت، برامج 

ي والمراسلة، برامج حاسوب لتنسيق وتحويل المحتوى والنصوص واألعمال البصرية واألعمال السمعية واألعمال السمع البريد اإللكترون

قالة بصرية واألعمال األدبية والبيانات والملفات والمستندات واألعمال اإللكترونية إلى نسق متوافق مع األجهزة اإللكترونية المحمولة والن

الحاسوب لتمكين تنزيل والولوج إلى المحتوى والنصوص واألعمال البصرية واألعمال السمعية واألعمال السمع وأجهزة الحاسوب، برامج 
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بصرية واألعمال األدبية والبيانات والملفات والمستندات واألعمال اإللكترونية على حاسوب أو جهاز استهالكي الكتروني محمول / نقال 

تطبيق محمول لحواسيب أو أجهزة استهالكية الكترونية محمولة / نقالة أخرى، برامج الحاسوب في  آخر، البرامج القابلة للتنزيل في شكل

 دون غيرها. 9مجال إرسال وعرض النص والصورة والصوت والواردة بالفئة 

 

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

and  شركة اجنبية-شركة امازون تكنولوجيز،انك 

الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات  19303، ويلمينجتون ، ديالوير  505طريق فوولك ، سويت  103:  عنوان ناقل الملكية : 

 المتحدة االمريكية

 

 شركة اجنبية-كنولوجيز،انك شركة امازون تاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ،الواليات المتحدة االمريكية., الواليات المتحدة االمريكية93109تيري افنيو ان،سياتل،واشنطن  110: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0355103رقم العالمـة  : 

 2022/06/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42 الفئة :

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير أجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب، خدمات الحاسوب وخاصة االستضافة عن بُعد لنظم 

يقات الحاسوب، االستضافة لنظم التشغيل وتطبيقات الحاسوب من خالل اإلنترنت، توفير وسط حاسوبي افتراضي يمكن التشغيل وتطب

الوصول إليه عبر اإلنترنت، تأجير مرافق حوسبة وتخزين بيانات بسعات متغيرة، توفير برامج غير قابلة للتنزيل ويمكن الوصول إليها عبر 

إدارة تطبيقات الحاسوب، إنشاء منصة إنترنت للتجارة اإللكترونية، تصميم وإدارة ومراقبة منتديات شبكة الحاسوب العالمية من أجل 

الحوار على الخط مباشرة )اإلنترنت(، إنشاء صفحات ويب مخزنة إلكترونياً للخدمات التي تقدم على الخط مباشرة )اإلنترنت( ولشبكة 

ع اإللكترونية للغير، إدارة المواقع اإللكترونية للغير، تأجير خوادم الويب، خدمات صيانة اإلنترنت، تخزين البيانات، إعداد وصيانة المواق

وإنشاء واستضافة المواقع اإللكترونية، خدمات مزودي التطبيقات وتحديداً توفير واستضافة وإدارة وتطوير وصيانة التطبيقات والبرامج 

لتجارة اإللكترونية والدفع عبر اإلنترنت وترتيب الطلبيات وتصميم المواقع اإللكترونية والمواقع اإللكترونية وقواعد البيانات في مجاالت ا

وتخزين البيانات وجدولة السعة المحوسبة المشتركة وخدمات إرسال الرسائل وحساب تصنيف المواقع اإللكترونية على أساس حركة 

بإدارة التطبيقات متعددة الوسائط والعرض والرقابة وبرمجة  المستخدمين، برمجة الحاسوب، خدمات تقديم االستشارات فيما يتعلق

الحاسوب، أجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب وتصميم نظم الحاسوب، خدمات تحرير وتحديث وصيانة ودعم برامج ونظم 

إدارة قواعد البيانات وإدارة المرافق الحاسوب، خدمات الحاسوب التي تتعلق بإدارة التطبيقات متعددة الوسائط والعرض والرقابة والبحث و

واالستعانة بمصادر خارجية، خدمات الحاسوب وبخاصة استضافة قاعدة بيانات عبر اإلنترنت تضم مدى واسع من معلومات المصلحة 

ة قاعدة بيانات العامة عبر اإلنترنت، خدمات الحاسوب وتحديداً توفير محركات البحث للحصول على معلومات االهتمامات العامة، استضاف

تفاعلية إلرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب والمشتركين، توفير برامج تصفح عبر اإلنترنت غير قابلة للتنزيل، توفير برامج ألجهزة 

نقالة االتصاالت النقالة غير القابلة للتنزيل من أجل تعزيز الولوج المتنقل إلى اإلنترنت عن طريق أجهزة الحاسوب وأجهزة الحاسوب ال

والمتحركة وأجهزة االتصاالت النقالة والمتحركة، خدمات تقديم االستشارات والتصميم فيما يتعلق بأجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج 

الحاسوب، خدمات تقديم االستشارات والتصميم فيما يتعلق بأجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب النقالة وأجهزة االتصاالت النقالة 

تحركة، استضافة المحتوى والصور الفوتوغرافية والنصوص والبيانات والصور والمواقع اإللكترونية وغيرها من األعمال اإللكترونية والم

للغير، توفير محركات البحث، توفير منصات بحث تتيح للمستخدمين طلب واستقبال الصور الفوتوغرافية والنصوص والبيانات والصور 

خدمات استضافة تفاعلية تتيح للمستخدمين نشر ومشاركة ما يخصهم من الصور الفوتوغرافية والنصوص  واألعمال اإللكترونية،

والبيانات والصور على الخط مباشرة )اإلنترنت(، خدمات الحاسوب وبخاصة تكوين مجموعات افتراضية للمستخدمين للمساهمة في 

ت( وتشكيل مجموعات افتراضية واالنخراط في خدمات التواصل االجتماعي، النقاش والحوار والحصول على المعلومات العائدة )التعليقا

 تركيب وصيانة برامج الحاسوب، توفير مواقع إلكترونية تضم المعلومات الفنية فيما يتعلق ببرامج وأجهزة الحاسوب التشغيلية، نقل بيانات

على شبكات الحاسوب العالمية والشبكات الالسلكية  المستندات من نسق واحد للحاسوب إلى نسق آخر، استضافة المحتوى الرقمي

وشبكات االتصاالت اإللكترونية، توفير منصات بحث تتيح للمستخدمين طلب واستقبال المحتويات والنصوص واألعمال البصرية واألعمال 

ترونية، توفير استخدام مؤقت لبرامج السمعية واألعمال السمع بصرية واألعمال األدبية والبيانات والملفات والمستندات واألعمال اإللك

الحاسوب غير القابلة للتنزيل ومرافق على الخط مباشرة )اإلنترنت( لتمكين المستخدمين من الولوج إلى وتنزيل برامج الحاسوب، 

واعد البيانات، استضافة وجدولة وصيانة قواعد البيانات عبر اإلنترنت للغير، الحوسبة السحابية التي تضم برامج تستخدم في إدارة ق

( وتضم برامج تستخدم في إدارة قواعد البيانات، ASPاالستضافة السحابية لقواعد البيانات اإللكترونية، خدمات مزودي التطبيقات )

( تضم برامج SAAS( تضم منصات برامج الحاسوب تستخدم في إدارة قواعد البيانات، البرامج كخدمات )PAASالمنصات كخدمات )

ارة قواعد البيانات، الخدمات الحاسوب وتحديداً توفير خوادم قواعد بيانات متغيرة السعة للغير، توفير مواقع إلكترونية تضم تستخدم في إد

برامج غير قابلة للتنزيل إلدارة قواعد البيانات، خدمات الحاسوب وبخاصة االستضافة عن بُعد لنظم التشغيل وتطبيقات الحاسوب، توفير 

تطبيقات الحاسوب من خالل اإلنترنت، استضافة مواقع إلكترونية تتيح للمستخدمين القدرة على مراجعة مختلف نظم تشغيل مضيفة و

المحتويات المطبوعة والفوتوغرافية ومحتويات الصور الرسومية والمحتوى السمعي واستخدام نماذج حسب الطلب لتوفير المدخالت 

يرات والتعديالت واآلراء واالقتراحات والمالحظات واالنخراط في خدمات التواصل االجتماعي واآلراء اإليجابية والسلبية والتحريرات والتغي

وشبكات األعمال والشبكات المجتمعية، خدمات الحاسوب وبخاصة تكوين شبكات تواصل اجتماعي عبر اإلنترنت للمستخدمين المسجلين 

من األقران وتشكيل مجموعات افتراضية واالنخراط في خدمات التواصل للمشاركة في النقاش والحوار والحصول على المعلومات العائدة 
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االجتماعي وجميعها في مجال الترفيه وصناعة القطاع الترفيهي، توفير استخدام مؤقت لبرامج وتطبيقات الحاسوب غير القابلة للتنزيل 

جتماعي والملفات النصية وملفات الوسائط المتعددة، توفير للولوج إلى والتنزيل االنسيابي للملفات السمعية واأللعاب وشبكات التواصل اال

استخدام مؤقت لبرامج وتطبيقات الحاسوب غير القابلة للتنزيل للولوج إلى والتنزيل االنسيابي للملفات السمعية وشبكات التواصل 

تنزيل، توفير استخدام مؤقت لبرامج الحوسبة االجتماعي والملفات النصية وملفات الوسائط المتعددة، توفير تطبيقات برمجية غير قابلة لل

السحابية غير القابلة للتنزيل على الخط مباشرة )اإلنترنت( والتي تستخدم في التخزين اإللكتروني للبيانات، توفير خدمات المعلومات 

 دون غيرها 15واالستشارات والنصح المتعلقة بما سبق والواردة بالفئة 

 

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

 شركة اجنبية-شركة امازون تكنولوجيز،انك 

لواليات الواليات المتحدة االمريكية, , , , ا 19303، ويلمينجتون ، ديالوير  505طريق فوولك ، سويت  103:  عنوان ناقل الملكية : 

 المتحدة االمريكية

 

 شركة اجنبية-شركة امازون تكنولوجيز،انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ،الواليات المتحدة االمريكية., الواليات المتحدة االمريكية93109تيري افنيو ان،سياتل،واشنطن  110: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0362680رقم العالمـة  : 

 2021/10/04لتسـجيل  : تاريخ ا

 2022/06/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 3في مجال الفئه 32خدمات االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه تضامن -د مصطفي محمد مرسي وشريكيه احم - oiltechشركة االخوة للزيوت و المنظفات اويل تك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المنوفية, , , , مصر -مركز منوف  -بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات  3قطعة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة-اويل  تك للزيوت النباتية والمنظفاتاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصر3مدينة السادات /المنطقة الصناعية الثانية /قطعة رقم :  عنوان المنقول اليه الملكية

 
 0371458رقم العالمـة  : 

 2019/12/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

ه اجهزه لمعالجه المدفوعات االلكترونيه وهى برامج الكومبيوتر لمعالجه المدفوعات االلكتروني - 9الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 9محطات الدفع االلكترونية الوارده بالفئه 

 

 شركة جروب مونيتيكو انترناشيونال انك تاسست وقائمة طبقا لقوانين كندا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

, , , 5بى  1اتش فايف بى  -كندا  -كيوبيك  -نتريال م -ساوث تاور  -تى اتش فلور  35كومبليكسى ديسجاردنز  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 , كندا

 

 شركة ذات مسئولية محدودة-كايسي فيديرال دي كريدي موتويل؛اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ستر اسبورغ،فرنسا, فرنسا 57000روفريدريك غليوم رايفيزن، 1: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0371459رقم العالمـة  : 

 2019/12/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 36الفئة : 

خدمات الدفع االلكتروني -حدمات تحويل االموال -الخدمات المالية و هي خدمات الدفع االلكتروني  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

و  -و خدمات المعلومات ذات الصله  -و بطاقات الوالء  -زنه و معالجة البطاقات مسبقة الدفع االئتمان و الخصم و القيمة المخ -للتجاره 

و خدمات توثيق -و خدمات معالجة المدفوعات االلكترونية  -و خدمات التسوية  -و تفويض المعامالت  -خدمات نقطة البيع و نقاط المعاملة

 35الدفع و التحقق من المدفوعات بالفئة رقم 

 

 شركة جروب مونيتيكو انترناشيونال انك تاسست وقائمة طبقا لقوانين كندا ناقل المـــــــــلكية  : اسم

, , 5بى  1اتش فايف بى  -كيوبيك ، كندا  -مونتريال  -ساوث تاور  -تى اتش فلور  35كومبليكسى ديسجاردنز  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , كندا
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 شركة ذات مسئولية محدودة-كايسي فيديرال دي كريدي موتويل؛:   اسم المنقول اليه المــــلكية 

 ستر اسبورغ،فرنسا, فرنسا 57000رو فريدريك غيلوم رايفيزن، 1: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0371507رقم العالمـة  : 

 2022/04/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 10الفئة : 

 دون غيرها 10االجهزة و المعدات الجراحية لالستخدام فى جراحة العيون فى الفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 نوفارتيس ا ج، شركة مساهمة سو يسرية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بازل ، سويسرا, , , , سويسرا 1005:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الكون انك ،شركة محدودة المسئولية،مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين سويسراالمــــلكية   :  اسم المنقول اليه

 فرايبورغ ،سويسرا, سويسرا 1701-،سى اتش5دى افرى -رو لويس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0372992رقم العالمـة  : 

 2021/02/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

أطعمة نشوية ذات طعوم مختلفة ، مقرمشات ذات طعوم مختلفة ، رقائق الذرة ذات طعوم مختلفة ،  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها من الفئات 30رقائق القمح ذات طعوم مختلفة ، وجباب سريعة أساسها الحبوب وجميعها تقع بالفئة 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -العزم لتجارة المواد الغذائية  قل المـــــــــلكية  :اسم نا

 محافظة الجيزة , , , , مصر -أكتوبر  5مدنية  -امتداد الصناعية الثالثه  301القطعة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كة مساهمةشر-شركة العزم لتصنيع المواد الغذائيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 محافظة الجيزة, مصر-اكتوبر  5مدينة -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة 171القطعة رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0376782رقم العالمـة  : 

 2020/12/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

خضروات مجففة , جلي فواكه , لبن ,فواكه مغطاه بالسكر ؛فواكه محفوظة ؛ أطعمة خفيفة أساسها  - 59الفئة :    اتالبضائع والمنتــــــــج

 59الفواكه ؛ فواكه مسكرة ؛خوخ مجفف معالج ؛ فطر لألكل مجفف ؛لحم مقدد بالفئة 

 

 كة صينيةشر  -شينزين سيجيومي إندستريال . كو ، ال تى دى   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

, ساوث سايد أوف شيهوا رود.فوباو نيبرهود. فوباو ستريت ,فوتيان 1, تشانغفو جينماو بيلدينغ رقم: 1701:  عنوان ناقل الملكية : 

 ديستريكت, شينزين سيتي, غوانغدونغ, الصين, , , , الصين

 

 يغوانغدونغ سيجيومي اندستريال كو .،ال تي داسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الصين., الصين 215300انسايد ذا اندستريال ترانسفير بارك ،هوايدونغ كونتي،غواندونغ بروفينس،: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0378882رقم العالمـة  : 

 2020/04/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 7فى مجال طلمبات المياه الواردة بالفئة رقم   32جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم   - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

ترفينا لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه وتصنيع طلمبات المياة بجميع   -الفريد ريمون الفريد  وشريكته  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة توصيه بسيطة  -ئية بجميع انواعها  انواعها والمحركات الكهربا

 وسط البلد, , , , مصر  -ش نجيب الريحانى  17:  عنوان ناقل الملكية : 
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 ذات مسئوليه محدوده -ترفينا ايجيبت جروب لالستيراداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 راالزبكيه القاهرة, مص -نجيب الرحاني  17: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0382841رقم العالمـة  : 

 2020/07/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 فى مجال طلمبات المياه. 32خدمات االستيراد والتصدير بفئة - 32الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 والتصدير والتوكيالت التجارية  الفريد ريمون الفريد و شريكته شركة توصية بسيطة ترفينا لالستيراد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الخرقانية_م القناطر الخيرية _القليوبية, , , , مصر:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئوليه محدوده -ترفينا ايجيبت جروب لالستيراداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االزبكيه القاهرة, مصر -نجيب الرحاني  17: لكية عنوان المنقول اليه الم

 
 0385139رقم العالمـة  : 

 2020/12/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 14الفئة : 

 11الساعات بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 11فى مجال الساعات بالفئة  32لفئة االستيراد و التصدير با - 32الفئة 

 

الحمد  -محمد عبد الله موسى على  andفرد مصرى الجنسية  -جلوريا لالسيراد  -على عبدالله موسى على  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرد -تريدنج لتوزيع الساعات 

 الشرقية, , , , مصر -مركز الحسينية  -ش المركز ملك محمد عبدالله موسى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد -الحمد تريدنج لتوزيع الساعات  -محمد عبد الله موسى على اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقية مركز الحسينية شارع المركز ملك محمود عبد الحميد الصادق ابراهيم, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0385141رقم العالمـة  : 

 2021/02/10ـجيل  : تاريخ التس

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 14الفئة : 

 دون غيرها 11الساعات بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 ( 11دون غيرها )فى مجال الساعات فئة  32استيراد و التصدير بالفئة  - 32الفئة 

 

الحمد تريدنج لتوزيع  -محمد عبد الله موسى على andفردى  -جلوريا لالسيراد  -عبدالله موسى على  على اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 افراد -الساعات 

 الشرقية, , , , مصر -مركز الحسينية  -ش المركز ملك محمد عبدالله موسى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 افراد -الحمد تريدنج لتوزيع الساعات  -محمد عبد الله موسى علىاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقية مركز الحسينية ش المركز ملك محمود عبد الحميد الصادق ابراهيم, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0385143رقم العالمـة  : 

 2020/12/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 14الفئة : 

 دون غيرها 11الساعات فئة  - 11الفئة :    لبضائع والمنتــــــــجاتا

 دون غيرها 11فى مجال الساعات فئة  32استيراد و التصدير فئة  - 32الفئة 

 

 -محمد عبد الله موسى على  andمصرى الجنسية   -فردى  -جلوريا لالستيراد  -على عبدالله موسى على  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 فرد -الحمد تريدنج لتوزيع الساعات 

 الشرقية, , , , مصر -مركز الحسنية  -ش المركز ملك محمد عبدالله موسى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد -الحمد تريدنج لتوزيع الساعات  -محمد عبد الله موسى على اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ركز الحسينية ش المركز ملك محمود عبدالحميد الصادق ابراهيم, مصرالشرقية م: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0385144رقم العالمـة  : 

 2021/02/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 14الفئة : 

 11الساعات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 11فى مجال الساعات بالفئة  32االستيراد و التصدير بالفئة رقم  - 32الفئة 

 

الحمد  -محمد عبد الله موسى على andمصرى الجنسية   -فردى  -جلوريا لالستيراد  -على عبدالله موسى على  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرد -تريدنج لتوزيع الساعات

 الشرقية, , , , مصر -مركز الحسنية  -محمد عبدالله موسى ش المركز ملك :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد -الحمد تريدنج لتوزيع الساعات -محمد عبد الله موسى علىاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقية مركز الحسينية ش المركز ملك محمود عبد الحميد الصادق ابراهيم, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0385145عالمـة  : رقم ال

 2020/11/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 14الفئة : 

 11الساعات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 11فى مجال الساعات بالفئة رقم  32االستيراد و التصدير بالفئة رقم  - 32الفئة 

 

 مصرى الجنسية -فردى  -جلوريا لالسيراد  -على عبدالله موسى على  م ناقل المـــــــــلكية  :اس

 الشرقية, , , , مصر -مركز الحسنية  -ش المركز ملك محمد عبدالله موسى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 افراد -الساعات  الحمد تريدنج لتوزيع -محمد عبد الله موسى علىاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقية مركز الحسينية ش المركز ملك محمود عبد الحميد الصادق ابراهيم, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0385146رقم العالمـة  : 

 2021/02/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 14الفئة : 

 11الساعات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة :    ـجاتالبضائع والمنتـــــــ

 11فى مجال الساعات بالفئة  32االستيراد و التصدير بالفئة رقم  - 32الفئة 

 

الحمد  -محمد عبد الله موسى على andمصرى الجنسية   -فردى  -جلوريا لالستيراد  -على عبدالله موسى على  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 افراد -توزيع الساعات تريدنج ل

 الشرقية, , , , مصر -مركز الحسنية  -ش المركز ملك محمد عبدالله موسى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 افراد -الحمد تريدنج لتوزيع الساعات  -محمد عبد الله موسى علىاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ة ش المركز ملك محمود عبد الحميد الصادق ابراهيم, مصرالشرقية مركز الحسيني: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0385149رقم العالمـة  : 

 2020/12/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 14الفئة : 

 دون غيرها11الساعات فئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 دون غيرها11فى مجال الساعات فئة  32لتصدير فئة استيراد و ا - 32الفئة 

 

الحمد  -محمد عبد الله موسى على andمصرى الجنسية   -فردى  -جلوريا لالستيراد  -على عبدالله موسى على  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 افراد -تريدنج لتوزيع الساعات 

 الشرقية, , , , مصر -مركز الحسنية  -ى ش المركز ملك محمد عبدالله موس:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 افراد -الحمد تريدنج لتوزيع الساعات  -محمد عبد الله موسى علىاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقية مركز الحسينية ش المركز ملك محمود عبد الحميد الصادق ابراهيم, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0385156رقم العالمـة  : 

 2021/02/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 14الفئة : 

 11الساعات بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 11فى مجال الساعات بالفئة  32االستيراد و التصدير بالفئة  - 32الفئة 

 

الحمد  -محمد عبد الله موسى على andفرد مصرى الجنسية  -جلوريا لالستيراد  -دالله موسى على على عب اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 افراد -تريدنج لتوزيع الساعات 

 الشرقية, , , , مصر -مركز الحسينية  -ش المركز ملك محمد عبدالله موسى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 افراد -الحمد تريدنج لتوزيع الساعات  -موسى على محمد عبد اللهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقية مركز الحسينية ش المركز ملك محمود عبد الحميد الصادق ابراهيم, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0385158رقم العالمـة  : 

 2021/02/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 14 الفئة :

 دون غيرها 11الساعات بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 11فى مجال الساعات فئة  32استيراد و التصدير فئة  - 32الفئة 

 

زيع الحمد تريدنج لتو -محمد عبد الله موسى على andفرد  -جلوريا لالسيراد  -على عبدالله موسى على  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 افراد -الساعات 

 الشرقية, , , , مصر -مركز الحسنية  -ش المركز ملك محمد عبدالله موسى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 افراد -الحمد تريدنج لتوزيع الساعات  -محمد عبد الله موسى علىاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش المركز ملك محمود عبد الحميد الصادق ابراهيم, مصرالشرقية مركز الحسينية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0385160رقم العالمـة  : 

 2021/02/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 14الفئة : 

 11الساعات بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 11فى مجال الساعات بالفئة  32بالفئة  االستيراد و التصدير - 32الفئة 

 

الحمد  -محمد عبد الله موسى على andفرد مصرى الجنسية  -جلوريا لالسيراد  -على عبدالله موسى على  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 افراد -تريدنج لتوزيع الساعات 

 الشرقية, , , , مصر -نية مركز الحسي -ش المركز ملك محمد عبدالله موسى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 افراد -الحمد تريدنج لتوزيع الساعات  -محمد عبد الله موسى علىاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقية مركز الحسينية ش المركز ملك محمود عبد الحميد الصادق ابراهيم, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0385166رقم العالمـة  : 
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 2021/02/10تسـجيل  : تاريخ ال

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 14الفئة : 

 دون غيرها 11الساعات بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 (11دون غيرها )فى مجال الساعات فئة  32استيراد و التصدير بالفئة  - 32الفئة 

 

 فردى -جلوريا لالسيراد  -ى عبدالله موسى على عل اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الشرقية, , , , مصر -مركز الحسنية  -ش المركز ملك محمد عبدالله موسى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد -الحمد تريدنج لتوزيع الساعات  -محمد عبد الله موسى على اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقية مركز الحسينية ش المركز ملك محمود عبد الحميد الصادق ابراهيم, مصر :عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0385168رقم العالمـة  : 

 2020/12/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 14الفئة : 

 11الساعات بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 11فى مجال الساعات بالفئة  32االستيراد و التصدير بالفئة  - 32الفئة 

 

الحمد  -محمد عبد الله موسي علي  andفرد مصرى الجنسية  -جلوريا لالسيراد  -على عبدالله موسى على  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرد -تريدنج لتوزيع الساعات 

 الشرقية, , , , مصر -مركز الحسينية  -الله موسى ش المركز ملك محمد عبد:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد -الحمد تريدنج لتوزيع الساعات  -محمد عبد الله موسي علي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقية مركز الحسينية ش المركز مللك محمود عبدالحميد الصادق ابراهيم, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0385170ة  : رقم العالمـ

 2020/11/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 14الفئة : 

 11الساعات بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 11فى مجال الساعات بالفئة  32االستيراد و التصدير بالفئة  - 32الفئة 

 

 فرد مصرى الجنسية -جلوريا لالسيراد  -على عبدالله موسى على  :اسم ناقل المـــــــــلكية  

 الشرقية, , , , مصر -مركز الحسينية  -ش المركز ملك محمد عبدالله موسى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 افراد -الحمد تريدنج لتوزيع الساعات  -محمد عبد الله موسى علىاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقية مركز الحسينية ش المركز ملك محمود عبد الحميد الصادق ابراهيم, مصر: قول اليه الملكية عنوان المن

 
 0385171رقم العالمـة  : 

 2020/12/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 14الفئة : 

 11بالفئة  الساعات - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 11فى مجال الساعات بالفئة  32االستيراد و التصدير بالفئة  - 32الفئة 

 

الحمد  -محمد عبد الله موسى على andفرد مصرى الجنسية  -جلوريا لالستيراد  -على عبدالله موسى على  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 افراد -تريدنج لتوزيع الساعات 

 الشرقية, , , , مصر -مركز الحسينية  -المركز ملك محمد عبدالله موسى  ش:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 افراد -الحمد تريدنج لتوزيع الساعات  -محمد عبد الله موسى علىاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصرالشرقية مركز الحسينية ش المركز ملك محمود عبد الحميد الصادق ابراهيم: عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0388710رقم العالمـة  : 

 2022/05/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 10الفئة : 

 10اجهزه وادوات جراحيه لألستخدام فى جراحه العيون الوارده بالفئه   - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمه سويسريه -فارتس أ ج نو اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 سويسرا , , , , سويسرا -بازل  1005:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الكون انك ،شركة محدودة المسئولية،مؤلفة وقائمة وفقا  لقوانين سويسرااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ورغ،سويسرا, سويسرافرايب 1701--،سى اتش5دى افرى-رو لويس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0391847رقم العالمـة  : 

 2022/05/31تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 18الفئة : 

علب ، حقائب ، حقائب للشاطئ ، حقائب يد، حقيبة سفر قماشية، حقائب الخصر، جرابات، حقائب  - 13الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

سفرية ، حقائب و حقائب سفرية، حقائب لحمل البدالت، حقائب صغيرة سفرية ، محافظ جلدية، محفظة، حقائب صغيرة، محافظ ، حاملي 

المفاتيح، صناديق ثياب ، جزادين ، محفظة أمتعة ، المظالت، شماسي، عصي خيزران، عصي المشى ، حقائب بطاقة االئتمان وحامليها، 

حقيبة الظهر، حقائب للجنود، الحقائب المدرسية، حقائب مدرسية، حقيبة اليد الواسعة، حقائب رياضية، حقائب حقائب ظهر، حقائب ظهر، 

العب رياضية ، حقائب للكتب، حقيبة القماش الخشن، حقائب المال، حقائب الكتف، حقائب عبر الجسم، أحزمة الكتف ، علب مفاتيح، 

 دون غيرها 13لبطانيات للكالب والقطط" فئة والمالبس للكالب والقطط و اطوق والحقائب وا

 

 شركة ذات مسؤلية محدوده مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين انجلترا -مونسون اكسسوريز ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , , المملكة المتحدةالمملكة المتحده , , -اية ان  1 - 11لندن دابليو -نيكوالس رود 1-نوتينج هيل فاليدج :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية -مونسون تى ام ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اية ان, بريطانيا 1 11دابليو  -نيكوالس رود، لندن، انجلترا  1يلو بلدنج، : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0392282رقم العالمـة  : 

 2021/07/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/08  ريخ التأشــــــير بالسجالت  :تا

 30الفئة : 

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

 

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

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 12شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  301:  ة : عنوان ناقل الملكي

 

 شركة مساهمة-سيفتى بوت للصناعات المتكاملةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ج, مصر ( المنطقة الصناعية الحرفية5/35مصنع بالقطعة )رقم-مدينة بدر-القاهرة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0394707رقم العالمـة  : 

 2020/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 59الخضروات والفاكهة المجمدة وجميع منتجات الفئة  - 59الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة  -يد الخضروات والفاكهة )احمد عبد الهادى احمد ابو النصر وشركاة (المصرية لحفظ وتبر اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 العبور القاهرة, , , , مصر 15009بلوك  13قطعة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
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 شركة مساهمة -الشركة المصرية لالستثمار الغذائياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -النزهة -خلف مساكن الشيراتون-مساكن تعاونيات البناء -القاهرة : لكية عنوان المنقول اليه الم

 
 0400418رقم العالمـة  : 

 2021/10/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39 - 35 -31الفئة : 

 31ن المحاصيل الزراعية الواردة بالفئة رقم البلح بوصفه م - 31الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 31 - 59فى مجال البلح والنخيل بالفئات  32البيع الوارد بالفئة رقم  - 32الفئة 

 59و الفئة  31فى مجال الفئة  39التعبئة الواردة بالفئة رقم  - 39الفئة 

 

 ةشركة مساهم -اطلس سيوة للتنمية الزراعية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر -الشيخ زايد  -غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي  13الكيلو :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية  -بريدج ديجيتال ماركتنج اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -المقطم   - الهضبة العليا -المنطقة ج   -ب  11بلوك رقم  10العقار رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0401098رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

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

 

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

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 12شارع السودان الدور الثالث شقه  301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد مصري الجنسية-عمر شلبي عمر محمد عبد الجواداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

-مدينة دمنهور -شارع عثمان بن عفان خلف برج النيل تبع  االبعاديه بملك /شلبي عمر محمد عبد الجواد15: ول اليه الملكية عنوان المنق

 البحيرة, مصر

 
 0401235رقم العالمـة  : 

 2021/09/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 دون غيرها 59جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 59الفئة :    ــــجاتالبضائع والمنتــــ

 

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

 الجيزه, , , , مصر-العجوزه   -المهندسين -12الدور الثالث شقه  -ش السودان 301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية - M.H.Aام اتش ايه لالستيراد والتصدير اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, , , , مصر-اكتوبر5مدينة -المنطقة الصناعية الثالثة محور خدمى ثاني 502: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0401819رقم العالمـة  : 

 2022/02/14:  تاريخ التسـجيل 

 2022/06/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 دون غيرها 59جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 59الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 طةشهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير شركة توصية بسي -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المهندسين العجوزة الجيزة, , , , مصر 12ش السودان الدور الثالث شقة  301:  عنوان ناقل الملكية : 
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 فرد -محمد السيد حسن جاد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبيه, مصرملك / السيد حسني جاد مركز الخانكة  -سندورة  -ش الجامع الكبير عزبة سرسق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0402539رقم العالمـة  : 

 2021/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

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

 

 شركة تضامن -توب تريد  -تعلب  روماني سامي عدلي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -مدينة نصر  -احمد فخري  -شارع جمال الدين عفيفي  7:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 افراد-ايهاب السيد محمد محمد العنانياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ز ابو راس بملك /اسماعيل عبد العزيز ابو راس, مصركفر الشيخ قسم دسوق  شارع  مسجد عبد العزي: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0403053رقم العالمـة  : 

 2022/02/20تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 ماعدا الشيكوالته 30جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -12شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  301:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , , , مصر

 

 شركة ذات مسئولية محدودة - Black OPalناعة والتجارة بالك اوبال للصاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر-ثان  -القاهرةالجديدة  -الرحاب  - 37مجموعة  7: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0403056رقم العالمـة  : 

 2022/02/22تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 3جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 3الفئة :    والمنتــــــــجات البضائع

 

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

 الجيزه  -زه العجو -المهندسين  -12شقه  -الدور الثالث  -شارع السودان  301:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , , , مصر

 

 ذات مسئولية محدودة-وايتس للتوكيالت التجارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -مدينة نصر-المنطقة السادسة -ش مكرم عبيد الرئيسي-تقسيم النصر للسيارات  3: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0403568رقم العالمـة  : 

 2021/03/11ـجيل  : تاريخ التس

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 وبصفة خاصة البن والشاى 30جميع منتجات الفئة رقم   - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بن الفيومي   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 حى غرب الدقهلية , , , , مصر -اول المنصورة   -ناصية شارع توريل :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فردي -احمد محمد محمد احمد الفيومي  -جورمية فود لالستيراد وتصدير المواد الغذائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 محمد احمد الفيومي, مصرملك/محمد  -شارع الجالء  -المحلة الكبرى  -الغربية : 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

 
 0403569رقم العالمـة  : 

 2021/03/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 30فى مجال الفئة  32جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -الفيومي   بن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الدقهلية , , , , مصر  -حى غرب   -اول المنصورة   -ناصية شارع توريل :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فردي -احمد محمد محمد احمد الفيومي  -جورمية فود لالستيراد وتصدير المواد الغذائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ملك/محمد محمد احمد الفيومي, مصر -شارع الجالء  -المحلة الكبرى  -الغربية : اليه الملكية عنوان المنقول 

 
 0403570رقم العالمـة  : 

 2021/12/22تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 13الكافيهات الواردة بالفئة خدمات المطاعم و  - 13الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بن الفيومي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 حى غرب الدقهلية , , , , مصر -اول المنصورة  -ناصية شارع توريل :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فردي -احمد محمد محمد احمد الفيومي  -ية جورمية فود لالستيراد وتصدير المواد الغذائاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ملك/محمد محمد احمد الفيومي, مصر -شارع الجالء  -المحلة الكبرى  -الغربية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0405956رقم العالمـة  : 

 2022/01/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 52جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 52الفئة :    ضائع والمنتــــــــجاتالب

 

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

 الجيزه, , , , مصر -عجوزه ال -المهندسين  -12شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -االفاضل تكس لصناعة المالبس الجاهزة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر -العبور  -المنطقه الصناعيه )ب(  30000بلوك  -ب(  110قطعه ): عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0407035رقم العالمـة  : 

 2021/11/23جيل  : تاريخ التسـ

 2022/06/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39 - 35 -10 -5 -3الفئة : 

 3مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 2ردة بالفئة رقم المبيدات المنزليه الوا -المطهرات  -االدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية  - 2الفئة 

 10المستلزمات الطبيه الوارده بالفئه  - 10الفئة 

 32التوكيالت الواردة بالفئة رقم  - 32الفئة 

 10- 2 - 3فى مجال الفئات  39التعبئة الواردة بالفئة رقم  - 39الفئة 

 

 شركة توصيه بسيطة -راج شركة ميد -شركة محمد عبد الله محمود احمد شاهين وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

حى شرق الدقهليه , , ,  -ثان المنصورة  -بملك حنان محسن محمد على  -بجوار المغسله  -ش مجمع المحاكم  35:  عنوان ناقل الملكية : 

 , مصر
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 ابيكير )ذات مسئوليه محدوده(اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر, مصر -مكرم عبيد  -معز الدولة  ش 11عقار رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0408677رقم العالمـة  : 

 2022/02/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

 15زجاج السيارات الوارد بالفئه رقم  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد خالد عبد المجيد الدمالوى  : اسم ناقل المـــــــــلكية 

 القاهره , , , , مصر -مدينه نصر  -شارع عبد المنعم من شارع اسماعيل القبانى  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -كاتالست لصيانة زجاج السياراتاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة الجديدة, مصر-التجمع االول-بجوار مستشفي د/احمد عكاشة -99البنفسج 33:  عنوان المنقول اليه الملكية

 
 0409127رقم العالمـة  : 

 2022/01/26تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 59ئه جميع المنتجات الواردة بالف - 59الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 , , , , مصر _ المهندسين _ العجوزة _ الجيزة 12ش السودان _ الدور الثالث _ شة  301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القاهرة, مصر -الغربية-الزيتون-ش عبد الرحمن نصر  11: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0409607رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 34الفئة : 

السجائر؛ التبغ الخام أو المصنَّع؛ منتجات التبغ؛ بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار   - 31الفئة :    تالبضائع والمنتــــــــجا

والسيجاريلو )سيجار رفيع(؛ الوالعات؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق السجائر؛ أنابيب السجائر؛ فالتر السجائر؛ أدوات محمولة 

لمحمولة باليد إلدخال التبغ في األنابيب الورقية؛ السجائر اإللكترونية؛ لفائف السجائر اإللكترونية؛ السوائل بالجيب للف السجائر؛ اآلالت ا

المعدة للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ لغرض تسخينها؛ األجهزة اإللكترونية والقطع الخاصة بها لتسخين التبغ؛ بدائل التبغ لغرض 

على بدائل التبغ؛ علب السجائر؛ صناديق السجائر؛ مسحوق السعوط الرطب مع التبغ؛ السعوط مع التبغ؛ االستنشاق؛ السجائر المحتوية 

مسحوق السعوط الرطب بدون التبغ؛ السعوط بدون التبغ؛ مغلفات النيكوتين الخالية من التبغ التي تؤخذ عبر الفم )لغايات غير طبية(؛ 

 31ئة أجهزة التبخير الفموية ألغراض التدخين. بالف

 

شركة محدودة المسئولية منظمة وقائمة بحسب القوانين المرعية فى المملكة  -نيكوفنتشرز هولدنغز ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المتحدة

 لمتحدةال ايه ، المملكة المتحدة, , , , المملكة ا 3ار  5واتر  ستريت ، لندن ، دبليو  سى  1غلوب هاوس ، :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 بريتيش أميريكان توباكو )براندز( ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بي جي المملكة المتحدة, بريطانيا 5ار 5تامبل باليس ،لندن ،دبليو سي1غلوب هاوس ،: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0411112رقم العالمـة  : 

 2022/02/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/08  ـــير بالسجالت  :تاريخ التأشـــ

 25الفئة : 

 52جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه , , , , مصر -لعجوزه ا -المهندسين  - 12شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية-االفاضل تكس لصناعة المالبس الجاهزةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر-العبور-المنطقة الصناعية )ب( 30000بلوك-ب(110قطعة): عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0413145رقم العالمـة  : 

 2021/09/20تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 59جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 59الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 

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

 , , , , مصر _ المهندسين _ العجوزة _ الجيزة 12ش السودان _ الدور الثالث _ شقة  301:  ل الملكية : عنوان ناق

 

 شركة مساهمة مصرية - M.H.Aام اتش ايه لالستيراد والتصدير اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, , , , مصر -اكتوبر5مدينة -نيالمنطقة الصناعية الثالثة محور خدمى ثا 502: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0416239رقم العالمـة  : 

 2022/06/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

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

 

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

 الجيزة, , , , مصر  -العجوزة  -المهندسين   - 12شقة  -الدور الثالث    -ش السودان  301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

شركة عادل عبد العظيم عبد الحافظ وشريكة عاطف عبد العظيم  - شركة الرضا للتجاره والتوكيالت التجاريهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش تضامن -

 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد مدينه نصر, مصر 21: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0417999رقم العالمـة  : 

 2022/05/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16:  الفئة

 15جميع منتجات الفئة  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 12شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فردى -المتميز للورقيات   -طارق صالح بسيوني المحالوي لمــــلكية   : اسم المنقول اليه ا

 ش المعاهده ش عبد الحمحيد الخولى بملك السيد عبد اللطيف عبد الهادى, , , , مصر 5الغربيه اول طنطا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0418435رقم العالمـة  : 

 2022/04/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/26  لتأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ا

 31الفئة : 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 31الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 الجيزة, , , , مصر -العجوزة  -المهندسين  - 12شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد مصري الجنسية-محمد احمد فوزي عوض شكراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بملك/فريال ابراهيم محمد , مصر-التوفيقية-مركز ايتاي البارود -البحيرة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0420521العالمـة  :  رقم

 2022/06/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

شركة عاطف عبد  -لتجارة والتوكيالت التجاريةشركة الرضا ل andشركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة تضامن -العظيم وشريكة عادل عبد العظيم عبد الحافظ 

 الجبزة , , , , مصر -العجوزة  -المهندسين  -12شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

شركة عاطف عبد العظيم وشريكة عادل عبد العظيم عبد الحافظ  -توكيالت التجاريةشركة الرضا للتجارة والاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شركة تضامن -

 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد. , , , , مصر 21: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0420589رقم العالمـة  : 

 2022/05/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 7الفئة : 

 7ماكينات تصنيع المواد الغذائية الواردة بالفئة  - 7الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 7فى مجال الفئة  32االستيراد والتصدير لخطوط انتاج تصنيع المواد الغذائية بالفئة  - 32الفئة 

 

 شركة مساهمة مصرية -معادنالمتحدة لليزر وتشكيل ال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -العاشر من رمضان  -مجمع الصناعات الصغيرة  C2عنبر ج بالمنطقة الصناعية  - 3الصناعية رقم  -السوق :  عنوان ناقل الملكية : 

 الشرقية , مصر

 

 شركة ذات مسئولية محدودة-مادوكس العالمية للصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصرc6م.ص  -23مصنع رقم  -العاشر من رمضان -الشرقية : ليه الملكية عنوان المنقول ا

 
 0422432رقم العالمـة  : 

 2022/04/04تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 30جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصيه بسيطه -تامر رجب و شركاه  ناقل المـــــــــلكية  :اسم 

 الجيزه , , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 12الدور الثالث شقه  -ش السودان  301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة-سيفتى بوت للصناعات المتكاملةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 (المنطقة الصناعية الحرفية ج, مصر5/35مصنع بالقطعة)-مدينة بدر -القاهرة: ه الملكية عنوان المنقول الي

 
 0422620رقم العالمـة  : 

 2022/04/04تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 دون غيرها 30بالفئةجميع المنتجات الوارده  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 الجيزة , , , , مصر -العجوزة  -المهندسين  - 12شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ة مساهمةشرك-سيفتي بوت للصناعات المتكاملة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ( المنطقة الصناعية الحرفية ج, مصر5/35مصنع بالقطعة )رقم-مدينة بدر -القاهرة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0422795رقم العالمـة  : 

 2022/03/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 3ئة الف:    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -العجوزة  -المهندسين  - 12شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد مصري الجنسية-المقتدر عبد الرازق محمد يوسف عبد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بملك/وفاء حمد عبد الستار, مصر-المنيا مركز ديرمواس زعبرة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0424026رقم العالمـة  : 

 2022/06/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/06/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 دون غيرها 52منتجات الفئة  - 52الفئة :    ـــــجاتالبضائع والمنتـــ

 

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

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

 

 فردي -الثعلب لصناعة االحذية الخفيفة والبالستيكية واالستيراد والتصدير  -يوسف اسحق قدوس  رومانياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ملك روماني يوسف اسحق, مصر -المدينة الخضراء  -عزبة احمد سليم  -الزاوية : عنوان المنقول اليه الملكية 
 


