
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0007606رقم العالمـة  : 

 1969/08/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

احذية  مصنوعة  منالجلد والمطاط   -احذية من المطاط احذية قماش  -االحذية  الجلد   -االحذية   - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 والقماش  معا

 

 شركه محدودة المسئوليه  -ال ار سى برودكتس ليمتد  سم ناقل المـــــــــلكية  :ا

 يو اتش، انجلترا , بريطانيا 1 3باث رود ،سلو، بركشير اس ال  302 - 301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شولز ويلنيس كمبني ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

دبليو أيه,  3 5 3أرلينغتون سكوير ، داونشير واي ، براكنيل ، بيركشير ، المملكه المتحده ، أر جي  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 بريطانيا

 
 0007609رقم العالمـة  : 

 1960/05/03تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 10الفئة : 

 عدد وأجهزة وأدوات طبية أخرى خاصة باألقدام -واقيات لتجويف القدم  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه محدودة المسئوليه  -ال ار سى برودكتس ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 يو اتش، انجلترا , بريطانيا 1 3باث رود ،سلو، بركشير اس ال  302 - 301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شولز ويلنيس كمبني ليمتدـــلكية   : اسم المنقول اليه المـ

 دبليو أيه 3 5 3أرلينجتون سكوير ، داونشير واي ، براكنيل ، بيركشير ، المملكه المتحده ، أر جي  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 , بريطانيا

 
 0027196رقم العالمـة  : 

 1954/01/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/15  : تاريخ التأشــــــير بالسجالت 

 25الفئة : 

 أنواع لبس القدم  بما فيها النعال الداخلية - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه محدودة المسئوليه  -ال ار سى برودكتس ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 تش، انجلترا , بريطانيايو ا 1 3باث رود ،سلو، بركشير اس ال  302 - 301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شولز ويلنيس كمبني ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

دبليو أيه,  3 5 3أرلينغتون سكوير ، داونشير واي ، براكنيل ، بيركشير ، المملكه المتحده ، أر جي  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 بريطانيا

 
 0044022رقم العالمـة  : 

 1997/04/07:   تاريخ التسـجيل

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 البيره باحث اول فاطائر بالكريمة - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 سكول انترنشيونال ديفلبمنتس اس ايه ار ال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوكسمبورج, لوكسمبورج - 3410ديش ستريت،ال  20:  عنوان ناقل الملكية : 
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 سكول انترنشيونال ديفلبمنتس لوكسمبورج اس ايهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لوكسمبورج, لوكسمبورج - 3410ديش ستريت،ال  20: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0044022رقم العالمـة  : 

 1997/04/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  سجالت  :تاريخ التأشــــــير بال

 32الفئة : 

 البيره باحث اول فاطائر بالكريمة - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 سكول انترنشيونال ديفلبمنتس ليمتد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 برمودا, , , , برمودا 3055كالرنتون هاوس تشيرش ستريت ويست هاملتون اتش ام  دي اكس اتش  ام  :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 سكول انترنشيونال ديفلبمنتس اس ايه ار الاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لوكسمبورج, لوكسمبورج - 3410ديش ستريت،ال  20: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0048223رقم العالمـة  : 

 1973/11/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/15  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال

 14الفئة : 

 .34ساعات اليد والساعات الكبيره واجزاؤها وقطع الغيار والخاصه بها وجميعها بالفئه  - 34الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 اورينت توكى كابوشيكى كايشا ) وتتاجر ايضا تحت اسم اورينت دوتش كوليمتد ( اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شوم، سوتو كاندا شييودا كو طوكيو اليابان ., اليابان 5،  4 4:  ناقل الملكية : عنوان 

 

 سيكو ابسون كابوشيكي كايشا )وتتاجر ايضا باسم سيكو ابسون كوربوريشناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اليابان طوكيو،اليابان, , , ,-كو-تشوم،شينجوكو-،4،شينجوكو 3-6: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0054858رقم العالمـة  : 

 1979/11/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 شاى  بن  كاكاو - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 يونيليفر بى ال سى ش عامة محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 يورث ساناليت ويرال ميو ميسايد انجلترا, بريطانيا:  اقل الملكية : عنوان ن

 

 ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0057424رقم العالمـة  : 

 1986/11/12ريخ التسـجيل  : تا

 2022/12/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 المستحضرات الطبية والصيدلية المستخدمة فى عالج وتسكين حاالت االصابة بمرض البواسير - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 وايث ال ال سي andوايث  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بالواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 1440فايف جيرالدا فارمز,ماديسون ,والية نيوجيرسى :  نوان ناقل الملكية : ع

 

 ال ال سي،شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لوالية ديالوير 3بي اف كونسيومر هيلثكير اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

،الواليات المتحدة 34803اورانج ستريت، كوربوريشن تراست كومباني ويلمنغتون،ديالوير  3504: ه الملكية عنوان المنقول الي

 االمريكية., الواليات المتحدة االمريكية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 
 0057424رقم العالمـة  : 

 1986/11/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 المستحضرات الطبية والصيدلية المستخدمة فى عالج وتسكين حاالت االصابة بمرض البواسير - 2الفئة :    لمنتــــــــجاتالبضائع وا

 

 ال ال سي ، شركة ذات مسئولية محدودة 3بي اف كونسيومر  هيلثكير  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

،الواليات المتحدة االمريكية, 34808ليتل فولز درايف ، ويلمنجتون ،ديالوير 523كوربوريشن سيرفيس كومباني ،:  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 34808ليتل فولز درايف،ويلمنجتون،ديالوير523يس كومباني،كوربوريشن سيرف: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية

 
 0060221رقم العالمـة  : 

 1987/01/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

والترد  33أجهزة االنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهى والتبريد والتجفيف والتهويةواردة بالفئة  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 بفئات أخرى.

 

 أميريكان ستاندارد انترناشيونال أنك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية، الواليات المتحد30034نيويورك، نيويورك  24ويست الشارع  32:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ايديال ستاندارد انترناشيونال بى فى بى ايه .شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بروسيلس، بلجيكا., بلجيكا 3020،  111-113لوزان : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0060221رقم العالمـة  : 

 1987/01/11تسـجيل  : تاريخ ال

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

والترد  33أجهزة االنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهى والتبريد والتجفيف والتهويةواردة بالفئة  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 بفئات أخرى.

 

 ال ستاندارد انترناشيونال بى فى بى ايه .شركة محدودة المسئوليةايدي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بروسيلس، بلجيكا., بلجيكا 3020،  111-113لوزان :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية -ايديال ستاندارد انترناشيونال ان فى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بلجيكا, بلجيكا -3410زافنتيم  - 5جنت  بلدينج دا فينسيالن  -بوريت فيال دج كور: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0060221رقم العالمـة  : 

 1987/01/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

والترد  33البخار والطهى والتبريد والتجفيف والتهويةواردة بالفئة أجهزة االنارة والتدفئة وتوليد  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 بفئات أخرى.

 

 شركة محدودة المسئولية -ايديال ستاندارد انترناشيونال ان فى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بلجيكا بلجيكا, -3410زافنتيم  - 5جنت  بلدينج دا فينسيالن  -كوربوريت فيال دج :  عنوان ناقل الملكية : 
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 شركة محدودة المسئولية -ايديال ستاندارد مينا هولدنج ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 انترناشيونال كوميرشال سنتر ، كاسماتس سكوير ، جيبر الطار, , , , جيبرالتار 8/  30: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0060224رقم العالمـة  : 

 1987/01/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 أجهزة توزيع المياه والتركيبات الصحية. - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 أميريكان ستاندارد انترناشيونال أنك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات المتحدة االمريكية30034رك، نيويورك نيويو 24ويست الشارع  32:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ايديال ستاندارد انترناشيونال بى فى بى ايه .شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بروسيلس، بلجيكا., بلجيكا 3020،  111-113لوزان : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0060224رقم العالمـة  : 

 1987/01/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 أجهزة توزيع المياه والتركيبات الصحية. - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ايه .شركة محدودة المسئولية ايديال ستاندارد انترناشيونال بى فى بى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بروسيلس، بلجيكا., بلجيكا 3020،  111-113لوزان :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية -ايديال ستاندارد انترناشيونال ان فى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بلجيكا, بلجيكا -3410زافنتيم  - 5نسيالن جنت  بلدينج دا في -كوربوريت فيال دج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0060224رقم العالمـة  : 

 1987/01/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 أجهزة توزيع المياه والتركيبات الصحية. - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة عامة ذات مسئولية محدودة -ايديال ستاندارد انترناشيونال ان فى  ة  :اسم ناقل المـــــــــلكي

 بلجيكا, بلجيكا -زافنتيم  3412 -،بى 5جنت  بيلدنج دا فينشيال  -كوربوريت فيلدج :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 مسئوليةشركة محدودة ال -ايديال ستاندارد مينا هولدنج ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 انترناشيونال كوميرشال سنتر ، كاسماتس سكوير ، جيبر الطار, , , , جيبرالتار 8/  30: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0060632رقم العالمـة  : 

 1985/04/25تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 دون غيرها من الفئات 52االحذيه ) برقبه او مكشوفه ( الشباشب الوارده بالفئه  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة محدودة المسئولية -إل آر سي برودكتس ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 طانيايو إتش، إنجلترا, , , , بري 1 3باث رود، سلو، بركشير إس إل  302 - 301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شولز ويلنيس كمبني ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دبليو أيه 3 5 3أرلينجتون سكوير ، داونشير واي ، براكنيل ، بيركشير ، المملكه المتحده ، أر جي  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 , بريطانيا



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  

 
 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

 
 0060633رقم العالمـة  : 

 1985/03/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/26  اريخ التأشــــــير بالسجالت  :ت

 25الفئة : 

 - - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه محدودة المسئوليه  -ال ار سى برودكتس ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , بريطانيايو اتش، انجلترا  1 3باث رود ،سلو، بركشير اس ال  302 - 301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شولز ويلنيس كمبني ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دبليو أيه 3 5 3أرلينجتون سكوير ، داونشير واي ، براكنيل ، بيركشير ، المملكه المتحده ، أر جي  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 , بريطانيا

 
 0060691رقم العالمـة  : 

 1985/08/08تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 البن والشاي والكاكاو - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 جلترا, بريطانياان -ويرال مرسيسايد  -بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0061462رقم العالمـة  : 

 1987/01/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/19  لسجالت  :تاريخ التأشــــــير با

 11الفئة : 

 دون غيرها. 33التركيبات واألدوات الصحية الواردة فى الفئة  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 أمريكان ستاندارد انترناشيونال، انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 30034 ، نيويورك ، نيويورك 24وست الشارع  32:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ايديال ستاندارد انترناشيونال بى فى بى ايه .شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بروسيلس، بلجيكا., بلجيكا 3020،  111-113لوزان : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0061462: رقم العالمـة  

 1987/01/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 دون غيرها. 33التركيبات واألدوات الصحية الواردة فى الفئة  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 بى ايه .شركة محدودة المسئولية ايديال ستاندارد انترناشيونال بى فى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بروسيلس، بلجيكا., بلجيكا 3020،  111-113لوزان :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية -ايديال ستاندارد انترناشيونال ان فى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بلجيكا, بلجيكا -3410زافنتيم  - 5فينسيالن  جنت  بلدينج دا -كوربوريت فيال دج : عنوان المنقول اليه الملكية 



تنمية التجارة الداخليةجهاز   

 
 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

 
 0061462رقم العالمـة  : 

 1987/01/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 دون غيرها. 33التركيبات واألدوات الصحية الواردة فى الفئة  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة عامة ذات مسئولية محدودة -ايديال ستاندارد انترناشيونال ان فى  م ناقل المـــــــــلكية  :اس

 بلجيكا, بلجيكا -زافنتيم  3412 -،بى 5جنت  بيلدنج دا فيسالن  -كوربوريت فيلدج :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية -يمتد ايديال ستاندارد مينا هولدنج لاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 انترناشيونال كوميرشال سنتر ، كاسماتس سكوير ، جيبر الطار, , , , جيبرالتار 8/  30: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0072003رقم العالمـة  : 

 1989/04/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

خدمات المرتبطة باالعالن نشر  -االعالن  -تصدير المواد الغذائيه -استيراد الشاي والمواد الغذائية  - 12الفئة :    ع والمنتــــــــجاتالبضائ

 وال ترد باي فئة اخري 10توزيع العينات وكلها بالفئة  -ادارة االعمال  -المواد االعالنية 

 

 ال سي شركة عامة محدودة المسئوليةيونيلفر بي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

 ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , هولنداايه ال روتردام  هولندا 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0083758رقم العالمـة  : 

 1998/04/22تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16الفئة : 

النشرات  -الورق المقوى والمنتجا ت المصنوعه منه المطبوعات والتى تشتمل على الكتب  -الورق - 36الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مواد تجليد الكتب المطبوعات وادوات اللصق لالستعمال المنزلى  -الملصقات  -الخطابات  -المجالت البيانات المطبوعه  -دات االرشا -

 -المطبوعات المتعلقه بالتعليم واالرشادات  -االدوات المكتبيه المنعلقه باالالت الكاتبه والمكاتب  -ادوات الزخرفه  - 36والتى ترد بالفئه 

اوراق اللعب ) الكوتشينه ( اشرطه االالت الكاتبه واالكليشهات وجميع هذه المنتجات ترد بالفئه  -)) بالستيك ( للخرم والتغليف مواد لدنه 

 دون غيرها 36

 

 ويب انتلبروب هولدينجز ليمتد -ام  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اريت، بورت لويس، موريشيوس, , , , موريشيوسالطابق الثالث لي كاسكاد، اديث كافيل س:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 مالتيشويس أفريقيا  هولدنجز بي.فياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ال اس ، هوفدروب،هولندا, هولندا 5315،   302توروسافينو : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0085415رقم العالمـة  : 

 1995/05/23تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  لتأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ا

 7الفئة : 

ماكينات حالقة عادة وذات شفرة أو شفرتين ثابتتين أو متحركتين وشفرات الحالقة بيد بالستيكية  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 ثابتة أو متحركة ـ أدوات القطع والسكاكين .

 

 وشركاه . لورد للتجارة والصناعة . ال سليمان اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 ش . عبدالعزيز بملكى عاشور وهريدى . قسم العرب . بورسعيد, مصر:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 لورد للتجارة والصناعة شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 صر, مصرم-بورسعيد-حي شرق-شارع صفية زغلول 35: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0085423رقم العالمـة  : 

 1996/11/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

استيراد وتصدير منتجات حالقة عادة وذات شفرة او شفرتين ثابتين اومتحركتين وشفرات الحالقة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 . 12يكية ثابتة اومتحركة ـ ادوات القطع والسكاكين الواردة بالفئة بيد بالست

 

 على محمد سليمان وشركاه لورد للتجارة والصناعة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , مصر-:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 يطهتوصيه بس -لورد للتجارة والصناعة  -ال سليمان وشركاه  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بور سعيد, مصر -قسم العرب  -ش عبد العزيز بملكى عاشور وهريدي : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0085423رقم العالمـة  : 

 1996/11/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

صدير منتجات حالقة عادة وذات شفرة او شفرتين ثابتين اومتحركتين وشفرات الحالقة استيراد وت - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 . 12بيد بالستيكية ثابتة اومتحركة ـ ادوات القطع والسكاكين الواردة بالفئة 

 

 توصيه بسيطه -لورد للتجارة والصناعة  -ال سليمان وشركاه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بور سعيد, مصر -قسم العرب  -ش عبد العزيز بملكى عاشور وهريدي :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 لورد للتجارة والصناعة شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مصر, مصر-بورسعيد-حي شرق-شارع صفية زغلول 35: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0086246رقم العالمـة  : 

 1998/01/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 8الفئة : 

 8ماكينات ازالة الشعر الواردة بالفئة  - 8الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 خليل ابراهيم خليل وشركاة الشركة االهلية للصناعات الهندسية ش تضامن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ب الشرقية, مصر\1 \15المنطقة الصناعية العاشر من رمضان قطعة :  : عنوان ناقل الملكية 

 

 خليل ابراهيم خليل وشركاة الشركة االهلية للصناعات الهندسية شركه توصيه بسيطهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الشرقيه ,  -مدينه العاشر من رمضان  -يره عنبر أ نموذج أ مجمع الصناعات الصغ 6،1،54،52الوحده رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصر

 
 0086246رقم العالمـة  : 

 1998/01/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 8الفئة : 

 8ماكينات ازالة الشعر الواردة بالفئة  - 8الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 خليل ابراهيم خليل وشركاة الشركة االهلية للصناعات الهندسية شركه توصيه بسيطه ية  :اسم ناقل المـــــــــلك

 الشرقيه , مصر -مدينه العاشر من رمضان  -عنبر أ نموذج أ مجمع الصناعات الصغيره  6،1،54،52الوحده رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
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 لالجهزة المنزلية ش م م شركة مساهمة مصريةشركة فريش اليكتريك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 محافظة الشرقية , مصر -شرق  5ا  0 1.  6القطعة رقم  A 2مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0096209رقم العالمـة  : 

 2005/09/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 الشاي البن الكاكاو - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة العناني لالستيراد والتصدير ) العناني اخوان ( اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر -البدرشين  -ش الجمهورية  30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصرية اسم المنقول اليه المــــلكية   :

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0103277رقم العالمـة  : 

 2003/07/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

 -نادى صحى  -مركز كمبيوتر  -محالت تجارية  -مطاعم و كافتيريات سوبر ماركت  -الفنادق  - 45الفئة :    لبضائع والمنتــــــــجاتا

 و الترد بأى فئة اخرى 45خدمات السياحة محالت الذهب و محالت خان الخليلى و جميعها واردة بالفئة 

 

 يراميدز بالزا شركة مساهمةشركة جولدن ب اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -عمارات ميلسا االستثمارى 10:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0105244رقم العالمـة  : 

 2001/11/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 33الفئة : 

 بوصفه من المشروبات الروحية 11فودكاالواردة بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة أمريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية مينسوتا -يليبس بيفيراج كومباني ف اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة األمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 22434مين ستريت اس اي مينييوليس مينسوتا  52:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 .زد او .اوبولموس زيراردو اس بيه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 زيراردوف ، بولندا, بولندا 100-46، 1-3اول .ميكيفيكزا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0111705رقم العالمـة  : 

 2002/08/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 الختالل الوظيفي الجنسيمركب لعالج ا - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 فايزر برودكتس انك شركة مساهمة مولفة طبقالقوانين والية كونيكتيكوت اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , الواليات المتحدة االمريكية 6140جروتون كونيكتيكوت  -ايسترن بوينت رود :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ال ال سي  3اس  اب جون يواسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة األمريكية, الواليات  30031ايست شرق الشارع الثاني واألربعون، نيويورك، ان واي  512: عنوان المنقول اليه الملكية 
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 المتحدة االمريكية

 
 0111938رقم العالمـة  : 

 1999/06/25تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/14  ـــير بالسجالت  :تاريخ التأشـــ

 5الفئة : 

 والترد ضمن فئات أخرى . 2مستحضرات طبية اليقاف التدخين الواردة بالفئة  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة متحدة -جالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكير )يو كيه ( اي بي ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جي اس ,انجلترا, , , , بريطانيا 4 -8جريت ويست رود , برينتفورد ,ميدلسيكس . تي دبليو  480:  قل الملكية : عنوان نا

 

 شركة بريجو فارما الدولية محددة النشاطاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، ايرلندا, ايرالند 14تي واي  5، دي  5ذا شارب بلدينج، هوجان بالس ،دبلن : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0116539رقم العالمـة  : 

 2003/05/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 28الفئة : 

 ادوات االلعاب البدنية و ادوات الرياضة -اللعب وادوات اللعب  - 58الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة جولدن بيراميدز بالزا ة  :اسم ناقل المـــــــــلكي

 هليوبوليس القاهرة, مصر -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد 5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -اشد شارع الرائد علي ر 5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0116540رقم العالمـة  : 

 2003/05/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

 خدمات اعمال البناء و االنشاء - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة جولدن بيراميدز بالزا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 هليوبوليس القاهرة, مصر -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد 5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0116542رقم العالمـة  : 

 2003/01/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 28الفئة : 

 58ردة بالفئة اللعب وادوات اللعب وادوات االلعاب البدنية وادوات الرياضة والوا - 58الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية-شركة جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر -مدينة مصر  -عمارات ميلسا االستثماري  10:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 اهمة مصريةشركة مس -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0116542رقم العالمـة  : 
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 2003/01/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 28الفئة : 

 58اللعب وادوات اللعب وادوات االلعاب البدنية وادوات الرياضة والواردة بالفئة  - 58الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0116544رقم العالمـة  : 

 2003/01/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

نمائي والبلياردو وصاالت اجتماعية وصاالت افراح خدمات األنشطة الترفيهية ودور العرض السي - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 43الواردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة مصرية-شركة جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر -مدينة مصر  -عمارات ميلسا االستثماري  10:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية  اسم المنقول اليه المــــلكية   :

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0126125رقم العالمـة  : 

 2003/02/04تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1لفئة : ا

المنتجات الكيماوية المستخدمة فى الصناعة والعلوم والزراعة والبستنة وفى الغابات واالستنبات  - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها3المائى اضافات كيمائية لمبيدات االعشاب ومبيدات الحشرات ومبيدات القرادى الواردة بالفئة

 

 توتال اس اية كية  :اسم ناقل المـــــــــل

 فرنسا , فرنسا -كوربيفوا  45400 -اف  6بالس جان ميلية ال ديفانس  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 فرنسا , فرنسا -بيفوا كور 45400 - 6بالس جان ميلير ال ديفينس  5في : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0126126رقم العالمـة  : 

 2005/08/27تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 دون غيرها 2مبيدات الحشرات ومبيدات القرادى الواردة بالفئة-مبيدات االعشاب  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 توتا ل اس اية المـــــــــلكية  :اسم ناقل 

 فرنسا, فرنسا -كوربيفوا  45400 -، اف  6بالس جان ميلييه ، الديفانس  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 فرنسا , فرنسا -كوربيفوا  45400 - 6ينس بالس جان ميلير ال ديف 5في : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0127593رقم العالمـة  : 

 2002/10/29تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 5الفئة : 

ادة الحشائش و االعشاب و فيما عدا المستحضرات المستخدمة فى إب 2كافة المنتجات الورادة بالفئة  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 الحشرات الضارة

 

 ال ال سي ، شركة ذات مسئولية محدودة 3بي اف كونسيومر  هيلثكير  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

،الواليات المتحدة االمريكية, 34808ليتل فولز درايف ، ويلمنجتون ،ديالوير 523كوربوريشن سيرفيس كومباني ،:  عنوان ناقل الملكية : 

 واليات المتحدة االمريكيةال

 

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

،الواليات المتحدة 34808ليتل فولز درايف،ويلمنجتون،ديالوير523كوربوريشن سيرفيس كومباني،: عنوان المنقول اليه الملكية 

 مريكية, الواليات المتحدة االمريكيةاال

 
 0127690رقم العالمـة  : 

 2003/10/28تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

ت الغازات والغازات بما فى ذلك وقود المحركا -الوقود  -المزلقات  -الزيوت والشحوم الصناعيه  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 4البتروليه المساله الوارده بالفئه 

 

 توتال اس . أيه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا , , , , فرنسا -كوربيفوا  45400 -اف  6بالس جان ميلية ال ديفانس  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 فرنسا , فرنسا -كوربيفوا  45400 - 6بالس جان ميلير ال ديفينس  5في : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0127691رقم العالمـة  : 

 2003/02/04تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

صيانه واصالح  -وتزييت السيارات  -تشحيم السيارات  -و تنظبيف سيارات -خدمه السيارات  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

خدمه تلبيس االطارات بالمطاط وجميع المنتجات وارده بالفئه  -اصالح االطارات  -صيانه واصالح المركبات التى تعمل بمحرك  -السيارات 

 دون غيرها 11

 

 اس أ -توتال  ية  :اسم ناقل المـــــــــلك

 فرنسا , فرنسا -كوربيفوا  45400 -اف  6بالس جان ميلية ال ديفاس  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 فرنسا , فرنسا -فوا كوربي 45400 - 6بالس جان ميلير ال ديفينس  5في : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0130228رقم العالمـة  : 

 2007/02/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 دون غيرها 15البيرة والمشروبات غير الكحولية والواردة بالفئة  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 لذيذة هولدينغ ش م لشركة قابضة لبنانية كية  :اسم ناقل المـــــــــل

 البوشرية لبنان, لبنان:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركه مساهمه لبنانيه -معامل البيره الماسه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الدوره ، البوشرية لبنان, لبنان: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0132118رقم العالمـة  : 
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 2007/09/27اريخ التسـجيل  : ت

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

فيما عدا المستحضرات المستخدمه في اباده الحشائش  2كافه المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 واالعشاب والحشرات الضاره.

 

 ال ال سي ، شركة ذات مسئولية محدودة 3بي اف كونسيومر  هيلثكير  :  اسم ناقل المـــــــــلكية

،الواليات المتحدة االمريكية, 34808ليتل فولز درايف ، ويلمنجتون ،ديالوير 523كوربوريشن سيرفيس كومباني ،:  عنوان ناقل الملكية : 

 الواليات المتحدة االمريكية

 

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

،الواليات المتحدة 34808ليتل فولز درايف،ويلمنجتون،ديالوير523كوربوريشن سيرفيس كومباني،: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية

 
 0133359رقم العالمـة  : 

 2006/01/24اريخ التسـجيل  : ت

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

شربات لعمل مشروبات الفواكه مرطبات بنكهه -شربات لعمل المرطبات  -مرطبات غير غازيه  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 15ه الشاى بالفئه الفواكه عصيرات فواكه ومشروبات مؤسسه على الفواكه بنكه

 

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

 المملكة المتحدة, بريطانيا -زد دى  4 56سى اتش  -انجلترا  -بورت ساناليت ويرال مرسيسيد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةايكاتيرا جروب اى بى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0135620رقم العالمـة  : 

 2006/02/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

مستحضرات صيدلية لعالج الحاالت القلبية الوعائية والصرع واضطرابات المزاج واأللم والقلق  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 والسرطان ونقص المناعة الذاتية والبول السكري والحاالت المتعلقة بذلك.

 

 فايزر برودكتس أنك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 _ الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 6140كتيكوت ايسترن بوينت رود ،جروتون كوني:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ال ال سي  3اب جون يو اس اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

دة األمريكية, الواليات الواليات المتح 30031ايست شرق الشارع الثاني واألربعون، نيويورك، ان واي  512: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
 0135859رقم العالمـة  : 

 2005/07/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

(_منتجات مشتقة من الزيوت والشحوم الصناعية ومزلقات _الوقود )بما في ذلك وقود محركات  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 4البترول واردة في هذة الفئة _البارافين والشمع وجميع المنتجات واردة بالفئة 

 

 اس ا)شركة مساهمة فرنسية (-توتال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كوربيفوا فرنسا , فرنسا 45400 -اف  6بالس جان مليية ال ديفانس  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 فرنسا , فرنسا -كوربيفوا  45400 - 6بالس جان ميلير ال ديفينس  5في : عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0139244رقم العالمـة  : 

 2006/08/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 الشاى البن الكاكاو - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 العنانى اخوان-شركة العنانى لالستيراد والتصدير  andشركة عنانى لالستيراد والتصدير العنانى اخوان  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ن الجيزة, مصرشارع الجمهورية البدرشي 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0139246رقم العالمـة  : 

 2009/08/02تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/14  أشــــــير بالسجالت  :تاريخ الت

 30الفئة : 

 دون غيرها. 10البن الكاكاوبالفئة  -الشاي  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شركة العناني لالستيراد والتصدير العمانى اخوان  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جيزة, مصر -ورية البدرشين ش الجمه30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0143512رقم العالمـة  : 

 2011/01/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 10الشاى بالفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 اانجلترا, بريطاني -بورت ساتاليت _ ويرال مرسيسيد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0143513رقم العالمـة  : 

 2007/04/23تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 مشروبات مثلجة مشبعة وغير مشبعه بثانى أكسيد الكربون مصنوعة من الشاى - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 يونيليفر بى ال سى شركة بريطانية عامة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بريطانياانجلترا,  -بورت ساناليت ويرال مرسيسيد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0144852رقم العالمـة  : 

 2011/01/23تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  : تاريخ التأشــــــير بالسجالت 

 30الفئة : 

 10الشاى بالفئة رقم  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

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

 

 ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةقول اليه المــــلكية   : اسم المن

 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0147628رقم العالمـة  : 

 2007/06/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 7ئة : الف

االت المزرعة،معدات الحصاد الزراعية بما فى ذلك االت كبس القش على هيئة مستديرة أو  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستطيلة،االت رص الباالت،الحاصدات االلية الرافعة،االت الحصاد االت تذرية العلف االت طحن وخلط التغذية،الحصادات االلية ،االت 

حصد،االت جمع العشب ذات السنون الجانبية،االت جمع العشب الدوارة و االت نشر التبن،االت تصفيف التبن ،قالبات الية للتبن تجهيز ال

،المحاريث،االت ثقب التربة من اجل نثر البذور،أدوات الزرع،االت عزق التربة)العزاقات(،محركات الديزل الخاصة باالالت الزراعية االت 

 0000شييد االت تحريك التربة واالت لالستعمال فى استصالح الغابات االت حفر الخنادق،الرافعات االلية الشوكة،لالستخدام فى الت

 -الحفارات االلية الميكانيكية المحركات الخاصة بها واجزاؤها محول لالالت واالجزاء الخاصة بها اجزاء المحركات الميكانيكية للجرارات 

ماكينات نشر السماد االت تحريك الباالت وحملها االت توزيع السماد االت نشر السماد وجميع المنتجات واردة  االت نقل المراد بما فى ذلك

 .1بالفئة 

 

 اف اي سي بي أم هولدينجز أن.في,شركة محدودة المسئولية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 أيه دي,المملكة المتحدة, هولندا 134 كرانيس فارم رود , باسيلدون,ايسيكس اس اس:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 اف اي سي بي أم هولدينجز أن.في,شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 أيه دي,المملكة المتحدة, هولندا 134كرانيس فارم رود , باسيلدون,ايسيكس اس اس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0147629رقم العالمـة  : 

 2007/01/31ريخ التسـجيل  : تا

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

الجرارات الزراعية والصناعية واالجزاء التركيبية الخاصة بها،محركات الديزل للجرارات واجزاء  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ا البولدوزرات،وعربات الرفع والجر،و العربات ذات الدفع الذاتى،بما فى ذلك وعربات نقل االحالل الخاصة بها،عربات تقليب التربة بما فيه

 الباالت،واللودرات الصناعية.

 

 شركة محدودة المسئولية -سى ان اتش جلوبال ان . فى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بي اتش ، شيبهول ، هولندا, هولندا 338 دبليو تى سي إيربورت ، 531شيبهول ، بوليفارد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 اف اي سي بي أم هولدينجز أن.في,شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 أيه دي,المملكة المتحدة, هولندا 134كرانيس فارم رود , باسيلدون,ايسيكس اس اس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0147630رقم العالمـة  : 

 2006/10/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 7الفئة : 

االت المزرعة،معدات الحصاد الزراعية بما فى ذلك االت كبس القش على هيئة مستديرة أو  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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رافعة،االت حصاد علف الماشية،االت تذرية العلف،االت طحن وخلط مستطيلة،االت رص الباالت ،عربات رص الباالت،الحاصدات ال

التغذية،الحصادات)الجزازات(،االت تجهيز الحصد،االت جمع العشب ذات السنون الجانبية،االت جمع العشب الدوارة و االت نشر التبن،االت 

ص الزرع،االت عزق التربة)العزاقات(،محركات الديزل تصفيف التبن،قالبات التبن ،المحاريث،أدوات ثقب التربة من اجل نثر البذور،أصي

ات الخاصة باالالت الزراعية واجزاء االحالل الخاصة بها،االت لالستخدام فى التشييد،االت تحريك التربة االت لالستعمال فى استصالح الغاب

،اللودرات والمحركات الخاصة بها وأجزاؤها  وهى طبقات الكابالت،وحدات حفر الخنادق،الرافعات الشوكة،الحفارات االلية الميكانيكية

 ،محول لالالت واالجزاء الخاصة بها أجزاء المحركات الميكانيكية للجراات واالت نقل المواد بما فى ذلك ماكينات نشر السماد االت تحريك

 البدالت وحملها االت ووحدات توزيع السماد واالت نثر السماد وأجزاء االستبدال الخاصة بها

 

 شركة محدودة المسئولية -سى ان اتش جلوبال ان . فى  ناقل المـــــــــلكية  : اسم

 بي اتش ، شيبهول ، هولندا, هولندا 338دبليو تى سي إيربورت ،  531شيبهول ، بوليفارد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 المسئوليةاف اي سي بي أم هولدينجز أن.في,شركة محدودة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 أيه دي,المملكة المتحدة, هولندا 134كرانيس فارم رود , باسيلدون,ايسيكس اس اس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0147631رقم العالمـة  : 

 2010/11/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

الجرارات الزراعية والصناعية واالجزاء التركيبية الخاصة بها،محركات الديزل للجرارات واجزاء  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

االحالل الخاصة بها،عربات تقليب التربة بما فيها البولدوزرات،وحدات الرفع والجر،االت الحاصد ذات الدفع الذاتى،بما فى ذلك عربات 

 0ت نقل الباالت،واللودرات الصناعيةالتذرية)فصل الحبوب عن التبن( وعربا

 

 شركة محدودة المسئولية -سى ان اتش جلوبال ان . فى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بي اتش ، شيبهول ، هولندا, هولندا 338دبليو تى سي إيربورت ،  531شيبهول ، بوليفارد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ي سي بي أم هولدينجز أن.في,شركة محدودة المسئوليةاف ااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 أيه دي,المملكة المتحدة, هولندا 134كرانيس فارم رود , باسيلدون,ايسيكس اس اس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0149639رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 33التركيبات الصحية الواردة بالفئة  - 33الفئة :    بضائع والمنتــــــــجاتال

 

 ايديال ستاندارد انترناشيونالبي في بي ايه، شركة خاصة ذات مسؤلية محدودة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 حدة االمريكيةبلجيكا, الواليات المت -بروكسل  - 3184تشاوسي دي وافر،  3360:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية -ايديال ستاندارد انترناشيونال ان فى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بلجيكا, بلجيكا -3410زافنتيم  - 5جنت  بلدينج دا فينسيالن  -كوربوريت فيال دج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0149639رقم العالمـة  : 

 : تاريخ التسـجيل  

 2022/12/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 33التركيبات الصحية الواردة بالفئة  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة محدودة المسئولية -ايديال ستاندارد انترناشيونال ان فى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بلجيكا, بلجيكا -3410زافنتيم  - 5جنت  بلدينج دا فينسيالن  -فيال دج كوربوريت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة خاصة محدودة المسئولية باالسهم -ايديال ستاندارد مينا هولدنج ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ر الطار, , , , جيبرالتارانترناشيونال كوميرشال سنتر ، كاسماتس سكوير ، جيب 8/  30: 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

 0156855رقم العالمـة  : 

 2007/02/28تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 10منتجات الشاى الوارده بالفئه  -الشاى  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 بى ال سى محدوده المسؤلية عامةيونيليفر  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

 ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لنداايه ال روتردام  هولندا, هو 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0156856رقم العالمـة  : 

 2008/09/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 10الشاى و منتجات الشاى الواردة بالفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 انية محدودة المسئولية عامةشركة بريط -يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

 ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لنداايه ال روتردام  هولندا, هو 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0156857رقم العالمـة  : 

 2007/10/02تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 0دون غيرها 10الشاى منتجات الشاى الواردة بالفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

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

 

 ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دا, هولنداايه ال روتردام  هولن 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0157145رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 االعمدة والبطاريات الجافة والسائلة من كافة االنواع وا الحجام - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 كومبانى انك شركة متحدة افريدى باتيرى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية -61364سانت لويس ميسورى  -شيكر بورد سكوير :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركه محدوده المسئوليه  -اينيرجيزر براندز ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 

الواليات المتحده االمريكيه , , , ,  - 61343سانت لويس ميسورى  -ماريفيل يونيفير ستى دريف  211: ة عنوان المنقول اليه الملكي

 الواليات المتحدة االمريكية

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0157146رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 االعمده والبطاريات الجافه والسائله من كافه االنواع واالحجام - 4ئة الف:    البضائع والمنتــــــــجات

 

 انك / ش. متحده -افريدى باتيرى كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية-61364سانت لويس ميسورى  -شيكربورد سكوير :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولية -اينيرجيزر براندز ال ال سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  61343مارفيل يونيفرستي درايف ، سانت لويس ميسوري  211: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
 0158218رقم العالمـة  : 

 2006/06/07سـجيل  : تاريخ الت

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 المياة المعدنية والمياة الغازية والمشروبات االخري الغير كحولية - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ةعامةيونيلفر بي ال سي :شركة بريطانية محدودة المسئولي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

 ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0158766 رقم العالمـة  :

 2006/03/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

مستحضرات صيدلية وبيطرية،  مستحضرات صحية لغايات طبية مواد حمية معده لألستعمال الطبى  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات البادة الحشرات  -مواد حشو االسنان وشمع طب االسنان مطهرات  -واغذية للرضع واالطفال لصقات ومواد ضماد 

 والحيوانات الضارة مبيدات فطريات ومبيدات اعشاب

 

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية كونيكتيكوت -فايزر برودكتس انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحده االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 6140كونيكتيكوت  -تون جرو -ايسترن بوينت رود :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ال ال سي  3اب جون يو اس اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

يات المتحدة األمريكية, الواليات الوال 30031ايست شرق الشارع الثاني واألربعون، نيويورك، ان واي  512: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
 0161366رقم العالمـة  : 

 2007/03/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 33أجهزة تكييف بالفئة  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف )يونيون اير( محمد فتحى ابراهيم عثمان وشركاة/ ش.توصية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بسيطة

 السادس من أكتوبر, مصر 543،  514, 518المنطقة الصناعية الثالثة القطعة :  عنوان ناقل الملكية : 
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 شركة مساهمة  مصرية -يونيون اير جروب  -كييف واالجهزة الكهربائية الشركة العالمية لصناعات التاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , , , , مصر -مدينة السادس من اكتوبر  -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  604القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0162614رقم العالمـة  : 

 2008/09/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  ير بالسجالت  :تاريخ التأشــــــ

 32الفئة : 

 المياة المعدنية و الغازية  و مشروبات اخرى غير كحولية مشروبات فاكهة و عصائر  فاكهة - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 15شراب محلى و مستحضرات اخرى لعمل المشروبات بالفئة  

 

 يليفر بى ال سى شركة بريطانية محدودة المسئولية عامةيون اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

 

 ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ال روتردام  هولندا, هولنداايه  1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0162920رقم العالمـة  : 

 2014/07/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 -ر الفاكهة عصائ -المشروبات الفواكه  -المشروبات الغير كحولية  -المياه المعدنية والغازية  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 15الشراب وغيره من المستحضرات الالزمة لعمل المشروبات بالفئة 

 

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

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

 

 ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةيه المــــلكية   : اسم المنقول ال

 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0163130رقم العالمـة  : 

 2007/10/03تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

خدمات تقديم االطعمة والمشروبات خدمات المقاهى والكافيتريا والكانتين والمطاعم والبارات التى  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 41تقدم وجبات خفيفة بالفئة 

 

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

 بورت ساناليت ويرال مرسيسيد/ انجلترا, بريطانيا:  ل الملكية : عنوان ناق

 

 ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0163389رقم العالمـة  : 

 2006/08/14التسـجيل  : تاريخ 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

جميع االجهزة الكهربائية واجهزة استقبال االقمار الصناعية واالطباق واالجهزة المنزلية الكهربائية  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 4الواقعه بالفئة 

 

 شركة تضامن -الدولية لالستيراد والتصدير والتوكيالت والتوريدات  -محمد على ابوسيف واوالدة  :اسم ناقل المـــــــــلكية  

 مصر الجديدة, مصر 1و3ش السعادة عمارات عثمان مكتب رقم  1:  عنوان ناقل الملكية : 
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 شركه توصيه بسيطه -طارق محمد على ابوسيف وشركاهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 روكسي , مصر -ابراج عثمان  -شارع السعاده  1: لمنقول اليه الملكية عنوان ا

 
 0167046رقم العالمـة  : 

 2007/07/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

ومستحضرات     1روائح  الكريهة  الواردة  بالفئة  مزيل  لل -مستحضرات  تواليت  غير  دوائية  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 1صابون  فئة   -للعناية بالبشرة  مستحضرات  تجميل 

 

 شركه محدودة المسئوليه  -ال ار سى برودكتس ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , بريطانيايو اتش، انجلترا  1 3باث رود ،سلو، بركشير اس ال  302 - 301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شولز ويلنيس كمبني ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دبليو أيه 3 5 3أرلينجتون سكوير ، داونشير واي ، براكنيل ، بيركشير ، المملكه المتحده ، أر جي  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 , بريطانيا

 
 0167047رقم العالمـة  : 

 2007/07/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

مستحضرات و مواد تواليت دوائية  و مستحضرات  صحية  و مطهرات و مواد و مستحضرات  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 2صيدالنية و لصقات طبية و اربطة و شاش  و ضمادات و كمادات طبية بالفئة 

 

 شركه محدودة المسئوليه  -ال ار سى برودكتس ليمتد  ـــــــــلكية  :اسم ناقل الم

 يو اتش، انجلترا , بريطانيا 1 3باث رود ،سلو، بركشير اس ال  302 - 301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شولز ويلنيس كمبني ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

دبليو أيه,  3 5 3سكوير ، داونشير واي ، براكنيل ، بيركشير ، المملكه المتحده ، أر جي أرلينغتون  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 بريطانيا

 
 0167048رقم العالمـة  : 

 2007/07/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 10الفئة : 

وادوات طبية وتجبيرية ولتطبيب القدم وللعناية بالقدم  , وسائد للعناية بالقدم , دعام اجهزة وعدد  - 30الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 لقوس القدم وسائد للكعب , كعوب مساعدة , حشوات ابوات , مخرمات ضغط , نعاالت تجبيرية , وجميعها لالستعماالت الطبية 

 30بالفئة 

 

 شركه محدودة المسئوليه  -ال ار سى برودكتس ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 يو اتش، انجلترا , بريطانيا 1 3باث رود ،سلو، بركشير اس ال  302 - 301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شولز ويلنيس كمبني ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دبليو أيه 3 5 3، المملكه المتحده ، أر جي أرلينغتون سكوير ، داونشير واي ، براكنيل ، بيركشير  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 , بريطانيا

 
 0167049رقم العالمـة  : 

 2007/07/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 44الفئة : 

ت استشاريه خاصه بالخدمات المذكوره خدما -خدمات العنايه بالصحه والتجميل وتطبيب القدم   - 44الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 اعاله
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 شركه محدودة المسئوليه  -ال ار سى برودكتس ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 يو اتش، انجلترا , بريطانيا 1 3باث رود ،سلو، بركشير اس ال  302 - 301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كمبني ليمتدشولز ويلنيس اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دبليو أيه 3 5 3أرلينجتون سكوير ، داونشير واي ، براكنيل ، بيركشير ، المملكه المتحده ، أر جي  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 , بريطانيا

 
 0168846رقم العالمـة  : 

 2014/10/28تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

الشاى المثلج  -مشروبات اساسها الشاى مكربنة وغير مكربنة  -الشاى ومنتجات الشاى  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 الثلج . -مشروبات اعشاب الشاى غير طبية 

 

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

 انجلترا, بريطانيا -ويرال مرسيسيد  -بورت سانال يت :  ناقل الملكية : عنوان 

 

 ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0168849رقم العالمـة  : 

 2014/07/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 -الشاى المثلج   -مشروبات اساسها الشاى مكربنة وغير مكربنة  -الشاى  ومنتجات الشاى  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 ن غيرهادو 10الثلج بالفئة  -مشروبات اعشاب الشاى غير طبية 

 

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

 انجلترا, الواليات المتحدة االمريكية -ويرال مرسيسيد  -بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كة خاصة محدودةايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0169437رقم العالمـة  : 

 2007/03/25تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 7الفئة : 

 دون غيرها 1ات الواردة بالفئة البضائع والمنتج - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف يونيون اير اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر 543 - 514و  518مدينة السادس من اكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة قطعة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة  مصرية -يونيون اير جروب  -الشركة العالمية لصناعات التكييف واالجهزة الكهربائية يه المــــلكية   : اسم المنقول ال

 الجيزة , , , , مصر -مدينة السادس من اكتوبر  -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  604القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0169438رقم العالمـة  : 

 2007/03/25تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 دون غيرها 4البضائع والمنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 ة توصية بسيطةشرك\الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف يونيون اير  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , مصر 518,514,543اكتوبرالمنطقة الصناعية الثالثةقطعة رقم  6مدينة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة  مصرية -يونيون اير جروب  -الشركة العالمية لصناعات التكييف واالجهزة الكهربائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , , , , مصر -مدينة السادس من اكتوبر  -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  604القطعة  :عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0169439رقم العالمـة  : 

 2007/03/25تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 دون غيرها 33منتجات الفئة  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف يونيون اير  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اكتوبر, مصر 6مدينة 543 - 514/  518المنطقة الصناعية الثالثة القطعة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة  مصرية -يونيون اير جروب  -لصناعات التكييف واالجهزة الكهربائية  الشركة العالميةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , , , , مصر -مدينة السادس من اكتوبر  -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  604القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0169440رقم العالمـة  : 

 2007/03/25تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  التأشــــــير بالسجالت  : تاريخ

 4الفئة : 

 دون غيرها 4البضائع والمنتجات بالفئة  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 محمد فتحى ابراهيم عثمان وشركاة الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف ) يونيون اير ( اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر 543 - 514و  518مدينة السادس من اكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة قطعة رقم :  الملكية : عنوان ناقل 

 

 شركة مساهمة  مصرية -يونيون اير جروب  -الشركة العالمية لصناعات التكييف واالجهزة الكهربائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , , , , مصر -مدينة السادس من اكتوبر  -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  604عة القط: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0169444رقم العالمـة  : 

 2007/03/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 دون غيرها4واردة بالفئة البضائع والمنتجات ال - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 محمد فتحى ابراهيم عثمان وشركاة .الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف ) يونيون اير ( اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اكتوبر, مصر 6مدينة  543\ 514/  518المنطقة الصناعية الثالثة القطعة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة  مصرية -يونيون اير جروب  -الشركة العالمية لصناعات التكييف واالجهزة الكهربائية ــــلكية   : اسم المنقول اليه الم

 الجيزة , , , , مصر -مدينة السادس من اكتوبر  -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  604القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0169445رقم العالمـة  : 

 2007/03/12التسـجيل  : تاريخ 

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 7الفئة : 

 دون غيرها 1البضائع والمنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ية والتكييف ) يونيون اير (محمد فتحى ابراهيم عثمان وشركاة . الشركة العالمية للصناعات الهندس اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اكتوبر, مصر 6مدينة 543/ 514/  518المنطقة الصناعية الثالثة القطعة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة  مصرية -يونيون اير جروب  -الشركة العالمية لصناعات التكييف واالجهزة الكهربائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 الجيزة , , , , مصر -مدينة السادس من اكتوبر  -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  604القطعة : اليه الملكية عنوان المنقول 

 
 0173379رقم العالمـة  : 

 2008/03/23تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 دون غيرها 2قاحات لالستعمال البشرى بالفئة ل - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 مريكية , الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة اال - 34801ديالوير -جرينفيل -كينيت بيك  1133:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 انك  -سانوفي باستور اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - 38110بنسلفانيا ’ سويفتواتر ’ وان ديسكوفيرى درايف : عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0174229رقم العالمـة  : 

 2006/12/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 ماعدا  الثلج 10جميع منتجات  الفئة   - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 صريةتوصية بسيطة م -شركة العنانى لالستيراد والتصدير ) العنانى أخوان (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر -البدرشين  -شارع الجمهورية 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0174231لعالمـة  : رقم ا

 2006/12/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 14الواردة  بالفئة  10تعبئة  وتغليف  منتجات  الفئة   - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 توصية بسيطة -ر العنانى أخوان شركة العنانى لالستيراد والتصدي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر -البدرشين  -ش الجمهورية 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لثالثة , مصرامتداد المنطقة الصناعية ا 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0174235رقم العالمـة  : 

 2008/01/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 ماعدا  الثلج 10جميع المنتجات  الفئة   - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 توصية بسيطة -والتصدير العنانى أخوان  شركة العنانى لالستيراد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر -البدرشين  -ش الجمهورية 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 صناعية الثالثة , مصرامتداد المنطقة ال 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0174237رقم العالمـة  : 

 2008/01/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

 14الواردة بالفئة 10تعبئة وتغليف منتجات الفئة  - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -العنانى أخوان -لعنانى لالستيراد والتصدير شركة ا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر -البدرشين  -ش الجمهورية 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8قم اكتوبر القطعه ر 6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0174238رقم العالمـة  : 

 2006/12/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 12الواردة بالفئة 10االستيراد والتصدير منتجات الفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة العنانى لالستيراد والتصدير)العنانى اخوان(توصية بسيطة ل المـــــــــلكية  :اسم ناق

 ش الجمهورية البدرشين الجيزة, مصر 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0174239رقم العالمـة  : 

 2006/12/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 12ئة الواردة بالف 10استيراد وتصدير منتجات الفئة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة العنانى لالستيراد والتصدير)العنانى اخوان(توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش الجمهورية البدرشين الجيزة, مصر 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة  :عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0174250رقم العالمـة  : 

 2006/12/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 الثلجعدا   10جميع  منتجات  الفئة   - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة العنانى لالستيراد والتصدير )العنانى اخوان ( توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش الجمهورية البدرشين الجيزة, مصر 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : ة عنوان المنقول اليه الملكي

 
 0174251رقم العالمـة  : 

 2008/01/15تاريخ التسـجيل  : 
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 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 12لواردة  بالفئة ا 10استيراد وتصدير الفئة   - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة العنانى لالستيراد والتصدير )العنانى اخوان ( توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش الجمهورية البدرشين الجيزة, مصر 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : اليه الملكية  عنوان المنقول

 
 0174252رقم العالمـة  : 

 2006/12/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

 14الواردة  بالفئة  10نتجات الفئة  تعبئة وتغليف م - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة العنانى لالستيراد والتصدير )العنانى اخوان ( توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش الجمهورية البدرشين الجيزة, مصر 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ريةالوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0174253رقم العالمـة  : 

 2006/12/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 ماعدا  الثلج 10جميع  المنتجات  الفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة العنانى لالستيراد والتصدير )العنانى اخوان ( توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش الجمهورية البدرشين الجيزة, مصر 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 همه مصريةالوردة للسلع الغذائية شركة مسااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0174254رقم العالمـة  : 

 2006/12/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 12الوارده بالفئه  10استيراد و تصدير منتجات الفئه  - 10فئة ال:    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه العناني لالستيراد والتصدير العناني اخوان شركه توصيه بسيطه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش الجمهوريه بالبدرشين محافظه الجيزه ج , م , ع, مصر30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةية   : اسم المنقول اليه المــــلك

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0174255رقم العالمـة  : 

 2006/12/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39: الفئة 

 14الواردة  بالفئة    10تعبئة  وتغليف  منتجات  الفئة   - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة العنانى لالستيراد والتصدير )العنانى اخوان ( توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش الجمهورية البدرشين الجيزة, مصر 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةالمنقول اليه المــــلكية   : اسم 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0174256رقم العالمـة  : 

 2006/12/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  :  تاريخ التأشــــــير بالسجالت

 30الفئة : 

 عدا  الثلج  10جميع  المنتجات  الفئة   - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة العنانى لالستيراد والتصدير )العنانى اخوان ( توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش الجمهورية البدرشين الجيزة, مصر 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0174257رقم العالمـة  : 

 2006/12/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  لسجالت  :تاريخ التأشــــــير با

 35الفئة : 

 12الواردة بالفئة    10استيرادوتصدير  منتجات الفئة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شركة العنانى لالستيراد والتصدير ) العنانى أخوان ( اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر -البدرشين  -ورية ش الجمه30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0174258رقم العالمـة  : 

 2006/12/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 14الواردة بالفئة  10تعبئة وتغليف منتجات الفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شركة العنانى لالستيراد والتصدير )العنانى أخوان ( اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر -البدرشين  -ش الجمهورية 30:  ل الملكية : عنوان ناق

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0174259رقم العالمـة  : 

 2008/01/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 ماعدا الثلج 10جميع  منتجات الفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 توصية بسيطة -شركة العنانى لالستيراد والتصدير العنانى أخوان  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر -البدرشين  -ش الجمهورية 30:  ناقل الملكية :  عنوان

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0174264رقم العالمـة  : 

 2006/12/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

 14الوارده بالفئه  10تعبئه وتغليف منتجات الفئه  - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه مصرية -( شركه العناني لالستيراد والتصدير ) العناني اخوان  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 البدرشين الجيزه, مصر -شارع الجمهوريه  30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ثالثة , مصرامتداد المنطقة الصناعية ال 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0174268رقم العالمـة  : 

 2008/10/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 ماعدا الثلج 10جميع منتجات الف - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه -]] العناني اخوان [[  شركه العناني لالستيراد والتصدير اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش الجمهوريه البدرشين الجيزه, مصر 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ناعية الثالثة , مصرامتداد المنطقة الص 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0177637رقم العالمـة  : 

 2007/04/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

 0دون غيرها 4الزيوت والشحوم الصناعية المزلفات الوقود) بما فى ذلك وقود المحركات( بالفئة  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 توتال هولدينجز اس ايه اس اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا, فرنسا 45400, كوربيفواه  6بالس جون ميير , ال ديفنس  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توتال اينيرجيز اس اياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 كوربيفوا ، فرنسا, فرنسا 45400، 6،بليس جان ميلر ، ال ديفينس 5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0180324رقم العالمـة  : 

 2007/08/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 -ون الجلد صاب -منظفات الجلد  -وبالتحديد مرطبات الجلد  -مستحضرات العناية بالجلد والجسم - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 -مستحضرات العناية باالظافر  -مستحضرات العناية بالشعر الغير طبية  -مستحضرات التجميل  --مستحضرات الحمايةمن الشمس 

 1العطور ومستحضرات تبييض االسنان والواردة بالفئة  -الكولونيا  -مستحضرات العناية بالبشرة الغير طبية 

 

 شركة محدودة المسئولية -روأكتيف كومباني س أ ر ل ذي ب اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوزان ، سويسرا , سويسرا 3006،  4افينيو دي اوتشي  3:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 تارو فارماسوتيكال يو . اس . ايه انك ، شركه من نيويوركاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحده االمريكيه, سويسرا 30215، هوثورن نيويورك  سكايالين داريف 1: عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0180325رقم العالمـة  : 

 2007/08/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 . 2مستحضرات عالج حب الشباب والواردة بالفئة  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة محدودة المسئولية -ذي بروأكتيف كومباني س أ ر ل  سم ناقل المـــــــــلكية  :ا

 لوزان ، سويسرا , سويسرا 3006،  4افينيو دي اوتشي  3:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 تارو فارماسوتيكال يو . اس . ايه انك ، شركه من نيويوركاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحده االمريكيه, سويسرا 30215سكايالين داريف ، هوثورن نيويورك  1: اليه الملكية  عنوان المنقول

 
 0180326رقم العالمـة  : 

 2007/08/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

ية بالجلد والجسم وبالتحديد مرطبات الجلد منظفات الجلد صابون الجلد مستحضرات العنا - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات الحماية من الشمس مستحضرات التجميل مستحضرات العناية بالشعر الغير طبية مستحضرات العناية باالظافر مستحضرات 

 . 1الفئة العناية بالبشرة الغير طبية الكولونيا العطور ومستحضرات تبييض االسنان والواردة ب

 

 شركة محدودة المسئولية -ذي بروأكتيف كومباني س أ ر ل  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوزان ، سويسرا , سويسرا 3006،  4افينيو دي اوتشي  3:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 تارو فارماسوتيكال يو . اس . ايه انك ، شركه من نيويوركاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحده االمريكيه, سويسرا 30215سكايالين داريف ، هوثورن نيويورك  1: نوان المنقول اليه الملكية ع

 
 0180327رقم العالمـة  : 

 2007/08/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 . 2تحضرات عالج حب الشباب والواردة بالفئة مس - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة محدودة المسئولية -ذي بروأكتيف كومباني س أ ر ل  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 لوزان ، سويسرا , سويسرا 3006،  4افينيو دي اوتشي  3:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 اس . ايه انك ، شركه من نيويوركتارو فارماسوتيكال يو . اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحده االمريكيه, سويسرا 30215سكايالين داريف ، هوثورن نيويورك  1: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0181239رقم العالمـة  : 

 2009/01/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 20الفئة : 

 دون غيرها 50االثاث وجميع المنتجات واردة بالفئة  - 50الفئة :    المنتــــــــجاتالبضائع و

 

 والية )ويسكونسين( -شركة مساهمة امريكية  -انك  -اشلى فيرنيتشير اندستريال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكيةالوالي - 24635ويسكونسين  -اركاديا  -وان اشلى واى :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 آشلى فيرنيتشر انداستريز .ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية - 24635وان اشلى واى. ، اركاديا. ، ويسكونسين : عنوان المنقول اليه الملكية 



28 28 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 
 0181303العالمـة  : رقم 

 2008/04/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 -مستحضر النفتالين بلية الطارد للحشرات  -بخور طارد للحشرات  -مستحضرات تعقيم  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 -مستحضرات للقضاء على الذباب  -مستحضرات البادة الفئران  -مبيدات حشرات  -يدات افات مب -مستحضرات البادة الحيوانات الضارة 

 دون غيرها . 2مستحضرات تلطيف الجو وجميعها تقع بالفئة  -مستحضرات مضادة للعث 

 

 زهونجشان النجو سيلزكو ليمتد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

نجفينج نورث رود مدينة زياو الن مدينة زهونجشان مقاطعة جوانجونجن الصين, , , , سيشينجوحن رود زيا:  عنوان ناقل الملكية : 

 الصين

 

 شركه صينيه ذات مسئوليه محدوده-زهونجشان النجو دايلي كيميكال اندستريال كو ليمتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , الصين258400نه زهونجشان ، مقاطعه جوانجدونج ، الصين ، ليفينج رود ، اكسياالن تاون ، مدي: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0186227رقم العالمـة  : 

 2008/10/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 52جميع منتجات الفئة  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 هاي تك ستايل لصاحبها محمد عبد الحفئظ اسماعيل ابوزيد : اسم ناقل المـــــــــلكية 

 عين شمس / شرقية, مصر --ش احمد ذكى من ش احمد عصمت  63:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش غانا مصر الجديده , , , , مصر 6: كية عنوان المنقول اليه المل

 
 0186228رقم العالمـة  : 

 2007/12/27تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 52جميع منتجات الفئة  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 لصاحبها محمد عبد الحفئظ اسماعيل ابوزيدهاي تك ستايل  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش احمد ذكى من احمد عصمت عين شمس شرقية , مصر 63:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 جديده , , , , مصرش غانا مصر ال 6: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0186839رقم العالمـة  : 

 2011/10/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 دون غيرها. 12اإلعالنات ) اليافطة ( باعتبارها من األعمال التجارية الواردة بالفئة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 هاي تك ستايل لصاحبها محمد عبد الحفيظ اسماعيل ابو زيد ناقل المـــــــــلكية  : اسم

 عين شمس شرقية من ش احمد عصمت , مصر -ش احمد ذكى  63:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه   اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش غانا مصر الجديده , مصر 6: 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

 
 0186841رقم العالمـة  : 

 2009/04/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 دون غيرها 52جميع منتجات الفئة  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 هاي تك ستايل لصاحبها محمد عبد الحفيظ اسماعيل ابو زيد ـــــــلكية  :اسم ناقل المــ

 عين شمس شرقية من شارع احمد عصمت , مصر -ش احمد زكى  63:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه   اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش غانا مصر الجديده , مصر 6: لمنقول اليه الملكية عنوان ا

 
 0186843رقم العالمـة  : 

 2010/12/27تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 18الفئة : 

 38جميع منتجات الفئة  - 38الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 تك ستايل لصاحبها محمد عبد الحفيظ اسماعيل ابو زيد هاي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 عين شمس الشرقية , مصر --من ش احمد عصمت  -ش احمد ذكى  63:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش غانا مصر الجديده , , , , مصر 6: ة عنوان المنقول اليه الملكي

 
 0187587رقم العالمـة  : 

 2009/04/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 فقط 12جميع خدمات الفئة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 لصاحبها محمد عبد الحفيظ اسماعيل ابو زيد هاي تك ستايل اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -عين شمس الشرقية  -شارع احمد زكى من شارع احمد عصمت 63:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش غانا مصر الجديده , , , , مصر 6: لكية عنوان المنقول اليه الم

 
 0187777رقم العالمـة  : 

 2008/12/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 52جميع منتجات الفئة  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 لصاحبها محمد عبد الحفيظ اسماعيل ابو زيد هاي تك ستايل اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 عين شمس الشرقية / القاهرة , مصر --ش احمد ذكى من ش احمد عصمت  63:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه   اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش غانا مصر الجديده , مصر 6: ية عنوان المنقول اليه الملك

 



التجارة الداخليةجهاز تنمية   

 
 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

 0187781رقم العالمـة  : 

 2008/12/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 52جميع منتجات الفئة  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 محمد عبد الحفيظ اسماعيل ابو زيد هاي تك ستايل لصاحبها اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شارع احمد ذكى من شارع احمد عصمت / عين شمس الشرقية / القاهرة , مصر 63:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش غانا مصر الجديده , , , , مصر 6 :عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0188933رقم العالمـة  : 

 2008/07/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 1الفئة : 

 ائيةاالسمدة و المواد الكيماوية الخاصة بحفظ المواد الغذ 3جميع منتجات الفئة   - 3الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة العنانى لالستيراد والتصدير) العنانى اخوان ( شركة توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شارع الجمهورية / البدرشين / جيزة, مصر 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : يه الملكية عنوان المنقول ال

 
 0188934رقم العالمـة  : 

 2008/07/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 الزيوت العطرية والعطور 1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة العنانى لالستيراد والتصدير )العنانى اخوان ( شركة توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر -البدرشين  -شارع الجمهورية  30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 صريةالوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه ماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0190399رقم العالمـة  : 

 2009/01/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

البن والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكاو الساغو والبن االصطناعى الدقيق والمستحضرات  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات والحلويات المثلجة عسل النحل والعسل االسود الخميرة ومسحوق الخبيز الملح 

 10والخردل والخل البهارات والتوابل والثلج بالفئة 

 

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

 المملكة المتحدة, بريطانيا -زد دى  4 56سى اتش  -انجلترا  -بورت ساناليت ويرال مرسيسيد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 كة خاصة محدودةايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا 1031،422ويينا : 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

 0190400رقم العالمـة  : 

 2009/01/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

  -الشعير ( والمياة المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية  البيرة ) شراب - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 15شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات  بالفئة  -ومشروبات مستخلصة من الفواكه  وعصائر الفواكه 

 

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

 المملكة المتحدة, , , , بريطانيا -زد دى  4 56سى اتش  -انجلترا  -بورت ساناليت ويرال مرسيسيد :  وان ناقل الملكية : عن

 

 ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 م  هولندا, هولنداايه ال روتردا 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0194793رقم العالمـة  : 

 2008/10/08تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 1كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ال ال سي ، شركة ذات مسئولية محدودة 3ير بي اف كونسيومر  هيلثك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

،الواليات المتحدة االمريكية, 34808ليتل فولز درايف ، ويلمنجتون ،ديالوير 523كوربوريشن سيرفيس كومباني ،:  عنوان ناقل الملكية : 

 الواليات المتحدة االمريكية

 

 ير هولدينجز)يو اس( ال ال سي ،شركة ذات مسئولية محدودةجالكسو سميثكالين كونسيومر هيلثكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

،الواليات المتحدة 34808ليتل فالز درايف،ويلمنجتون،ديالوير 523كوربوريشن سيرفيس كومباني ،: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية

 
 0194794رقم العالمـة  : 

 2008/04/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 44 - 42 -16 -10 -1الفئة : 

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

 30كافة المنتجات الواردة  بالفئة  - 30الفئة 

 36كافة المنتجات الواردة بالفئة  - 36الفئة 

مات العلمية والتقنية وخدمات البحث المتعلقة بها وخدمات التحاليل واالبحاث الصناعية وخدمات تصميم وتطوير عتاد الخد - 45الفئة 

 45وبرامج الكمبيوتر والخدمات القانونية بالفئة 

أو الحيوانات وخدمات الخدمات الطبية والخدمات البيطرية وخدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال للكائنات البشرية  - 44الفئة 

 دون غيرها 44الزراعة والبستنة والغابات الواردة بالفئة 

 

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

 ة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية، الواليات المتحد 1440جيرالدا فارمز ، ماديسون ، ان جيه 2:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ال ال سي،شركة ذات مسئولية محدودة 3بي اف كونسيومر هيلثكير اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

،الواليات المتحدة 34803اورانج ستريت، كوربوريشن تراست كومباني ويلمنغتون،ديالوير  3504: عنوان المنقول اليه الملكية 

 الواليات المتحدة االمريكية االمريكية.,

 
 0194794رقم العالمـة  : 

 2008/04/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 44 - 42 -16 -10 -1الفئة : 



32 32 

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

 30الواردة  بالفئة  كافة المنتجات - 30الفئة 

 36كافة المنتجات الواردة بالفئة  - 36الفئة 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث المتعلقة بها وخدمات التحاليل واالبحاث الصناعية وخدمات تصميم وتطوير عتاد  - 45الفئة 

 45وبرامج الكمبيوتر والخدمات القانونية بالفئة 

والخدمات البيطرية وخدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات وخدمات الخدمات الطبية  - 44الفئة 

 دون غيرها 44الزراعة والبستنة والغابات الواردة بالفئة 

 

 ال ال سي ، شركة ذات مسئولية محدودة 3بي اف كونسيومر  هيلثكير  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

،الواليات المتحدة االمريكية, 34808ليتل فولز درايف ، ويلمنجتون ،ديالوير 523كوربوريشن سيرفيس كومباني ،:  ملكية : عنوان ناقل ال

 الواليات المتحدة االمريكية

 

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

،الواليات المتحدة 34808ليتل فولز درايف،ويلمنجتون،ديالوير523كوربوريشن سيرفيس كومباني،: وان المنقول اليه الملكية عن

 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية

 
 0195549رقم العالمـة  : 

 2009/09/29تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 6: الفئة 

 . 6مشغوالت معدنية خاصة باالبواب الزجاجية والمقابض والكوالين الواردة بالفئة  - 6الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 احمد احمد عبد المجيد وشركاة شركة توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اهرة , مصرالق -العباسية  -عوائد ش نقيب الجيش  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 شركة توصيه بسيطه

القاهره ,  -مدينة نصر  -نصر  زهرراء مدينه -امتداد الحى العاشر  -ش الجبل االخضر من شارع الميثاق  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصر

 
 0196094رقم العالمـة  : 

 2008/08/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 52جميع منتجات الفئة  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ا محمد عبد الحفئظ اسماعيل ابوزيدهاي تك ستايل لصاحبه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -عين شمس شرقية  -شارع احمد ذكى من شارع احمد عصمت  63:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه   اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش غانا مصر الجديده , مصر 6: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0196668رقم العالمـة  : 

 2009/06/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 دون غيرها 52المالبس الجاهزة واالحذيةا لرياضية بكافة انواعها بالفئة  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 هاي تك ستايل لصاحبها محمد عبد الحفيظ اسماعيل ابو زيد المـــــــــلكية  : اسم ناقل

 القاهرة, مصر -عين شمس الشرقية  -شارع احمد ذكى من شارع احمد عصمت  63:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصيه بسيطه ىشركة-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه   اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش غانا مصر الجديده , مصر 6: عنوان المنقول اليه الملكية 



الداخلية جهاز تنمية التجارة  

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0197382رقم العالمـة  : 

 2008/08/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

شتملة على بيع الجمله والتجزئه عبر الشبكات العالمية خدمات بيع الشاى بالجملة والتجزئه م - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

(on-line خدمات بيع الجملة والتجزئه لمنتجات اساسها الشاى وأجهزة واوانى الشاى مشتملة على أجهزة الفلترة والمنقعات وخميرة ،)

وعات الشاى وأباريق الشاى وفناجين الشاى، خدمات بيع الجملة والتجزئه إلجهزة عمل الشاى كهربائيا وأجهزة تسخين كهربائية لمنق

الشاى والمصافى، خدمات بيع الجملة والتجزئه لفوط الشاى ومالبس الشاى وأوانى المطبخ وحاويات وأجهزة المطبخ وجميعها عن طريق 

إلستشارات وتجهيزات البيع بالتجزئه عن طريق الشبكات العالمية، خدمات التزويد بالمساعدة الفنية فى اإلدارة والمنشأة والتصميمات وا

وتشغيل المقاهى والبارات والمطاعم والمنشاءات األخرى وتسهيل خدمات تقديم األطعمة والمشروبات، خدمات تقديم النصح لإلعمال 

 المتعلقة بإقامة وتشغيل المقاهى والبارات والمطاعم والمنشاءات األخرى لتقديم األطعمة والمشروبات، محالت الشاى والقهوة ومطاعم،

خدمات البيع لبيع الشاى ومنتجات اساسها الشاى ومستلزمات عمل الشاى مثل أوانى الشاى وفناجين الشاى ومصافى الشاى وجميعها تقع 

 دون غيرها . 12بالفئة 

 

 يونيليفر بى ال سى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المملكة المتحدة, المملكة المتحدة -واي. دي واي  4اييه سي  فيكتوريا ايمانكمينت لندن 300يونيليفر هاوس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا 1031،422ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0199465رقم العالمـة  : 

 2008/11/26سـجيل  : تاريخ الت

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 18الفئة : 

 الحقائب وحقائب اليد ، حقائب بشرائط تحمل علي الظهر ومحافظ وجميع المنتجات واردة  - 38الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 ( دون غيرهــا .  38بالفئــة ) 

 

 

 والية نيويورك --شركة مساهمةامريكية  --نيوإيرا كاب كو، أنك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 34505ديالوير أفينيو ، بافالو ، نيويورك  360:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 لمسئوليةنيو ايرا كاب ،ال ال سي، شركة محدودة ااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , الواليات المتحدة االمريكية34505ديالوير أفينو ،بوفالو،ان واي  360: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0203733رقم العالمـة  : 

 2009/06/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16الفئة : 

 -مناديل ورقية لليدين  -لفائف ورق الستعمال المطبخ  -لفائف ورق لالستعمال المنزلى  -الورق  - 36الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 -اغطية المائدة  -فوط  -مفارش  ورقية للطاوالت وخاصة  -مناديل او قطع ورقية الزالة الماكياج  -مناديل من الورق  -ورق التواليت 

ورق لتجفيف  -لفائف ورقية  لالستخدام لتغطية الرفوف  -بق او كاس خاصة للمائدة مناديل او مفارش ورقية توضع تحت الزهرية او ط

ورق اللف على هيئة لفائف او صحائف وجميع المنتجات  -فوط ورقية للوجه  -لالستعمال الصناعى مقطع الى اجزاء على هيئة لفائف 

 دون غيرها 36الواردة بالفئة 

 

 شركة تضامنية محدودة امريكية -باسيفيك كونسيومر بروداكتس ال بى  -جورجيا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 10101جا  -بيشترى ستريت ان اى اتالنتا  311:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 طهشركة مساهمه بسي-اس سي ايه تيشو فرانس اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سانت كوين ، فرنسا, فرنسا 41400، بوليفارد فيكتور هوجو 363-323: عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0203733رقم العالمـة  : 

 2009/06/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16الفئة : 

 -مناديل ورقية لليدين  -لفائف ورق الستعمال المطبخ  -ائف ورق لالستعمال المنزلى لف -الورق  - 36الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 -اغطية المائدة  -فوط  -مفارش  ورقية للطاوالت وخاصة  -مناديل او قطع ورقية الزالة الماكياج  -مناديل من الورق  -ورق التواليت 

ورق لتجفيف  -لفائف ورقية  لالستخدام لتغطية الرفوف  -صة للمائدة مناديل او مفارش ورقية توضع تحت الزهرية او طبق او كاس خا

ورق اللف على هيئة لفائف او صحائف وجميع المنتجات  -فوط ورقية للوجه  -لالستعمال الصناعى مقطع الى اجزاء على هيئة لفائف 

 دون غيرها 36الواردة بالفئة 

 

 شركة مساهمه بسيطه-س اس سي ايه تيشو فران اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 سانت كوين ، فرنسا, فرنسا 41400، بوليفارد فيكتور هوجو 363-323:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة خاصه محدودة المسؤليه طبقا لقوانين السويد -ايسيتى هايجين اند هيلث اكتيبوالجاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 السويد, السويد -جوتيبورج  01 402 -إس: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0205905رقم العالمـة  : 

 2009/07/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 33جميع منتجات الفئة  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -يونيون اير  -ات الهندسية والتكييف الشركة العالمية للصناع اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , مصر518/514/543قطعة رقم  -اكتوبر  6 -المنطقة الصناعية الثالثة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ة مصريةشركة مساهم -يونيون اير جروب  -الشركة العالمية لصناعات التكيف واالجهزة الكهربائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , , , , مصر -مدينة السادس من اكتوبر  -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  604القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0205906رقم العالمـة  : 

 2009/07/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 33جميع منتجات الفئة  - 33الفئة :    ــــجاتالبضائع والمنتــــ

 

 شركة توصية بسيطة -الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف يونيون اير  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , مصر518/514/543اكتوبر منطقة  6مدينة  --المنطقة الصناعيةالثالثة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -يونيون اير جروب  -الشركة العالمية لصناعات التكيف واالجهزة الكهربائية مــــلكية   : اسم المنقول اليه ال

 الجيزة , , , , مصر -مدينة السادس من اكتوبر  -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  604القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0205909رقم العالمـة  : 

 2009/07/06لتسـجيل  : تاريخ ا

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 33جميع منتجات الفئة  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -يونيون اير  -الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , مصر518/514/543قطعة رقم  -اكتوبر  6 -المنطقة الصناعية الثالثة :  لملكية : عنوان ناقل ا
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 شركة مساهمة مصرية -يونيون اير جروب  -الشركة العالمية لصناعات التكيف واالجهزة الكهربائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , , , , مصر -مدينة السادس من اكتوبر  -صناعية الثالثة امتداد المنطقة ال 604القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0205910رقم العالمـة  : 

 2009/07/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 33جميع منتجات الفئة  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شر كة توصية بسيطة -يونيون اير  -الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف  ـلكية  :اسم ناقل المــــــــ

 , مصر518/514/543منطقة  -اكتوبر  6مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -يونيون اير جروب  -ائية الشركة العالمية لصناعات التكيف واالجهزة الكهرباسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , , , , مصر -مدينة السادس من اكتوبر  -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  604القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0205914رقم العالمـة  : 

 2009/07/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 33جميع منتجات الفئة  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

شركة  -الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف ) يونيون اير(  -محمد فتحى ابراهيم عثمان وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 توصية بسيطة

 , مصر 543،  514،  518اكتوبر قطعة  6 -ية الثالثة المنطقة الصناع:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -يونيون اير جروب  -الشركة العالمية لصناعات التكيف واالجهزة الكهربائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , , , , مصر -دس من اكتوبر مدينة السا -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  604القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0205915رقم العالمـة  : 

 2009/07/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 33جميع منتجات الفئة  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة --صناعات الهندسية والتكييف يونيون اير الشركة العالمية لل اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , مصر518/514/543اكتوبر منطقة  6المنطقة الصناعية الثالثة مدينة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 همة مصريةشركة مسا -يونيون اير جروب  -الشركة العالمية لصناعات التكيف واالجهزة الكهربائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , , , , مصر -مدينة السادس من اكتوبر  -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  604القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0206484رقم العالمـة  : 

 2009/04/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

خدمات التدريب للغير وخاصة عقد الفصول الدراسية والندوات فى مجال الزيت والغاز والصناعات  - 43الفئة :    ــــــجاتالبضائع والمنتــ

 دون غيرها 43الكيماوية والبتروكيماوية وتوليد الطاقة وازالة الملوحة وصناعات التكرير والواردة بالفئة 

 

اكستيران  andشركة امريكية مساهمة تألفت وقائمة بموجب قوانين والية ديالوير  -انك  -ز اكستيران هولدينج اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة امريكية مساهمة تالقت وقائمة بموجب قوانين والية ديالوير -هولدينجز انك 

, , الواليات المتحدة  ، الواليات المتحدة االمريكية, ,11060نورثنتشيس درايف، هيوستن، تكساس،  36666:  عنوان ناقل الملكية : 

 االمريكية
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 شركة مساهمة تألفت بموجب قوانين ديالوير -اكستيران كوربوريشن اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية-11403بريتمور رود، هيوستن، تكساس  4444: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0206763العالمـة  : رقم 

 2009/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

 دون غيرها 43جميع خدمات الفئة  - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 لقوانين منيسوتا انيتايم فيتنس ال ال سى شركة  محدودة المسئولية خاضعة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 22352وير درايف  وودبورى مينيسوتا  333:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة محدودة المسئولة -سلف استيم براندز، ال ال سى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية22352رايف ، وودبورى، مينيسوتا وير د 333: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0207442رقم العالمـة  : 

 2010/06/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

مجيات الحواسب االلية ومعالجة البيانات وشاشات الحاسب االلى وطابعات الحواسب االلية وبر - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الحاسب االلى واالجزاء التابعة لها برمجيات الحاسب االلى لالستخدام بمجال الرحالت والربط بالشبكات ومجاالت اعداد تقارير وحسابات 

نتقاالت وحجز الرحالت والترفيه وتأجير السيارات والسماح مصاريف الرحالت برامج الحاسب االلى التى تستخدم فى مجال الرحالت واال

بالدخول على قواعد البيانات والعرض المتداخل والسماح بالدخول على الوقت الحقيقى لخدمات الحجز وكذلك تسويق البيانات وتنظيم 

ن والتخزين واعادة استعادة المعلومات الرحالت وتنظيم عمليات الجرد للمخزون وابحاث السوق لمجاالت الرحالت وسجالت الحجز واالعال

خطيا وادارة االعمال والمكاتب فى مجال الرحالت وخدمات الحجز التذاكر وحجز ووصف الفنادق واماكن االقامة الخرائط ودليل الرحالت 

نقل للعمالء وبرامج الجدولة المعد بالحاسب االلى برمجيات استخدام الحاسب االلى وبرمجياته لالستخدام بوكاالت الرحالت غراض تنظيم ال

والحسابات وبرامج معالجة الكلمات وادارة االعمال اجهزة المودم واجهزة ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية برمجيات وبرامج 

 . 4الحاسب االلى العداد تقارير مصروفات االعمال بالفئة رقم 

 

 الواليات المتحدة االمريكية -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  - ترافيلبورت اميريكاز انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01024سيلفان واى , باريسبانى , نيوجيرسى  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ، شركة منظمة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويرترافيلبورت انك اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 10114جاليريا باركواي ،اتالنتا ، جورجيا  100: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0207443رقم العالمـة  : 

 2010/06/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  لسجالت  :تاريخ التأشــــــير با

 16الفئة : 

المنشورات الدورية ودليل االستخدام ودليل الحاسب االلى والمواد المطبوعة والمنشورات  - 36الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ة بالحاسب االلى والرحالت المطبوعة المتعلقة بالحاسب االلى وانظمة الحاسب االلى والمنتجات المتعلقة بالحاسب االلى والخدمات المتعلق

والترفيه وكذلك دليل التشغيل ودليل المستخدم والمواد التدريسية والتوجيهية والكتب ومطبوعات الحاسب االلى والصحف االخبارية 

 36والدوريات والجرائد بالفئة 

 

 الواليات المتحدة االمريكية -لقوانين والية ديالوير  شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا -ترافيلبورت اميريكاز انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ,/ الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01024سيلفان واى , باريسبانى , نيوجيرسى  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ين والية ديالويرترافيلبورت انك ، شركة منظمة وقائمة طبقا لقواناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 10114جاليريا باركواي ،اتالنتا ، جورجيا  100: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0207445رقم العالمـة  : 

 2010/06/10تاريخ التسـجيل  : 
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 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 

خدمات االتصاالت السلكية والسلكية فى مجال نقل البيانات وتحويل البيانات االلكترونية وخدمات  - 18الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

يانات الشبكات وكل ذلك فيما يتعلق بأنظمة استعادة المعلومات المعدة عبر الحاسب االلى خدمات االتصاالت المتعلقة بتوفير تجهيزات نقل الب

االلكترونية خطيا الغراض االتصاالت وتوزيع المعلومات والصور والرسائل االلكترونية عبر قواعد البيانات المعدة بالحاسب االلى خدمات 

 . 18اتصاالت البيانات ولوحات النشرات بالفئة 

 

 الواليات المتحدة االمريكية -بقا لقوانين والية ديالوير شركة متحدة تأسست وقائمة ط -ترافيلبورت اميريكاز انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01024سيلفان واى , باريسبانى , نيوجيرسى  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 انين والية ديالويرترافيلبورت انك ، شركة منظمة وقائمة طبقا لقواسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 10114جاليريا باركواي ،اتالنتا ، جورجيا  100: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0207447رقم العالمـة  : 

 2010/08/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42: الفئة 

خدمات  -برمجة الحاسب االلى وتقديم اوقات السماح بالدخول على قواعد بيانات الحاسب االلى   - 45الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

تاجير الحواسب االلية ومنتجات برمجيات الحواسب االلية  -االستشارات والتعاون الفنى فى مجال استخدام واستغالل قواعد البيانات 

استئجار معدات الحاسب االلى وانظمته وبرمجياته  -خدمات اقتسام الوقت على الحاسب االلى  -اض استجواب قواعد البيانات الغر

 45وبرامجه بالفئة 

 

المريكية الواليات المتحدة ا -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -ترافيلبورت اميريكاز انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

and موركس لنظم مكافحة الحريق 

 , الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01024سيلفان واى , باريسبانى , نيوجيرسى  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 رترافيلبورت انك ، شركة منظمة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 10114جاليريا باركواي ،اتالنتا ، جورجيا  100: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0207448رقم العالمـة  : 

 2010/08/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

العروض المتداخلة لغرف الفنادق واماكن االقامة  -خدمات حجز الفنادق واالقامات المؤقتة   - 41الفئة :    نتــــــــجاتالبضائع والم

 41المؤقتة وتحديدا عرض المواقع والتجهيزات بالفئة 

 

الواليا ت المتحدة  --والية ديالوير شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين  --ترافيلبورت اميريكاز انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االمريكية

 , الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01024سيلفان واى , باريسبانى , نيوجيرسى  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ديالوير ترافيلبورت انك ، شركة منظمة وقائمة طبقا لقوانين واليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 10114جاليريا باركواي ،اتالنتا ، جورجيا  100: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0207449رقم العالمـة  : 

 2010/08/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

الحواسب اآللية وبرمجيات الحواسب اآللية ومعالجات البيانات وشاشات الحاسب اآللى وطابعات  - 4الفئة :    ع والمنتــــــــجاتالبضائ

برمجيات الحاسب اآللى لالستخدام بمجال الرحالت والربط بالشبكات  ومجاالت اعداد تقارير وحسابات  -الحاسب االلى واألجزاء التابعة لها 

برامج الحاسب االلى التى تستخدم فى مجال الرحالت واالنتقاالت وحجز  الرحالت والترفيه وتاجير السيارات  -حالت  مصاريف الر

والسماح بالدخول على قواعد البيانات والعرض المتداخل والسماح بالدخول على الوقت الحقيقى لخدمات الحجز وكذلك تسويق البيانات 

جرد للمخزون وابحاث السوق لمجاالت الرحالت  وسجالت الحجز واالعالن والتخزين واعادة استعادة وتنظيم الرحالت وتنظيم عمليات ال

الخرائط ودليل  -المعلومات خطيا وادارة األعمال والمكاتب فى مجال الرحالت وخدمات حجز التذاكر وحجز ووصف الفنادق واماكن االقامة 
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وبرمجياته لالستخدام بوكاالت الرحالت الغراض تنظيم النقل للعمالء  -الحاسب االلى  برمجيات استخدام -الرحالت المعد بالحاسب االلى 

 -اجهزة المودم واجهزة ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية -وبرامج الجدولة والحسابات وبرامج معالجة الكلمات وادارة األعمال 

 دون غيرها 4ال بالفئة برمجيات وبرامج الحاسب االلى العداد تقارير مصروفات  األعم

 

 شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير الواليات المتحدة االمريكية -ترافيلبورت اميريكاز انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية , الو 01024سيلفان واى , باريسبانى , نيوجيرسى  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ترافيلبورت انك ، شركة منظمة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 10114جاليريا باركواي ،اتالنتا ، جورجيا  100: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0207450م العالمـة  : رق

 2013/08/04تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16الفئة : 

المنشورات الدورية ودليل االستخدام ودليل الحاسب االلى والمواد المطبوعة والمنشورات  - 36الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لى وانظمة الحاسب االلى والمنتجات المتعلقة بالحاسب االلى والخدمات المتعلقة بالحاسب االلى والرحالت المطبوعة المتعلقة بالحاسب اال

والترفيه وكذلك دليل التشغيل ودليل المستخدم والمواد التدريسية والتوجيهية والكتب ومطبوعات الحاسب االلى والصحف االخبارية 

 دون غيرها.  36والدوريات والجرائد بالفئة 

 

 الواليات المتحدة االمريكية -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -ترافيلبورت اميريكاز انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 يكية, الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمر 01024سيلفان واى , باريسبانى , نيوجيرسى  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ترافيلبورت انك ، شركة منظمة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 10114جاليريا باركواي ،اتالنتا ، جورجيا  100: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0207451رقم العالمـة  : 

 2010/09/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

تقديم خدمات ادارة االعمال والمكاتب واعداد وتجميع المعلومات وخدمات التخزين واستعادة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 -االلكترونية وخدمات المعالجة والتوزيع للبيانات والصور والرسائل االلكترونية  المجموعات -المعلومات فى مجال الرحالت لالخرين 

خدمات المعلومات االلكترونية المقدمة خطيا وتحديدا توفير االعالنات ومعوقات االعمال فيما يتعلق بالرحالت والسياحة والترفيه عبر 

يق اتصاالت البيانات للفنادق ومديرى الفنادق والخطوط الجوية وخطوط خدمات االعالن والترويج عن طر -قواعد بيانات الحاسب االلى 

الخدمات المباشرة للتسويق واالعالن االلكترونى المقدم خطيا  -النقل البحرى وشركات تاجير السيلرات ومقدمى الخدمات بمجال الرحالت 

السيارات ومقدمى الخدمات بمجال الرحالت لالخرين  للفنادق ومديرى الفنادق والخطوط الجوية وخطوط النقل البحرى وشركات تاجير

 12بالفئة 

 

الواليات المتحدة  --شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -ترافيلبورت اميريكاز انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االمريكية

 , الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01024سيلفان واى , باريسبانى , نيوجيرسى  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ترافيلبورت انك ، شركة منظمة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 كيه, الواليات المتحدة االمريكية، الواليات المتحدة االمري 10114جاليريا باركواي ،اتالنتا ، جورجيا  100: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0207452رقم العالمـة  : 

 2010/08/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 

ت االلكترونية وخدمات خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية فى مجال نقل البيانات وتحويل البيانا  - 18الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

خدمات االتصاالت المتعلقة بتوفير تجهيزات نقل  -الشبكات وكل ذلك فيما يتعلق بانظمة استعادة المعلومات المعدة عبر الحاسب االلى 

بالحاسب االلى  البيانات االلكترونية خطيا الغراض االتصاالت وتوزيع المعلومات والصور والرسائل االلكترونية عبر قواعد البيانات المعدة

 18خدمات اتصاالت البيانات ولوحات النشرات بالفئة 
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الواليات المتحدة  --شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -ترافيلبورت اميريكاز انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االمريكية

 , الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01024رسى سيلفان واى , باريسبانى , نيوجي 1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ترافيلبورت انك ، شركة منظمة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية، الواليات المتحدة  10114جاليريا باركواي ،اتالنتا ، جورجيا  100: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0207453رقم العالمـة  : 

 2015/10/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

خدمات  -قل والرحالت خدمات الحجز للن -خدمات النقل ةالرحالت  -خدمات حجز تاجير السيارات  - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

حجز  -خدمات تقديم المعلومات حول مخزون مقاعد خطوط الطيران  -وكاالت الرحالت والوكاالت التى تقدم خدماتها بالحواسب اآللية 

العروض المتداخلة والحجز والبيع للنقل والرحالت   -خدمات الدليل المعد بالحاسب اآللى للرحالت  -الرحالت وتذاكر لالخرين 

 دون غيرها 14يعهابالفئة وجم

 

 الواليات المتحدة األمريكية -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -ترافيلبورت اميريكاز انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية , 01024سيلفان واى , باريسبانى , نيوجيرسى  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ترافيلبورت انك ، شركة منظمة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 10114جاليريا باركواي ،اتالنتا ، جورجيا  100: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0207454رقم العالمـة  : 

 2013/08/04تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

برمجة الحاسب االلى وتقديم اوقات السماح بالدخول على قواعد بيانات الحاسب االلى خدمات  - 45الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

فنى فى مجال استخدام واستغالل قواعد البيانات تأجير الحواسب االلية ومنتجات برمجيات الحواسب االلية االستشارات والتعاون ال

الغراض استجواب قواعد البيانات خدمات اقتسام الوقت على الحاسب الى استئجار معدات الحاسب االلى وانظمته وبرمجياته وبرامجه 

 [, دون غيرها . 45بالفئة 

 

 الواليات المتحدة االمريكية -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -ترافيلبورت اميريكاز انك  ــــلكية  :اسم ناقل المـــــ

 , الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01024سيلفان واى , باريسبانى , نيوجيرسى  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ترافيلبورت انك ، شركة منظمة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويرليه المــــلكية   : اسم المنقول ا

 ، الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 10114جاليريا باركواي ،اتالنتا ، جورجيا  100: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0207455رقم العالمـة  : 

 2015/10/12: تاريخ التسـجيل  

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

خدمات حجز الفنادق واالقامات المؤقتة العروض المتداخلة لغرف الفنادق واماكن االقامة المؤقتة  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 41وتحديدا عرض المواقع والتجهيزات بالفئة رقم 

 

 الواليات المتحدة االمريكية -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -ترافيلبورت اميريكاز انك  ـــــــــلكية  :اسم ناقل الم

 , الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 01024سيلفان واى , باريسبانى , نيوجيرسى  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ترافيلبورت انك ، شركة منظمة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويرقول اليه المــــلكية   : اسم المن

 ، الواليات المتحدة االمريكيه, الواليات المتحدة االمريكية 10114جاليريا باركواي ،اتالنتا ، جورجيا  100: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0216540رقم العالمـة  : 

 2013/08/01جيل  : تاريخ التسـ
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 2022/12/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 دون غيرها 12خدمات البيع بالقطاعى فى مجال االثاث والواردة بالفئة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 همة تالفت فى ويسكونسينشركة امريكية مسا -انك  -آشلى فيرنتشر انداستريز  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 24605وان آشلى واى أركاديا ويسكونسين :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 آشلى فيرنيتشر انداستريز .ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية - 24635ديا. ، ويسكونسين وان اشلى واى. ، اركا: عنوان المنقول اليه الملكية 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 
 0226098رقم العالمـة  : 

 2012/01/30تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

 35كلية الخاصة بها المذكورة بالفئة رقم الطائرات واالجزاء الهي - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 بيتشكرافت كوربوريشن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , الواليات المتحدة االمريكية61532ويتشيتا ، كيه اس  3سيسنا بوليفارد بيلدينج سي 3:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 تيكسترون افياشن انكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ويتشيتا،كانساس, الواليات المتحدة االمريكية 3سيسنا بوليفار ،بلدنج سي  3: نقول اليه الملكية عنوان الم

 
 0226999رقم العالمـة  : 

 2011/12/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 21 - 7الفئة : 

 1االجهزة المنزلية بالفئة االدوات و - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 53جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 53الفئة 

 

 -مني  -اوالده: عطية -مصرى الجنسية وهم )زوجتة: سهام رجب يوسف  --ورثة احمد عطية احمد حسن كشك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 دعاء( -سماء  -محمد 

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

 

 افراد -احمد محمد احمد عطية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شارع عبد السالم عارف, مصر 32 -حي غرب  -المنصورة اول  -الدقهلية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0232737رقم العالمـة  : 

 2012/04/10ـجيل  : تاريخ التس

 2022/12/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 15مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه وجميع منتجات الفئة  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شركة ايمن انسى فهمى وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش النبوى المهندس حارة الحكيم ملك محروس جاد الله عبد الرحيم سوهاج, مصر:  نوان ناقل الملكية : ع

 

 شركة توصية بسيطة -حلو االمير للصناعات الغذائية  -امير انسى فهمى حنا وشريكته اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سوهاج, مصر -حي الكوثر  -المنطقة الصناعية  -المرحلة الثالثة  -اع الغذائي القط -305القطعة جزء من : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0234454رقم العالمـة  : 

 2018/09/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 30الفئة : 

 ( ماعدا الشاى10يع منتجات الفئة )الكاكاو والفطائر والحلويات وجم - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شركة ايمن انسى فهمى وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 سوهاج, مصر -ملك محروس جاد الله عبد الرحيم  -حارة الحكيم  -شارع النبوى المهندس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -حلو االمير للصناعات الغذائية  -فهمى حنا وشريكته امير انسى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سوهاج, مصر -حي الكوثر  -المنطقة الصناعية  -المرحلة الثالثة  -القطاع الغذائي  -305القطعة جزء من : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0234455رقم العالمـة  : 

 2011/05/31تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/18  لتأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ا

 32الفئة : 

 15مشروبات مستخلصه من الفواكه وعصائر الفواكه وجميع منتجات الفئة  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شركة ايمن انسى فهمى وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 سوهاج, مصر -ملك محروس جاد الله عبد الرحيم  -حارة الحكيم  -ع النبوى المهندس شار:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -حلو االمير للصناعات الغذائية  -امير انسى فهمى حنا وشريكته اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سوهاج, مصر -حي الكوثر  -المنطقة الصناعية  -حلة الثالثة المر -القطاع الغذائي  -305القطعة جزء من : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0237733رقم العالمـة  : 

 2018/12/02تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

 11الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  ـــــلكية  :اسم ناقل المــــ

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: ملكية عنوان المنقول اليه ال

 
 0237734رقم العالمـة  : 

 2018/12/02تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 دون غيرهاة 41الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 مصريةشركة مساهمة  -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0237756رقم العالمـة  : 

 2018/12/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 دون غيرها 12مركز تجارى بوصفة اعمال تجاريةالواردة بالفئة  12مات الواردة بالفئة الخد - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ش الرائد على راشد ستار كابيتال  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية ــــلكية   : اسم المنقول اليه الم

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0237758رقم العالمـة  : 

 2018/12/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

 11الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية المنقول اليه المــــلكية   : اسم 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0237759رقم العالمـة  : 

 2018/12/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  ير بالسجالت  :تاريخ التأشــــــ

 43الفئة : 

 41الخدمات الواردة بالفئة  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مصر القاهرة , -هليوبوليس  5ش الرائد على راشد ستار كابيتال  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0237760رقم العالمـة  : 

 2018/12/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  لتأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ا

 28الفئة : 

 58المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 58الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -بوليس هليو -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0237761رقم العالمـة  : 

 2018/12/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 دون غيرها 12مركز تجارى بوصفة اعمال تجارية الواردة فى الفئة  12الخدمات الواردة بالفئة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرية شركة مساهمة -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  

 
 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

 
 0239620رقم العالمـة  : 

 2018/12/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 دون غيرها 41جميع خدمات  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ركة مساهمة مصريةش -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ش الرائد على راشد ستار كابيتال  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ابيتال ستار ك -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0239621رقم العالمـة  : 

 2018/12/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

 دون غيرها 43جميع خدمات  - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -الزا جولدن بيراميدز ب اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  5ش الرائد على راشد ستاركابيتال  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0239654رقم العالمـة  : 

 2018/12/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

 دون غيرها 11جميع خدمات الفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -دن بيراميدز بالزا جول اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس -ش الرائد على راشد ستار كابيتال  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -ئد علي راشد شارع الرا 5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0239659رقم العالمـة  : 

 2018/12/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

 دون غيرها 11جميع خدمات  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  :  اسم ناقل المـــــــــلكية

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: 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

 0239660رقم العالمـة  : 

 2018/12/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

 43جميع خدمات  - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  :  اسم ناقل المـــــــــلكية

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  5ش الرائد على راشد ستار كابيتال  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -ارع الرائد علي راشد ش 5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0239661رقم العالمـة  : 

 2018/12/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 دون غيرها 41جميع خدمات الفئة  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  مـــــــــلكية  :اسم ناقل ال

 القاهرة , مصر -هليوبوليس -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: ه الملكية عنوان المنقول الي

 
 0239725رقم العالمـة  : 

 2018/12/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 36الفئة : 

 16 جميع الخدمات الواردة بالفئة - 16الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0239726رقم العالمـة  : 

 2018/12/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

 دون غيرها 11ات الواردة بالفئة جميع الخدم - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -عقارية سيتي ستارز لالدارة واالستشارات الاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0239727رقم العالمـة  : 

 2018/12/06تاريخ التسـجيل  : 
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 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

 43جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 43الفئة :    تالبضائع والمنتــــــــجا

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -الدارة واالستشارات العقارية سيتي ستارز لاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0239901رقم العالمـة  : 

 2018/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

 دون غيرها 11الخدمات الواردة بالفئة - 11الفئة :    ضائع والمنتــــــــجاتالب

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية لكية   : اسم المنقول اليه المــــ

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0240163رقم العالمـة  : 

 2018/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 دون غيرها ) مول تجارى ( وخدمات الدعاية واالعالن  12االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -د ش الرائد على راش 5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0240164رقم العالمـة  : 

 2018/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 36الفئة : 

 16جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 16الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0240166العالمـة  :  رقم

 2018/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

 دون غيرها 43جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 ةشركة مساهمة مصري -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ينة نصر , , , , مصرمد - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0240167رقم العالمـة  : 

 2018/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 41جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ار كابيتال ست -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0240312رقم العالمـة  : 

 2018/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 واالعالن مول تجارى وخدمات الدعاية 12خدمات االعمال التجارية الوارده بالفئة   - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 مصريةشركة مساهمة  -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0240313رقم العالمـة  : 

 2018/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 36الفئة : 

 دون غيرها 16خدمات الفئة  جميع - 16الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

شركة  -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية  andشركة مساهمة مصرية  -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مساهمة مصرية

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية نقول اليه المــــلكية   : اسم الم

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0240314رقم العالمـة  : 

 2018/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  بالسجالت  :تاريخ التأشــــــير 

 37الفئة : 

 دون غيرها 11جميع خدمات  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 رالقاهرة , مص -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 
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 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0240315رقم العالمـة  : 

 2018/12/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  شــــــير بالسجالت  :تاريخ التأ

 41الفئة : 

 دون غيرها 43جميع خدمات  - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اهرة , مصرالق -هليوبوليس -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0240316رقم العالمـة  : 

 2018/12/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  اريخ التأشــــــير بالسجالت  :ت

 43الفئة : 

 دون غيرها 41جميع خدمات  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -وليس هليوب -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0240318رقم العالمـة  : 

 2018/12/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 36الفئة : 

 دون غيرها 16جميع خدمات  - 16الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ال ستار كابيت -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0240333رقم العالمـة  : 

 2018/12/10ـجيل  : تاريخ التس

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 41جميع خدمات الفئة رقم  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: 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

 0240334رقم العالمـة  : 

 2018/12/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 دون غيرها 41جميع خدمات الفئة  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -رائد على راشد ش ال 5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0240855مـة  : رقم العال

 2011/09/25تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

مطهرات مبيدات حشرية طارد للحشرات مستحضرات تلطيف الجو مستحضرات إلبادة الحشرات  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 2والحيوانات الضارة وجميع منتجات الفئة 

 

 شركة توصية بسيطة -كيرومصر  -أحمد ساهر عبيد وشركاه  -شركة مصر للمنظفات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 محافظة الشرقية, مصر -( قطاع )ج( 5قطعة رقم ) -مدينة الصالحية الجديدة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 مني(وشركاة  توصية بسيطة-حسن-خالد -عبد الحميد سامي  ورثة احمد ساهر عبيد )مها سامياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 محافظة الشرقية , مصر-قطاع د 5قطعة رقم: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0240855رقم العالمـة  : 

 2011/09/25تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

مطهرات مبيدات حشرية طارد للحشرات مستحضرات تلطيف الجو مستحضرات إلبادة الحشرات  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 2والحيوانات الضارة وجميع منتجات الفئة 

 

 مني(وشركاة  توصية بسيطة-حسن-خالد -ورثة احمد ساهر عبيد )مها سامي عبد الحميد سامي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 محافظة الشرقية , مصر-قطاع د 5قطعة رقم:  كية : عنوان ناقل المل

 

 توصية بسيطة -مصر للمنظفات  -خالد احمد ساهر وشركاه -شركة ام دى اند ستريزاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقية, , , , مصر-قطاع د مدينة الصالحية 5مدينة الصالحية الجديدة قطعة رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0245880رقم العالمـة  : 

 2018/09/25تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 دون غيرها  54المخلالت الواردة بالفئة  - 54الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرية -فردى  -والء صالح صالح المنزالوى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 نبروه مركز طلخا ش المدارس ملك صالح صالح المنزالوى دقهلية, , , , مصر:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 منشأة فردية -الفرسان لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية لصاحبة محمد سعد محمد عبد السالم اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقية, مصر -ميت ابو خالد  -طريق الزقازيق  -الل النخاس شارع مسجد ب: عنوان المنقول اليه الملكية 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0247869رقم العالمـة  : 

 2013/10/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 -مشروبات وعصائر الفاكهه-غير كحولية مياة معدنية ومياة غازية وغيرها من المشروبات ال - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 15العصائر المركزة وباقى المستحضرات  االخرى المستخدمة فى تصنيع المشروبات وجميعها بالفئة 

 

قوانين شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا ل -ذا كونسينتريت منايفاكتيورينج كومبانى اوف ايرالند  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 برمودا

 برمودا, برمودا -هاميلتون  -بارليامنت ستريت  50 -كورنر هاوس :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة امريكيه -بورتفوليو كونسينتريت سوليوشنز انليميتد كومبانى  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ليتل ايالند كوكورك ايالند كو كورك ايرالند , , , , الواليات المتحدة  ايستجيت رود ايسجيت بيزنيس بارك 2: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0248046رقم العالمـة  : 

 2019/07/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 20الفئة : 

 وبصفة خاصة االثاث 50فئة جميع المنتجات الواردة بال - 50الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -ديفانو -ايمن السيد يوسف عبد العال وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

من مشروع اشجار دارنا دائري  14من العقار رقم  306الجزء الشرقي من الشقه الكائنه في الدور االول رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 المعادي المعادي, مصر

 

 ديفانو لتجاره وتصنيع االثاث شركه ذات مسئوليه محدودهالمنقول اليه المــــلكية   : اسم 

 -التجمع الخامس  51 - 55منطقه المستثمرين الجنوبيه شارع التسعين مول كونكورد بالز محل  44ق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 القاهره الجديده, مصر

 
 0248047رقم العالمـة  : 

 2019/07/11تسـجيل  : تاريخ ال

 2022/12/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

فى مجال الفئة  12خدمات االستيراد والتصدير وخدمات البيع ) المحالت التجارية ( الواردة بالفئة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

50 

 

 شركة توصية بسيطة -ديفانو  -عبد العال وشركاة  ايمن السيد يوسف اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش النصر المعادى الجديدة, , , , مصر 11:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ديفانو لتجاره وتصنيع االثاث شركه ذات مسئوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 -التجمع الخامس  51 - 55رع التسعين مول كونكورد بالز محل منطقه المستثمرين الجنوبيه شا 44ق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 القاهره الجديده, مصر

 
 0248048رقم العالمـة  : 

 2019/07/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

 وبصفة خاصة التصميم والديكور 45ة جميع الخدمات الواردة بالفئ - 45الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -ديفانو -ايمن السيد يوسف عبد العال وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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من مشروع اشجار دارنا دائري  14من العقار رقم  306الجزء الشرقي من الشقه الكائنه في الدور االول رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 صرالمعادي المعادي, م

 

 ديفانو لتجاره وتصنيع االثاث شركه ذات مسئوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 -التجمع الخامس  51 - 55منطقه المستثمرين الجنوبيه شارع التسعين مول كونكورد بالز محل  44ق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 القاهره الجديده, مصر

 
 0249594رقم العالمـة  : 

 2012/03/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 10حلوى من عجين بالفئة  -الحالوة الطحينية  -الحلوى الجافة   - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 يشنكرييتف الب للدعاية واالعالن سي ال كوميونيك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , مصر -المهندسين  -شارع طيبة  58:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 مصر للمستحضرات الغذائية _مصر فود_  ادتيفز ميفاد ش م م شركة مساهمةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , , , مصرفدان _مدينة بدر القاهرة,  520المنطقة الصناعية  324قطعة رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0250424رقم العالمـة  : 

 2014/05/25تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

وبصفة خاصة حلوى من عجين البسكويت بالعجوة البسكويت  10جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 والحلوى الجافة بالشيكوالتة

 

 كرييتيف الب للدعاية واالعالن سي ال كوميونيكيشن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر -المهندسين  -ش طيبه 58:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 مصر للمستحضرات الغذائية _مصر فود_  ادتيفز ميفاد ش م م شركة مساهمةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 فدان _مدينة بدر القاهرة, , , , مصر 520المنطقة الصناعية  324قطعة رقم : ن المنقول اليه الملكية عنوا

 
 0251218رقم العالمـة  : 

 2012/03/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

 4س ونظارات وقائية تستخدم في التزحلق على الجليد في الفئة نظارات الشم - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة خاصة محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين المانيا --روش جي ام بي اتش  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , المانيا ريوتلنجن ، ألمانيا . 15166، 12 - 13ان اليسن :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة قائمة وفقا لقوانين إيطاليا -روش انتر ناشونال اس بي ايه ـلكية   : اسم المنقول اليه المـــ

 بوزين، إيطاليا, , , , إيطاليا 14300، 11إنسبروكير ستراب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0251219رقم العالمـة  : 

 2012/07/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 18الفئة : 

حقائب رياضية وجميع هذه المنتجات من  -حقائب السفر  -مصنوعات من الجلد او الجلد المقلد  - 38الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها  38الجلد  او الجلد المقلد وحقائب لجميع االغراض الرياضية في الفئة 

 

 شركة خاصة محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين المانيا -ام بي اتش  روش جي اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 ريوتلنجن  ، ألمانيا ., المانيا 15166، 12 - 13ان اليسن :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة قائمة وفقا لقوانين إيطاليا -روش انتر ناشونال اس بي ايه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بوزين، إيطاليا, , , , إيطاليا 14300، 11إنسبروكير ستراب : يه الملكية عنوان المنقول ال

 
 0251220رقم العالمـة  : 

 2013/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

ية وبالتحديد سترة ذات قلنسوة اوفر اول بدلة من قطعة اغطية الرأس المالبس المالبس الرياض - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

واحدة جاكت التزلج بنطلون التزلج قمصان للتزلج وشربات للتزلج وقمصان وبنطلونات وكاب للرياضيين وكاب للتزلج بنطلون لركوب 

قدم والبيسبول وكرة القدم االمريكى الخيل بنطلون قصير يثبت بحزام بستخدم فى االنقاذ بالطو وشرابات قصيرة يونيفورم لالعبى كرة ال

ومعدات خاصة بتلك االلعاب وبالتحديد البنطلونات والقمصان والشربات القصيرة والقفازات والشورت والبلوفر والكاب والقبعات بنطلونات 

س خاصة بالرحالت وبلوفر وقفازات خاصة بركوب الدراجات قفازات للتزلج والتزحلق على الجليد قفازات خاصة بركوب الخيل ومالب

وبالتحديد شرابات قصيرة وجوارب وقفازات وكاب وقبعة للرحالت بدل وشورت وتى شيرت وسويت شيرت )بلوفر وبلوفر بال اكمام( 

جعيها تستخدم فى التدريبات وقميص من الصوف محكم وسروال تحتى قصير ومالبس منسوجة ومالبس السباحة االحذية واحذية كرة 

 52برقبة واحذية تزحلق برقبة بالفئة رقم  القدم واحذية تزلج

 

 شركة خاصة محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين المانيا -روش جي ام بي اتش  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , المانيا ريوتلنجن ، ألمانيا . 15166، 12 - 13ان اليسن :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة قائمة وفقا لقوانين إيطاليا -ناشونال اس بي ايه  روش انتراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بوزين، إيطاليا, , , , إيطاليا 14300، 11إنسبروكير ستراب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0251221رقم العالمـة  : 

 2012/05/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 28الفئة : 

قفازات خاصة للرياضة وارده في هذه الفئة بما في ذلك  قفازات حارس المرمى قفازات البيسبول  - 58الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 58قفازات التزحلق فوق المياه قفازات ركوب الخيل قفازات خاصة بكرة القدم في الفئة 

 

 شركة خاصة محدودة مؤسسة وخاضعة لقوانين المانيا -روش جي ام بي اتش  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , المانيا ريوتلنجن ، ألمانيا . 15166، 12 - 13ان اليسن :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة قائمة وفقا لقوانين إيطاليا -روش انتر ناشونال اس بي ايه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بوزين، إيطاليا, , , , إيطاليا 14300، 11إنسبروكير ستراب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0252341رقم العالمـة  : 

 2020/05/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 -صمامات تفريغ كهربية لالضاءة   -التجعيد مصابيح  -مواقد المصابيح  -اجهزة وتركيبات انارة  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 -نافورات زخرفية-انابيب االنارة المضيئة -فوانيس لالنارة -مصابيح لالضاءة -مصابيح  -فتائل للمصابيح الكهربية  -مصابيح كهربية 

 غيرها دون33مشاعل لالضاءة انابيب مضيئة لالنارة وكلها ترد بالفئة  -مقابس لالضواء الكهربية -اضواءكاشفة

 

 شركة تضامن -ديفانو -ايمن السيد يوسف عبد العال وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

من مشروع اشجار دارنا دائري  14من العقار رقم  306الجزء الشرقي من الشقه الكائنه في الدور االول رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 المعادي المعادي, مصر

 

 ديفانو لتجاره وتصنيع االثاث شركه ذات مسئوليه محدودهــلكية   : اسم المنقول اليه المــ

 -التجمع الخامس  51 - 55منطقه المستثمرين الجنوبيه شارع التسعين مول كونكورد بالز محل  44ق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 القاهره الجديده, مصر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0254489رقم العالمـة  : 

 2016/02/04تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

البرودة الشديدة -المالبس الواقية وتحديدا المالبس المصممة للحماية ضد الحرارة الشديدة واللهب  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 ون غيرهاد 4والمواد الكيميائية الضارة والغازات وجميع المنتجات الواردة بالفئة 

 

الواليات المتحدة  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -شركة إيميجوير ابباريل كورب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االمريكية

 ات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية, الوالي - 34830ويلمينجتون ديالوير  -سيلفر سايد رود  1433:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ايميجوير اباريل ،ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 34808ليتل فولز درايف ، ويلمنجتون ،ديالوير 523: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0260829 رقم العالمـة  :

 2013/07/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مستحضرات العناية باألظافر مقويات لألظافر ملمع لألظافر وطالء لالظافر وهذه المنتجات واردة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 1بالفئة رقم 

 

 شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية -انك  -شركة كرييتف نيل ديزاين  كية  :اسم ناقل المـــــــــل

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 45081كاليفورنيا  -فيستا  -جوشوا واى  3352:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 بيوتيج اي ، شركه محدوده المسئوليه منشأه ي جزر الكايمان:  اسم المنقول اليه المــــلكية  

هوسبيتال رود ، جورج تاون ، جراند كايمان كيه  51ووكرز كوربوريت ليمتد ، كايمان كوربوريت سنتر ، : عنوان المنقول اليه الملكية 

 ، جزر الكايمان, الواليات المتحدة االمريكية 4008 - 3واي 

 
 0260829رقم العالمـة  : 

 2013/07/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مستحضرات العناية باألظافر مقويات لألظافر ملمع لألظافر وطالء لالظافر وهذه المنتجات واردة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 1بالفئة رقم 

 

 بيوتيج اي ، شركه محدوده المسئوليه منشأه ي جزر الكايمان ية  :اسم ناقل المـــــــــلك

 3هوسبيتال رود ، جورج تاون ، جراند كايمان كيه واي  51ووكرز كوربوريت ليمتد ، كايمان كوربوريت سنتر ، :  عنوان ناقل الملكية : 

 ، جزر الكايمان, الواليات المتحدة االمريكية 4008 -

 

 ال ال سي ، شركه محدوده المسئوليه منشأه طبقا لقوانين واليه ديالوير 5050براندكو سي ان دي ـــلكية   : اسم المنقول اليه المـ

الواليات المتحده امريكيه,  34830 -ويلمنغتون ، ديالوير  304سلفرسايد رود ، تاتنول بيلدينج #  1433: عنوان المنقول اليه الملكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 0260831قم العالمـة  : ر

 2013/07/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مستحضرات العناية باألظافر مقويات لألظافر ملمع لألظافر وطالء لألظافر وهذه المنتجات واردة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 1بالفئة رقم 
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 شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية -انك  -شركة كرييتف نيل ديزاين  المـــــــــلكية  : اسم ناقل

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية - 45081كاليفورنيا  -فيستا  -جوشوا واى  3352:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 بيوتيج اي ، شركه محدوده المسئوليه منشأه ي جزر الكايمانالمــــلكية   :  اسم المنقول اليه

هوسبيتال رود ، جورج تاون ، جراند كايمان كيه  51ووكرز كوربوريت ليمتد ، كايمان كوربوريت سنتر ، : عنوان المنقول اليه الملكية 

 ، جزر الكايمان, الواليات المتحدة االمريكية 4008 - 3واي 

 
 0260831م العالمـة  : رق

 2013/07/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مستحضرات العناية باألظافر مقويات لألظافر ملمع لألظافر وطالء لألظافر وهذه المنتجات واردة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 1بالفئة رقم 

 

 بيوتيج اي ، شركه محدوده المسئوليه منشأه ي جزر الكايمان المـــــــــلكية  :اسم ناقل 

 3هوسبيتال رود ، جورج تاون ، جراند كايمان كيه واي  51ووكرز كوربوريت ليمتد ، كايمان كوربوريت سنتر ، :  عنوان ناقل الملكية : 

 ، جزر الكايمان, الواليات المتحدة االمريكية 4008 -

 

 ال ال سي ، شركه محدوده المسئوليه منشأه طبقا لقوانين واليه ديالوير 5050براندكو سي ان دي نقول اليه المــــلكية   : اسم الم

الواليات المتحده امريكيه,  34830 -ويلمنغتون ، ديالوير  304سلفرسايد رود ، تاتنول بيلدينج #  1433: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المريكيةالواليات المتحدة ا

 
 0264945رقم العالمـة  : 

 2014/08/20تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

المالبس الواقية تحديدا المالبس المصممة للحماية ضد الحريق الشديدة و اللهب و البروده الشديدة  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 04واد الكيميائية الضارة و الغازات وجميع المنتجات المتوفرة في الفئة رقم و الم

 

الواليات المتحدة  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانبن والية ديالوير  -شركة ايميجوير ابياريل كورب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االمريكية

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - 34830ويلمينجتون ديالوير  سيلفر ساايد رود 1433:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ايميجوير اباريل ،ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 تحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكيةالواليات الم 34808ليتل فولز درايف ، ويلمنجتون ،ديالوير 523: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0265251رقم العالمـة  : 

 2018/12/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

 دون غيرها 14الخدمات الوارده بالفئة  - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية-ش م م  -شركة جولدن بيراميدز بالزا  كية  :اسم ناقل المـــــــــل

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  - 5ستاركابيتال  -شارع الرائد على ارشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: ول اليه الملكية عنوان المنق

 
 0266927رقم العالمـة  : 

 2018/12/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 35الفئة : 

 12رة توجيه االعمال الوارده بالفئه الدعاية واالعالن وادا - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية-ش م م  -شركة جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستاركابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -واالستشارات العقارية  سيتي ستارز لالدارةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0274355رقم العالمـة  : 

 2018/03/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 دون غيرها 15مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه وجميع منتجات الفئة  - 15الفئة :    المنتــــــــجاتالبضائع و

 

 شركة توصية بسيطة -شركة ايمن انسى فهمى وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 د الرحيم سوهاج, , , , مصرش النبوى المهندس حارة الحكيم ملك محروس جاد الله عب:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -حلو االمير للصناعات الغذائية  -امير انسى فهمى حنا وشريكته اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصرسوهاج -حي الكوثر  -المنطقة الصناعية  -المرحلة الثالثة  -القطاع الغذائي  -305القطعة جزء من : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0275388رقم العالمـة  : 

 2013/08/20تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

 04الزيوت و الشحوم الصناعية المزلقات وقود المحركات بالفئة  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 فرنسا , فرنسا -كوربيفوا  45400 -، إف  6بالس جان ميلييه الديفانس  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 فرنسا , فرنسا -كوربيفوا  45400 - 6يلير ال ديفينس بالس جان م 5في : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0275877رقم العالمـة  : 

 2013/09/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 20الفئة : 

 دون غيرها 50االثاث و الوارده بالفئة  - 50الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة امريكية متحدة في والية وينكونسين -اشلي قيرنيتشر انداستريز انك  ــــــلكية  :اسم ناقل المـــ

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 24635وان اشلي واي آركاديا وينكونسين :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 .ال ال سي آشلى فيرنيتشر انداستريزاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية - 24635وان اشلى واى. ، اركاديا. ، ويسكونسين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 
 0275878رقم العالمـة  : 

 2013/09/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 دون غيرها 12خدمات متاجر البيع بالتجزية في مجال االثات و الوارده بالفئة  - 12الفئة :    ضائع والمنتــــــــجاتالب
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 شركة أمريكية متحدة في والية وينكونسين -اشلي فيرنيتشر انداستريز انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة األمريكية , , , , الواليات المتحدة االمريكية - 24635وينكونسين  -آركاديا  -وان اشلي واي :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 آشلى فيرنيتشر انداستريز .ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية - 24635وان اشلى واى. ، اركاديا. ، ويسكونسين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 يات المتحدة االمريكية, الوال

 
 0275879رقم العالمـة  : 

 2013/09/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 20الفئة : 

 دون غيرها 50االثاث و الوارده بالفئة  - 50الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة امريكية متحدة في والية وينكونسين -انداستريز انك  اشلي قيرنيتشر اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 24635وان اشلي واي آركاديا وينكونسين :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 آشلى فيرنيتشر انداستريز .ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية - 24635وان اشلى واى. ، اركاديا. ، ويسكونسين : يه الملكية عنوان المنقول ال

 , الواليات المتحدة االمريكية

 
 0275880رقم العالمـة  : 

 2013/09/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 دون غيرها 12خدمات متاجر البيع بالتجزئة في مجال االثاث و الوارده بالفئة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة امريكية متحدة في والية وينكونسين -اشلي قيرنيتشر انداستريز ، انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 تحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكيةالواليات الم 24635وان اشلي واي آركاديا وينكونسين :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 آشلى فيرنيتشر انداستريز .ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية - 24635وان اشلى واى. ، اركاديا. ، ويسكونسين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 
 0275881ـة  : رقم العالم

 2013/09/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 دون غيرها 12خدمات متاجر البيع بالتجزئة في مجال االثاث و الوارده بالفئة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة امريكية متحدة في والية وينكونسين -نداستريز انك اشلي قيرنيتشر ا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 24635وان اشلي واي آركاديا وينكونسين :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 آشلى فيرنيتشر انداستريز .ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية - 24635وان اشلى واى. ، اركاديا. ، ويسكونسين : الملكية  عنوان المنقول اليه

 , الواليات المتحدة االمريكية

 
 0275882رقم العالمـة  : 

 2013/09/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 20الفئة : 

 دون غيرها 50االثاث و الوارده بالفئة  - 50فئة ال:    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة امريكية متحدة في والية وينكونسين -انك -اشلي قيرنيتشر اند استريز  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 دة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتح - 24635وينكونسين  -آركاديا  -وان اشلي واي :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 آشلى فيرنيتشر انداستريز .ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية - 24635وان اشلى واى. ، اركاديا. ، ويسكونسين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 
 0275883رقم العالمـة  : 

 2013/10/22 تاريخ التسـجيل  :

 2022/12/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 20الفئة : 

 دون غيرها 50االثاث و الوارده بالفئة  - 50الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة امريكية متحدة في والية وينكونسين -اشلي قيرنيتشر انداستريز انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 24635وان اشلي واي آركاديا وينكونسين :  ملكية : عنوان ناقل ال

 

 آشلى فيرنيتشر انداستريز .ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لمتحدة االمريكيةالواليات ا - 24635وان اشلى واى. ، اركاديا. ، ويسكونسين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 
 0275885رقم العالمـة  : 

 2013/09/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 دون غيرها 12ة خدمات متاجر البيع بالتجزئة في مجال االثاث و الوارده بالفئ - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة امريكية متحدة في والية وينكونسين -اشلي قيرنيتشر انداستريز انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 24635وان اشلي واي آركاديا وينكونسين :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 آشلى فيرنيتشر انداستريز .ال ال سيكية   : اسم المنقول اليه المــــل

 الواليات المتحدة االمريكية - 24635وان اشلى واى. ، اركاديا. ، ويسكونسين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 
 0276859رقم العالمـة  : 

 2013/10/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/26  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال

 37الفئة : 

خدمات محطات خدمة المركبات ، خدمات صيانة واصالح وغسيل المركبات والواردة بالفئة رقم  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 11

 

 شركة فرنسية مساهمة -توتال اس ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كوربيفواه ، فرنسا, فرنسا 45400،  6س جون ميلير ، ال ديفنس بال 5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 فرنسا , فرنسا -كوربيفوا  45400 - 6بالس جان ميلير ال ديفينس  5في : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0276860رقم العالمـة  : 

 2016/12/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

البترول )الخام او المكرر (، الوقود السائل والصلب والغازى ، وقود المحركات والوقود الحيوى ،  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

سال ، زيوت التشحيم والزيوت والشحوم الصناعية ، المواد المضافة غير الكيماوية لوقود الهيدروجين المستخدم كوقود ، غاز البترول الم
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 دون غيرها 4المحركات والوقود وزيوت التشحيم بالفئة 

 

 شركة فرنسية مساهمة -توتال اس .ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 كوربيفواه ، فرنسا, , , , فرنسا 45400،  6بالس جون ميلير ، ال ديفنس  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 فرنسا , فرنسا -كوربيفوا  45400 - 6بالس جان ميلير ال ديفينس  5في : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0276995رقم العالمـة  : 

 2013/09/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 4الفئة : 

 . 4الزيوت و الشحوم الصناعية ،المزلفات،وقود المحركات بالفئة  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 توتال اس ا ، شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقاً لقوانين فرنسا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 فرنسا , فرنسا -كوربيفوا  45400 -،إف  6بالس جان ميلييه ، ال ديفانس  5:  الملكية : عنوان ناقل 

 

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

 فرنسا , فرنسا -كوربيفوا  45400 - 6بالس جان ميلير ال ديفينس  5في : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0277110قم العالمـة  : ر

 2018/12/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 12الدعاية و االعالن بالفئة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية --شركة جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 هليوبوليس غرب , مصر 2335هليوبوليس ص ب  5شارع الرائد على راشد ستار كابيتال  5:  ان ناقل الملكية : عنو

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ال ستار كابيت -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0281606رقم العالمـة  : 

 2014/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 خدمات البيع بالتجزئة فى مجال االثاث - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 12والواردة بالفئة 

 

 شركة امريكية متحدة فى والية وينكونسين -اشلى فيرنيتشر انداستريز .انك  المـــــــــلكية  : اسم ناقل

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - 24635وان اشلى واى. ، اركاديا. ، وينكونسين :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 رنيتشر انداستريز .ال ال سيآشلى فياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية - 24635وان اشلى واى. ، اركاديا. ، ويسكونسين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , الواليات المتحدة االمريكية

 
 0282241رقم العالمـة  : 

 2018/12/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16الفئة : 

 36جميع منتجات الفئة  - 36الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة مساهمة مصرية --شركة جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر --هليوبوليس  - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية ل اليه المــــلكية   : اسم المنقو

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0282242رقم العالمـة  : 

 2014/02/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  سجالت  :تاريخ التأشــــــير بال

 16الفئة : 

 36جميع منتجات الفئة رقم  - 36الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية --شركة جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 هرة , مصرالقا --هليوبوليس  -ستار كابيتال  -شارع الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0282243رقم العالمـة  : 

 2018/12/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  ريخ التأشــــــير بالسجالت  :تا

 16الفئة : 

 دون غيرها 36جميع منتجات الفئة  - 36الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية --شركة جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 هليوبوليس غرب , مصر 2335ص . ب  -القاهرة  --هليوبوليس  -كابيتال ستار  -شارع الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0283152قم العالمـة  : ر

 2014/03/03تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 دون غيرها 33الفالتر الواردة بالفئة  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرى الجنسية -فرد  -رناشيونال اكوا تكنولوجى انت -عماد فوزى حسين ابراهيم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 م . نصر, مصر -شارع محمد فهمى المحضر من شارع الطيران  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصيه بسيطه -عماد فوزي حسين و شريكة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر اول, مصر  -الطيران  -شارع الربيع  35: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0284031رقم العالمـة  : 

 2014/06/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

االفالم السينمائية الوثائقية  -اجهزة التسجيل االلكترونية لالرسال والرد على الصوت والصور  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

واالشرطة المغناطيسية المسجلة بالصوت والصور لعرض  -االقراص البصرية  -اشرطة الفيديوالمسجلة مسبقا  -ية والدراما الوثائق

االت  -اجهزة الفاكس   -التسجيالت الوتية لعرض االخبار والتعليقات   -التسجيالت الصوتية لعرض االخبار والتعليقات  -االخبار التعليقات 

طابعات الحاسب  -ملحقات الحاسب اآللى الرسال المعلومات والبيانات  -اجهة الهاتف والحاسب اآللى -لومات المبرقة الكاتبة الرسال المع

اشرطة  -اشرطة الفيديو الفارغة  -االقراص المغناطيسية الفارغة  -اآللى األلكترونية للمعلومات الرسومية غير التصوير الفوتوغرافى 

لوحات مفاتيح  اجهزة الحاسب اآللى  برامج الحاسب اآللى  -وحدات عرض الفيديو  -لمرئية الفيديو الفارغة لالشارات السمعية وا
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محوالت االشارة الرقمية لتحويل  -الملحقات البينية للحاسب اآللى  -وحدات ذاكرة الحاسب اآللى  -المستخدمة لعرض المعلمات الرسومية 

 دون غيرها 4وهذه المنتجات واردة بالفئة  اجهزة االرسال البصرية -الصوت لبيانات رقمية والعكس 

 

 شركة مساهمة خاصة تأسست وقائمة طبقاً لقوانين دولة قطر -قناة الجزيرة لالطفال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 قطر , قطر -الدوحة  51340مبنى مؤسسة قطر ،ص.ب :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 جزيرة االعالميةشبكة الاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دولة قطر , قطر -الدوحة  51351بن عمران ،دوار التلفزيون  ص.ب.: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0284033رقم العالمـة  : 

 2022/12/08تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 18الفئة : 

حقائب صغيرة للوثائق و االوراق ،حقائب ظهر ،حقائب مالبس سفرية ،حقائب المخيمات ،حقائب  - 38الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها  38للرياضة ،محافظ للبطاقات ،شماسى ،محافظ جيب و هذة المنتجات واردة بالفئة 

 

ً  -قناة الجزيرة لالطفال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :  لقوانين دولة قطر شركة مساهمة خاصة تأسست وقائمة طبقا

 قطر , قطر -الدوحة  51340مبنى مؤسسة قطر ،ص.ب :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شبكة الجزيرة االعالميةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دولة قطر , قطر -الدوحة  51351بن عمران ،دوار التلفزيون  ص.ب.: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0284034رقم العالمـة  : 

 2014/06/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

مالبس للشاطئ ،احذية للشاطئ ،احذية للرياضة ،قبعات ، مالبس للرياضة البدنية ،ياقات ،احذية  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها  52،جوارب ،قمصان نصف كم و هذة المنتجات واردة بالفئة لكرة القدم ،شاالت من الفرو ،ربطات عنق 

 

 شركة مساهمة خاصة تأسست وقائمة طبقاً لقوانين دولة قطر -قناة الجزيرة لالطفال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 دولة قطر , قطر -الدوحة  51340مبنى مؤسسة قطر ،ص.ب :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شبكة الجزيرة االعالميةاليه المــــلكية   : اسم المنقول 

 دولة قطر , قطر -الدوحة  51351بن عمران ،دوار التلفزيون  ص.ب.: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0284035رقم العالمـة  : 

 2014/06/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 28الفئة : 

بالونات لعب ،كرات صغيرة للعب ،احذية تزلج مرتبط بها زالجات ،)ورق لعب ( شدة ،طائرات  - 58الفئة :    منتــــــــجاتالبضائع وال

 دون غيرها  58ورقية ،العاب منزلية و هذة المنتجات واردة بالفئة 

 

 طبقاً لقوانين دولة قطر شركة مساهمة خاصة تأسست وقائمة -قناة الجزيرة لالطفال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 دولة قطر , قطر -الدوحة  51340مبنى مؤسسة قطر ،ص.ب :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شبكة الجزيرة االعالميةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دولة قطر , قطر -الدوحة  51351بن عمران ،دوار التلفزيون  ص.ب.: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0284036مـة  : رقم العال

 2014/06/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 
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خدمات الدعاية و االعالن التى يتم بثها عبر القنوات التلفزيونية ،خدمات االعالن التلفزيونى  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 12جارى لالخرين و هذة الخدمات واردة بالفئة لالخرين و خدمات االعالن الت

 

 شركة مساهمة خاصة تأسست وقائمة طبقاً لقوانين دولة قطر -قناة الجزيرة لالطفال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 دولة قطر , قطر -الدوحة  51340مبنى مؤسسة قطر ،ص.ب :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شبكة الجزيرة االعالمية اسم المنقول اليه المــــلكية   :

 دولة قطر , قطر -الدوحة  51351بن عمران ،دوار التلفزيون  ص.ب.: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0284037رقم العالمـة  : 

 2022/10/26تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 

خدمات البث التلفزيونى و الفيديوى ،البث بالتلفزيون الكبلى ،االذاعة بالراديو و هذة الخدمات  - 18لفئة ا:    البضائع والمنتــــــــجات

 18واردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة خاصة تأسست وقائمة طبقاً لقوانين دولة قطر -قناة الجزيرة لالطفال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 قطر , قطر -الدوحة  51340قطر ،ص.ب مبنى مؤسسة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شبكة الجزيرة االعالميةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دولة قطر , قطر -الدوحة  51351بن عمران ،دوار التلفزيون  ص.ب.: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0284038رقم العالمـة  : 

 2014/06/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/11  بالسجالت  : تاريخ التأشــــــير

 41الفئة : 

اى انتاج البرامج التلفزيونية و خاصة االخبار و البرامج الوثائقية و  -خدمات التسلية و الترفيه  - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

م السنيمائية ،خدمات الوكاالت االخبارية اى البرامج الرياضية و الثقافية و التقارير المالية و االقتصادية و السياسية ،خدمات انتاج افال

 دون غيرها  43تجميع و نشر االخبار و هذة الخدمات واردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة خاصة تأسست وقائمة طبقاً لقوانين دولة قطر -قناة الجزيرة لالطفال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 دولة قطر , قطر -الدوحة  51340مبنى مؤسسة قطر،ص.ب :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شبكة الجزيرة االعالميةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دولة قطر , قطر -الدوحة  51351بن عمران ،دوار التلفزيون  ص.ب.: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0284041رقم العالمـة  : 

 2016/12/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/11  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال

 38الفئة : 

خدمات البث التلفزيونى و الفيديوى ،البث التلفزيونى الكبلى ،االذاعة بالراديو و هذة الخدمات  - 18الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها  18واردة بالفئة 

 

 تأسست وقائمة طبقاً لقوانين دولة قطرشركة مساهمة خاصة  -قناة الجزيرة لالطفال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 دولة قطر , قطر -الدوحة  51340مبنى مؤسسة قطر،ص.ب :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شبكة الجزيرة االعالميةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دولة قطر , قطر -الدوحة  51351بن عمران ،دوار التلفزيون  ص.ب.: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0284042رقم العالمـة  : 

 2022/10/26تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 16الفئة : 

المواد المطبوعة و تحديدا الكتب و المجالت و النشرات االخبارية فى مجال االحداث االخبارية  - 36الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

فوتوغرافية ،التقارير المطبوعة التى تعرض معلومات و بيانات مالية و اقتصادية و ثقافية و سياسية ،المواد التعليمية و الجارية ،الصور ال

 36التثقيفية المطبوعة فى مجال االعالم و الوسائط المتعددة و المجاالت المتعلقة بها و هذة المنتجات واردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة خاصة تأسست وقائمة طبقاً لقوانين دولة قطر -الجزيرة لالطفال قناة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 قطر , قطر -الدوحة  51340مبنى مؤسسة قطر،ص.ب :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شبكة الجزيرة االعالميةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دولة قطر , قطر -الدوحة  51351بن عمران ،دوار التلفزيون  ص.ب.: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0284043رقم العالمـة  : 

 2016/12/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

ن التلفزيونى خدمات الدعاية و االعالن التى يتم بثها عبر القنوات التلفزيونية ،خدمات االعال - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 12لالخرين و خدمات االعالن التجارى لالخرين و هذة الخدمات واردة بالفئة 

 

 شركة مساهمة خاصة تأسست وقائمة طبقاً لقوانين دولة قطر -قناة الجزيرة لالطفال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 رقطر , قط -الدوحة  51340مبنى مؤسسة قطر،ص.ب :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شبكة الجزيرة االعالميةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دولة قطر , قطر -الدوحة  51351بن عمران ،دوار التلفزيون  ص.ب.: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0284943رقم العالمـة  : 

 2015/11/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16 الفئة :

 0دون غيرها 36مطبوعات الشركة بالفئة  - 36الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 فردى مصرى الجنسية-عماد فوزى حسين ابراهيم اكوا تكنولوجى انترناشونال  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 م.نصر , مصر-شارع الطيران -شارع محمد فهمى 1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ش توصه بسيطة -اكوا تكنولوجي انترناشيونال  -عماد فوزى حسين وشريكة ول اليه المــــلكية   : اسم المنق

 ش الربيع الطيران مدينه نصر اول القاهرة, , , , مصر 35: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0288050رقم العالمـة  : 

 2016/01/28تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال

 30 - 29الفئة : 

 54منتجات الفئة  - 54الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 10منتجات الفئة رقم  - 10الفئة 

 

 سورى الجنسية -فردى  -سامر عثمان شولح  -الغوطة للصناعة والتجارة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -النزهة  -مصر الجديدة  -الحجاز  -ش زيد بن ثابت  2:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة سامر وعامر شولح التضامنيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سوريا, سوريا 3188-4685- 3183عقار  -بزينون -شارع حمورية  -عربين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0289712رقم العالمـة  : 

 2018/05/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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 12الفئة : 

 ون غيرها35جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -سما للتجارة الداخلية والخارجية  -محمود يسن سيد احمد وشريكتة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر -من ش ولى العهد  -اسماعيل الشيمى  6 -حدائق القبة :  ناقل الملكية :  عنوان

 

بأسم / البيكانتو لالستيراد  -صاحب منشأه فرديه  -فرد مصري الجنسيه  -محمد محمود يس احمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 والتصدير

 ش اسماعيل الشيمي, مصر 6بالدور الثاني بالعقار  4شقه رقم  -حدائق القبة  -القاهره : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0289713رقم العالمـة  : 

 2018/05/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

فى مجال  12ن االعمال االدارية واالستيراد والتصدير بالفئة يافطةالمحالت التجارية بأعتبارها م - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 35الفئة 

 

 شركة توصية بسيطة -سما للتجارة الداخلية والخارجية  -محمود يسن سيد احمد وشريكتة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اسماعيل الشيمى من ش ولى العهد القاهرة, مصر 6حدائق القبة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

بأسم / البيكانتو لالستيراد  -صاحب منشأه فرديه  -فرد مصري الجنسيه  -محمد محمود يس احمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 والتصدير

 ش اسماعيل الشيمي, مصر 6بالدور الثاني بالعقار  4شقه رقم  -حدائق القبة  -القاهره : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0289714: رقم العالمـة  

 2018/05/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

 35فى مجال الفئة  11خدمات الصيانة والتركيبات الواردة بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -ا للتجارة الداخلية والخارجية سم -محمود يسن سيد احمد وشريكته  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اسماعيل الشيمى من شارع ولى العهد القاهرة, , , , مصر 6حدائق القبة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

د بأسم / البيكانتو لالستيرا -صاحب منشأه فرديه  -فرد مصري الجنسيه  -محمد محمود يس احمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 والتصدير

 ش اسماعيل الشيمي, مصر 6بالدور الثاني بالعقار  4شقه رقم  -حدائق القبة  -القاهره : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0289715رقم العالمـة  : 

 2014/09/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

 35جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 35الفئة :    تالبضائع والمنتــــــــجا

 

 ش توصية بسيطة -سما للتجارة الداخلية والخارجية  -محمود يسن سيد احمد وشريكتة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اسماعيل الشيمى من ش ولى العهد القاهرة, مصر 6حدائق القبة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

بأسم / البيكانتو لالستيراد  -صاحب منشأه فرديه  -فرد مصري الجنسيه  -محمد محمود يس احمد مــــلكية   : اسم المنقول اليه ال

 والتصدير

 ش اسماعيل الشيمي, مصر 6بالدور الثاني بالعقار  4شقه رقم  -حدائق القبة  -القاهره : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0289716رقم العالمـة  : 

 2014/09/01ـجيل  : تاريخ التس
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 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

فى مجال  12يافطة المحال التجارية بأعتبارها من االعمال االدارية واالستيراد والتصدير بالفئة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 35الفئة 

 

 ش توصية بسيطة -سما للتجارة الداخلية والخارجية  -د احمد وشريكتة محمود يسن سي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اسماعيل الشيمى من ش ولى العهد القاهرة, مصر 6حدائق القبة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

الستيراد بأسم / البيكانتو ل -صاحب منشأه فرديه  -فرد مصري الجنسيه  -محمد محمود يس احمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 والتصدير

 ش اسماعيل الشيمي, مصر 6بالدور الثاني بالعقار  4شقه رقم  -حدائق القبة  -القاهره : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0289717رقم العالمـة  : 

 2014/09/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 35فى مجال الفئة  11خدمات الصيانة والتركيبات الواردة بالفئة  - 12الفئة :    ـــــجاتالبضائع والمنتـــ

 

 ش توصية بسيطة -سما للتجارة الداخلية والخارجية  -محمود يسن سيد احمد وشريكتة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 د القاهرة, مصراسماعيل الشيمى من ش ولى العه 6حدائق القبة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

بأسم / البيكانتو لالستيراد  -صاحب منشأه فرديه  -فرد مصري الجنسيه  -محمد محمود يس احمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 والتصدير

 ش اسماعيل الشيمي, مصر 6بالدور الثاني بالعقار  4شقه رقم  -حدائق القبة  -القاهره : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0289718رقم العالمـة  : 

 2014/09/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 12الفئة : 

 35جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 35الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -اخلية والخارجية سما للتجارة الد -محمود يسن سيد احمد وشريكتة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اسماعيل الشيمى من ش ولى العهد القاهرة, مصر 6حدائق القبة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

بأسم / البيكانتو لالستيراد  -صاحب منشأه فرديه  -فرد مصري الجنسيه  -محمد محمود يس احمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 والتصدير

 ش اسماعيل الشيمي, مصر 6بالدور الثاني بالعقار  4شقه رقم  -حدائق القبة  -القاهره : ول اليه الملكية عنوان المنق

 
 0289719رقم العالمـة  : 

 2014/09/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

فى مجال  12المحال التجارية بأعتبارها من االعمال االدارية واالستيراد والتصدير بالفئة  يافطة - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 35الفئة

 

 ش توصية بسيطة -سما للتجارة الداخلية والخارجية  -محمود يسن سيد احمد وشريكتة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ولى العهد القاهرة, مصر اسماعيل الشيمى من ش 6حدائق القبة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

بأسم / البيكانتو لالستيراد  -صاحب منشأه فرديه  -فرد مصري الجنسيه  -محمد محمود يس احمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 والتصدير

 , مصرش اسماعيل الشيمي 6بالدور الثاني بالعقار  4شقه رقم  -حدائق القبة  -القاهره : عنوان المنقول اليه الملكية 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0289720رقم العالمـة  : 

 2014/09/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

 35فى مجال الفئة  11خدمات الصيانة والتركيبات الواردة بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ش توصية بسيطة -سما للتجارة الداخلية والخارجية  -سن سيد احمد وشريكتة محمود ي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اسماعيل الشيمى من ش ولى العهد القاهرة, مصر 6حدائق القبة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

نتو لالستيراد بأسم / البيكا -صاحب منشأه فرديه  -فرد مصري الجنسيه  -محمد محمود يس احمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 والتصدير

 ش اسماعيل الشيمي, مصر 6بالدور الثاني بالعقار  4شقه رقم  -حدائق القبة  -القاهره : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0289721رقم العالمـة  : 

 2014/09/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

فى مجال الفئة  12يافطة المحل التجارى بأعتبارهامن االعمال االدارية واالستيراد والتصدير بالفئة  - 12الفئة :    نتــــــــجاتالبضائع والم
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 شركة توصية بسيطة -سما للتجارة الداخلية والخارجية  -محمود يسن سيد احمد وشريكتة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -من شارع ولى العهد  -اسماعيل الشيمى  6 -حدائق القبة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

بأسم / البيكانتو لالستيراد  -صاحب منشأه فرديه  -فرد مصري الجنسيه  -محمد محمود يس احمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 والتصدير

 ش اسماعيل الشيمي, مصر 6بالدور الثاني بالعقار  4م شقه رق -حدائق القبة  -القاهره : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0289722رقم العالمـة  : 

 2014/09/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

 35فئة فى مجال ال 11خدمات الصيانة والتركيبات الواردة بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -سما للتجارة الداخلية والخارجية  -محمود يسن سيد احمد وشريكتة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -من شارع ولى العهد  -اسماعيل الشيمى  6 -حدائق القبة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

بأسم / البيكانتو لالستيراد  -صاحب منشأه فرديه  -فرد مصري الجنسيه  -مد محمد محمود يس احاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 والتصدير

 ش اسماعيل الشيمي, مصر 6بالدور الثاني بالعقار  4شقه رقم  -حدائق القبة  -القاهره : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0291495رقم العالمـة  : 

 2014/12/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/05  ــــــير بالسجالت  :تاريخ التأش

 30الفئة : 

 دون غيرها 10جميع منتجات الفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -شركة العنانى لالستيراد والتصدير )العنانى أخوان (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر -البدرشين  -شارع الجمهورية 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0291496رقم العالمـة  : 

 2014/12/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 ( 10دون غيرها) فى مجال الفئة  12االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 سيطةشركة توصية ب -شركة العنانى لالستيراد والتصدير )العنانى أخوان (  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, مصر -البدرشين  -شارع الجمهورية 30:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 الوردة للسلع الغذائية شركة مساهمه مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة , مصر 8اكتوبر القطعه رقم  6الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293663لعالمـة  : رقم ا

 2016/11/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 دون غيرها 41خدمات  الفنادق الواردة بالفئه  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ركه مساهمهش -شركة سولت اند بيبر للمنشأت السياحيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهره, , , , مصر- 4رقم  48المعادى شارع :  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القاهرة, مصر -الدور االول  -المعادي  4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293668رقم العالمـة  : 

 2014/12/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 41اقامه وادارة الفنادق والقرى والمطاعم  بالفئه رقم  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 ه مصريةشركه مساهم -شركة سولت اند بيبر للمنشأت السياحيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -المعادى  4ش  48:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القاهرة, مصر -الدور االول  -المعادي  4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293669رقم العالمـة  : 

 2016/07/17:   تاريخ التسـجيل

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 41اقامه الفنادق واداره المطاعم والمنشأت السياحيه بالفئة  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه مساهمه مصرية --شركة سولت اند بيبر للمنشأت السياحيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهره, , , , مصر-المعادى 4ش 48:  نوان ناقل الملكية : ع

 

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

 القاهرة, مصر -الدور االول  -المعادي  4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293900رقم العالمـة  : 
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 2016/08/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 41اقامه الفنادق والمطاعم والقرى السياحيه واداره المنشات السياحيه بالفئة رقم  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مساهمه مصريةشركه   -شركة سولت اند بيبر للمنشأت السياحيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهره, , , , مصر -المعادى  4ش 48:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القاهرة, مصر -الدور االول  -المعادي  4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293901رقم العالمـة  : 

 2016/08/11خ التسـجيل  : تاري

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 41اقامه الفنادق والمطاعم والقرى السياحيه واداره المنشات السياحيه بالفئة رقم  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه مساهمه مصرية -لسياحيه  شركة سولت اند بيبر للمنشأت ا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهره, , , , مصر -المعادى  4ش 48:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القاهرة, مصر -الدور االول  -المعادي  4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293902:   رقم العالمـة

 2016/08/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 41اقامه الفنادق والمطاعم والقرى السياحيه واداره المنشات السياحيه بالفئة رقم  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه مساهمه مصرية -د بيبر للمنشأت السياحيه  شركة سولت ان اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهره, , , , مصر -المعادى  4ش 48:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القاهرة, مصر -الدور االول  -المعادي  4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293903رقم العالمـة  : 

 2016/08/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 41اقامه الفنادق والمطاعم والقرى السياحيه واداره المنشات السياحيه  بالفئة رقم  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه مساهمه مصرية -شركة سولت اند بيبر للمنشأت السياحيه  ة  :اسم ناقل المـــــــــلكي

 القاهره, , , , مصر -المعادى  4ش48:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القاهرة, مصر -الدور االول  -المعادي  4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293905رقم العالمـة  : 

 2016/06/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 41اقامه الفنادق والقرى السياحيه واداره المنشات السياحيه بالفئة رقم  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركه مساهمه مصرية -شركة سولت اند بيبر للمنشأت السياحيه   ــلكية  :اسم ناقل المـــــــ

 القاهره, , , , مصر-المعادى  4ش48:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القاهرة, مصر -الول الدور ا -المعادي  4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293906رقم العالمـة  : 

 2016/08/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 41اقامه المطاعم والفنادق والقرى السياحيه واداره المنشات السياحيه بالفئة رقم  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة سولت اند بيبر للمنشأت السياحيه شركه مساهمه اقل المـــــــــلكية  :اسم ن

 القاهره, مصر-المعادى 4ش48:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القاهرة, مصر -ول الدور اال -المعادي  4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293908رقم العالمـة  : 

 2015/08/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 0دون غيرها 41اقامه الفنادق  والقرى السياحيه واداره المنشات السياحيه بالفئة - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة سولت اند بيبر للمنشأت السياحيه شركه مساهمه المـــــــــلكية  :اسم ناقل 

 , مصر0السرايات المعادى القاهرة-المعادى 4ش48:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القاهرة, مصر -الدور االول  -دي المعا 4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293909رقم العالمـة  : 

 2015/08/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

دون  41بالفئة اقامه الفنادق والمطاعم والقرى السياحيه واداره المنشات السياحيه الواردة  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 0غيرها

 

 شركه مساهمه مصرية -شركة سولت اند بيبر للمنشأت السياحيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهره, مصر-المعادى  -معادى السرايات  4ش48:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القاهرة, مصر -الدور االول  -المعادي  4شارع  48: المنقول اليه الملكية  عنوان

 
 0293911رقم العالمـة  : 

 2015/08/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

دون  41سياحيه واداره المنشات السياحيه الواردة بالفئة اقامه المطاعم والفنادق والقرى ال - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 0غيرها

 

 شركه مساهمه مصرية -شركة سولت اند بيبر للمنشأت السياحيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 القاهره, مصر -المعادى  -معادى السرايات  4ش48:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -تنمية السياحية اربن للاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -الدور االول  -المعادي  4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293912رقم العالمـة  : 

 2015/08/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 0دون غيرها 41اقامه المطاعم والفنادق وإدارة المنشآت  السياحيه بالفئة رقم  - 41ئة الف:    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه مساهمه مصرية -شركة سولت اند بيبر للمنشأت السياحيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر-المعادى  -معادى السرايات  4ش48:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -اربن للتنمية السياحية ــــلكية   : اسم المنقول اليه الم

 القاهرة, مصر -الدور االول  -المعادي  4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293915رقم العالمـة  : 

 2015/08/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

دون  41اقامه المطاعم والفنادق والقرى السياحيه واداره المنشات السياحيه الواردة بالفئة  - 41الفئة :    تــــــــجاتالبضائع والمن

 0غيرها

 

 شركه مساهمه مصرية -شركة سولت اند بيبر للمنشأت السياحيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهره, مصر -ادى المع -معادى السرايات  4ش48:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القاهرة, مصر -الدور االول  -المعادي  4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293916رقم العالمـة  : 

 2015/08/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  :  تاريخ التأشــــــير بالسجالت

 43الفئة : 

دون  41اقامه المطاعم والفنادق والقرى السياحيه واداره المنشات السياحيه الواردة بالفئة  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 0غيرها

 

 شركة سولت اند بيبر للمنشأت السياحيه شركه مساهمه مصرية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهره, مصر -ا المعادى -معادى السرايات 4ش48:  لملكية : عنوان ناقل ا

 

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

 القاهرة, مصر -الدور االول  -المعادي  4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293917رقم العالمـة  : 

 2014/12/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 دون غيرها 41اقامه المطاعم والفنادق والقرى السياحيه واداره المنشات السياحيه بالفئة - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه مساهمه مصرية -شركة سولت اند بيبر للمنشأت السياحيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهره, مصر-المعادى -معادى السرايات  - 4شارع48:  عنوان ناقل الملكية : 
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 شركة مساهمة مصرية -اربن للتنمية السياحية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -الدور االول  -المعادي  4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293991ـة  : رقم العالم

 2016/08/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 41اقامه واداره الفنادق والمطاعم والقرى السياحيه بالفئه  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -احية شركة سولت اند بيبر للمنشأت السي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهره, , , , مصر -معادى السرايات  4ش  48:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القاهرة, مصر -الدور االول  -المعادي  4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0293992مـة  : رقم العال

 2016/08/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 41اقامه  الفنادق والمطاعم وإدارة المنشأت السياحيه بالفئه  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -السياحية شركة سولت اند بيبر للمنشأت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهره, , , , مصر -معادى السرايات  4ش  48:  عنوان ناقل الملكية : 

 

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

 القاهرة, مصر -الدور االول  -المعادي  4شارع  48: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0294581العالمـة  : رقم 

 2015/12/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 دون غيرها 10الكيك الوارد بالفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -لصناعات الغذائية شركة هابى سويت ل -مصطفى محمد عطيه الكمار وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 قليوبية, مصر -ملك كريمة طه محمد  -مركز شبين القناطر القليوبية  -شارع داير الناحية  -الزهورين :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة -احمد محمد عطية الكمار وشركاهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قليوبية -ملك كريمة طه محمد  -مركز شبين القناطر القليوبية  -شارع داير الناحية  -هورين الز: عنوان المنقول اليه الملكية 

 , مصر

 
 0296374رقم العالمـة  : 

 2015/11/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 6الفئة : 

 دون غيرها 6بالفئة المعادن  - 6الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 ( 6دون غيرها )في مجال الفئة  12االعمال التجارية بالفئة  - 12الفئة 

 

 -بالست استيل تكنولوجى -حازم كامل نور قاسم وعماد الدين على احمد وشريكهما  -بالست استيل تكنولوجي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة تضامن

 الجيزة, مصر -اكتوبر  6 - 542-قطعة  -منطقة الصناعية الثالثة امتداد ال:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة-شركة حازم كامل نور وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 مدينة السادس من اكتوبر, مصر -542قطعة رقم  -امتداد المنطقة  الصناعية الثالثة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0296375:  رقم العالمـة 

 2015/11/01تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35 - 6الفئة : 

 دون غيرها 6المعادن الواردة بالفئة  - 6الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 ( 6دون غيرها ) في مجال الفئة  12االعمال التجارية بالفئة  - 12الفئة 

 

 شركة تضامن -بالست استيل اتش اى  -حازم كامل نور وشريكه  ــــــــلكية  :اسم ناقل المـ

 الجيزة, مصر -اكتوبر  6 -الحى السادس  -مركز االردنية  -ب  56-قطعة  -امتداد المنطقة الصناعية الرابعة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة-شركة حازم كامل نور وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة السادس من اكتوبر, مصر -542قطعة رقم  -امتداد المنطقة  الصناعية الثالثة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0302572رقم العالمـة  : 

 2022/10/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 دون غيرها 41خدمات المطاعم بالفئة  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة-سفن سيز -الكعموش للمشروعات السياحية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مصر قسم المنتزه, -ابو قير -وش على بن ابى طالب -ش القائد جوهر المتقاطع مع ش المعز وشارع الجيش  10:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد -محمد ابراهيم عبد النبي كعموش اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ابي قير بملك / عزيز ابراهيم قاسم -ش علي بن ابي طالب  34االسكندرية المنتزة حجرة من شقة بالعقار رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , مصر

 
 0302573رقم العالمـة  : 

 2022/10/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 41خدمات المطاعم الواردة بالفئة  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ش .ذ.م.م  -سفن سيز  -الكعموش للمشروعات السياحية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندرية , مصر -ابو قير  -وش على بن ابى طالب  -ش القائد جوهر التقاطع مع ش المعز وشارع الجيش  10:  ية : عنوان ناقل الملك

 

 فرد -محمد ابراهيم عبد النبي كعموش اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ابي قير بملك / عزيز ابراهيم قاسم -بن ابي طالب ش علي  34االسكندرية المنتزة حجرة من شقة بالعقار رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , مصر

 
 0303218رقم العالمـة  : 

 2015/08/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 0جال االثاثدون غيرهافى م 12خدمات البيع بالتجزئةالواردة بالفئة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة امريكية متحدة فى والية ويسكونسن-اشلى فيرنيتشر انداستريز انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية 24635وان اشلى واى , اركاديا ,ويسكونسن :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 آشلى فيرنيتشر انداستريز .ال ال سي:    اسم المنقول اليه المــــلكية

 الواليات المتحدة االمريكية - 24635وان اشلى واى. ، اركاديا. ، ويسكونسين : عنوان المنقول اليه الملكية 
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 , الواليات المتحدة االمريكية

 
 0303231رقم العالمـة  : 

 2019/03/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

 43الفئة : 

 41خدمات المطاعم بالفئة  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصري -فردي  -مطعم وكبابجي صبحي  -صبحي السيد عطوة يوسف  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, مصر -الساحل  -شارع عبيد برج أ الساحل الدور االرضي واالول  323:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 جي ام اس لخدمات الضيافه المحدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ، جيمس سكوير لندن ، المملكه المتحده, مصر 35 - 33، لدور الثالث شرع  3مكتب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0304157رقم العالمـة  : 

 2016/02/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/05  ــير بالسجالت  :تاريخ التأشــــ

 3الفئة : 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

شركة تضامن; شريف السيد جابر  -بارك فيل مصر لألدوية  -شركة الدكتور سمير حسن على عشماوى وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة تضامن -بارك فيل مصر لألدوية  -شركة الدكتور سمير حسن على عشماوى وشريكه andصية بسيطة شركة تو -بسيونى وشركاة 

 االسكندرية, مصر -السرايا  -ش عبد السالم عارف  516:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة توصية بسيطة -شريف السيد جابر بسيونى وشركاة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندريه, , , , مصر -المنتزة  -السرايا  -ش عبد السالم عارف  516: قول اليه الملكية عنوان المن

 
 0305770رقم العالمـة  : 

 2015/12/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 دون غيرها 10جميع منتجات الفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -شركة هابى سويت للصناعات الغذائية  -مصطفى محمد عطية الكمار وشركاه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 قليوبية, مصر -ملك كريمة طه محمد  -مركز شبين القناطر  -الزهور بين شارع داير الناحية :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة -احمد محمد عطية الكمار وشركاهة   : اسم المنقول اليه المــــلكي

 قليوبية -ملك كريمة طه محمد  -مركز شبين القناطر القليوبية  -شارع داير الناحية  -الزهورين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , مصر

 
 0307388رقم العالمـة  : 

 2015/10/21تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/07  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال

 35الفئة : 

 دون غيرها 12خدمات مجال البيع بالتجزئة في مجال األثاث والواردة بالفئة  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة امريكية متحدة فى والية ويسكونسين -آشلى فيرنيتشر انداستريز .انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية - 24635وان اشلى واى. ، اركاديا. ، ويسكونسين :  :  عنوان ناقل الملكية

 

 آشلى فيرنيتشر انداستريز .ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ت المتحدة االمريكيةالواليا - 24635وان اشلى واى. ، اركاديا. ، ويسكونسين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , الواليات المتحدة االمريكية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
 0307692رقم العالمـة  : 

 2016/05/22تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 52المالبس ولباس القدم واغطية الراس  بالفئة  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين ايطاليا-فرانكلين اند مارشال اس. ار ال  المـــــــــلكية  :اسم ناقل 

 ايطاليا , , , , إيطاليا-مونتوريو فى ار  11343/اتش 3فيا سيجيريا :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 نج ليميتدفرانكلين اند مارشال هولدياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ويندهام ستريت ، سنترال ، هونغ كونغ, إيطاليا 51 - 34،ويلسون هاوس ،  201: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0308702رقم العالمـة  : 

 2016/02/25تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 44الفئة : 

 دون غيرها 44الخدمات الطبية ومعامل التحاليل بالفئة  - 44ة الفئ:    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرى الجنسية -فردى  -ريهام محمد حسن عبد المجيد داود  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر -الزيتون  -ش ماهر  31:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئوليه محدوده -اليل الطبيه معامل ضمان للتحاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شارع الخليفه المأمون, مصر 52الدور الثاني عقار رقم  - 31شقه  -مصر الجديده  -القاهره : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0312681رقم العالمـة  : 

 2016/03/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 54جميع منتجات الفئة  - 54الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 فردى -الصالحين  -وائل محمد زقزوق  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش التحرير بوال ق الدكرور الجيزة, , , , مصر:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 عبد العزيز بن مصطفي زقزوقاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سوريا , مصر -عقاريه اولي  2/144حماه الحاضر الكبير مقابل جامع عمر بن الخطاب عقار : نوان المنقول اليه الملكية ع

 
 0312682رقم العالمـة  : 

 2016/03/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 10جميع منتجات الفئة  - 10 الفئة:    البضائع والمنتــــــــجات

 

 فردى -الصالحين  -وائل محمد زقزوق  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش التحرير بوال ق الدكرور الجيزة, , , , مصر:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 عبد العزيز بن مصطفي زقزوقاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سوريا , مصر -عقاريه اولي  2/144ضر الكبير مقابل جامع عمر بن الخطاب عقار حماه الحا: عنوان المنقول اليه الملكية 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 0312683رقم العالمـة  : 

 2016/03/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31الفئة : 

 13جميع منتجات الفئة  - 13الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 فردى -الصالحين  -وائل محمد زقزوق  المـــــــــلكية  :اسم ناقل 

 ش التحرير بوال ق الدكرور الجيزة, , , , مصر:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 عبد العزيز بن مصطفي زقزوقاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سوريا , مصر -عقاريه اولي  2/144ار حماه الحاضر الكبير مقابل جامع عمر بن الخطاب عق: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0312684رقم العالمـة  : 

 2016/03/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

في مجال  12بالفئة  خدمات االستيراد والتصدير واالعمال التجارية والدعاية واالعالن الواردة - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 13 - 10 - 54الفئات 

 

 فردى -الصالحين  -وائل محمد زقزوق  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش التحرير بوال ق الدكرور الجيزة, , , , مصر:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 عبد العزيز بن مصطفي زقزوقاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سوريا , مصر -عقاريه اولي  2/144حماه الحاضر الكبير مقابل جامع عمر بن الخطاب عقار :  عنوان المنقول اليه الملكية

 
 0313905رقم العالمـة  : 

 2021/11/02تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31الفئة : 

 دون غيرها 13دة بالفئة جميع المنتجات الوار - 13الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -ناتورا لالستثمار والتنمية الزراعية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ش عبد الله بن طاهر المنطقة السادسة مدينة نصر القاهرة, , , , مصر 15:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد - احمد منصور فهمي احمد طهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, مصر-الهرم  -شارع عبد اللطيف البنان من شارع جامع السنية  1الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0319449رقم العالمـة  : 

 2016/11/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 دون غيرها 15جميع منتجات الفئة  - 15 الفئة:    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -شركة هابى سويت للصناعات الغذائية  -مصطفى محمد عطيه الكمار وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مصرقليوبية, , , ,  -ملك كريمه طه محمد  -شارع داير الناحيه  -مركز شبين القناطر  -الزهويبين :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة -احمد محمد عطية الكمار وشركاهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قليوبية -ملك كريمة طه محمد  -مركز شبين القناطر القليوبية  -شارع داير الناحية  -الزهورين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , مصر

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 0319450رقم العالمـة  : 

 2017/10/04تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 دون غيرها 54جميع منتجات الفئة  - 54الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -شركة هابى سويت للصناعات الغذائية  -مصطفى محمد عطيه الكمار وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 قليوبية, , , , مصر -ملك كريمه طه محمد  -شارع داير الناحيه  -مركز شبين القناطر  -الزهويبين :  ية : عنوان ناقل الملك

 

 توصية بسيطة -احمد محمد عطية الكمار وشركاهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قليوبية -ملك كريمة طه محمد  -ليوبية مركز شبين القناطر الق -شارع داير الناحية  -الزهورين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , مصر

 
 0322200رقم العالمـة  : 

 2017/10/04تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31الفئة : 

 (13جميع المنتجات الواردة ضمن الفئة ) - 13الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -مصطفى محمد عطية الكمار وشركاه  -شركة هابى سويت للصناعات الغذائية  كية  :اسم ناقل المـــــــــل

 القليوبية , , , , مصر -مركز شبين القناطر  -الزهوبين :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة -احمد محمد عطية الكمار وشركاهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قليوبية -ملك كريمة طه محمد  -مركز شبين القناطر القليوبية  -شارع داير الناحية  -الزهورين : الملكية  عنوان المنقول اليه

 , مصر

 
 0322469رقم العالمـة  : 

 2019/03/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

 دون غيرها 11جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -شركه جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -ارة واالستشارات العقارية سيتي ستارز لالداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0322471رقم العالمـة  : 

 2019/03/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 دون غيرها 12خدمات الدعاية واالعالن بالفئة   - 12الفئة :    ع والمنتــــــــجاتالبضائ

 

 شركة مساهمة مصرية -شركه جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية ليه المــــلكية   : اسم المنقول ا

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: 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

 0322474رقم العالمـة  : 

 2019/03/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال

 35الفئة : 

 دون غيرها 12خدمات الدعاية واالعالن بالفئة   - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -شركه جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -وليس هليوب -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0322475رقم العالمـة  : 

 2019/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

 دون غيرها 11جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -شركه جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -على راشد  ش الرائد 5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0322476:   رقم العالمـة

 2019/03/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 دون غيرها 41جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -شركه جولدن بيراميدز بالزا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , مصر -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5:  وان ناقل الملكية : عن

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 نصر , , , , مصرمدينة  - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0322559رقم العالمـة  : 

 2019/03/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 41جميع خدمات الفئة  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 اهمة مصريةشركة مس  -شركة جولدن بيراميدز بالزا   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مدينة نصر , , , , مصر -هليوبوليس  5ستار كابيتال -شارع الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0322560رقم العالمـة  : 

 2019/03/05تاريخ التسـجيل  : 
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 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 37الفئة : 

 دون غيرها 11جميع خدمات الفئة  - 11الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -جولدن بيراميدز بالزا  شركة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مدينة نصر , , , , مصر -هليوبوليس  5ستار كابيتال -شارع الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: كية عنوان المنقول اليه المل

 
 0322561رقم العالمـة  : 

 2019/03/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 ( الدعاية واالعالن12خدمات الفئة ) - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة جولدن بيراميدز بالزا   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مدينة نصر , , , , مصر -هليوبوليس  5ستار كابيتال -شارع الرائد على راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 مساهمة مصرية شركة -سيتي ستارز لالدارة واالستشارات العقارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0322872رقم العالمـة  : 

 2019/02/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 41جميع خدمات الفئة  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية  -جولدن بيراميدز بالزا   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مدينة نصر , , , , مصر -هليوبوليس  - 5ستار كابيتال  -ش الرائد علي راشد  5:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة مصرية -ات العقارية سيتي ستارز لالدارة واالستشاراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة نصر , , , , مصر - 5ستار كابيتال  -شارع الرائد علي راشد  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0327444رقم العالمـة  : 

 2017/10/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 دون غيرها 10جميع المنتجات الغذائية الواردة بالفئة  - 10الفئة :    ـــجاتالبضائع والمنتـــــ

 

 فرد مصرى الجنسية -مؤسسة البدر حسام  الدين سيد عبد العزيز عبد الرحيم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الطابق االرضى, , , , مصر -مسجد قباء  11السالم رقم العقار :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 نوع الشركه / افرد -ابو سمره لتجاره الحبوب سم المنقول اليه المــــلكية   : ا

 بملك السيد ابو سمره السيد السيد , مصر -كوبري مشه م صان الحجر  -الشرقيه : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0329140رقم العالمـة  : 

 2019/05/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/18  سجالت  :تاريخ التأشــــــير بال

 30الفئة : 

 10البسكويت فقط الواردة بالفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة تضامن -السورية المصرية للصناعات الغذائية  -نايف احمد راتب مدنى وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -اكتوبر 6 -المجاورة الثانية -الحى االول  -معهد الحصرى خلف   601عمارة  3مكتب :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ايمن صالح االخرس وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 

 اكتوبر الجيزه , , , , مصر 6خلف معهد الحصري الحي االول المجاوره الثانيه  601عماره  3مكتب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0331688قم العالمـة  : ر

 2017/10/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31الفئة : 

 دون غيرها 13جميع منتجات الفئة  - 13الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -للصناعات الغذائية شركة هابي سويت  -مصطفى محمد عطيه الكمار وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القليوبية , , , , مصر -ملك كريمة طة محمد  -مركز شبين القناطر  -شارع داير الناحية  -الزهويين :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة -احمد محمد عطية الكمار وشركاهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قليوبية -ملك كريمة طه محمد  -مركز شبين القناطر القليوبية  -شارع داير الناحية  -هورين الز: عنوان المنقول اليه الملكية 

 , مصر

 
 0332528رقم العالمـة  : 

 2022/10/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 دون غيرها 15فئة العصائر بال - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 فرد مصرى الجنسية -الهدى للعصائر  -ابو المعاطى عزيز ابو المعاطى سعيد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بملك / عزيز ابو المعاطى دمياط , , , , مصر-الوسطانى كفر سعد :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 بدراحمد عوض الدسوقي محمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الدقهلية مركز ومدينة المنصورة شها بملك / عوض الدسوقي محمد بدر, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0333611رقم العالمـة  : 

 2019/02/19تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11 - 9الفئة : 

بطاريات لالضاءة بطاريات كهربائية اضواء وما فيه )اضواء انارة( مفتاح خاليا كهرباء ملفات  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

كهربائية ملفات كهرومغناكيسية اجهزة كهربائية لتبديل التيار الكهربائي مجمعات كهربائية بطاريات اضاءة كوابح اضاءة مقومات عكسية 

 4الوجة اعالنات الكترونية بالفئة رقم 

خافتات للضوء منظمات للضوء مفاتيح كهربائية لوحات مفاتيح كهربائية مصابيح كهربائية اغلفة مصابيح مداخن مصابيح  - 33الفئة 

زجاجات مصابيح زجاجات كروية للمصابيح عاكسات ضوء للمصابيح مظالت للمصابيح مصابيح كهربائية مواقد للمصابيح فوانيس اضاءة 

انابيب مضيئة للمنازل عاكسات ضوء للمصابيح مصابيح للشوارع مشاعل اضاءة انابيب  LEDء اجهزة اضاءة للصمامات الثنائية للضو

 33مضيئة لالضاءة لوازم لمبات الواردة بالفئة رقم 

 

 مصرى الجنسية -فرد  -احمد اشعابى محمد يوسف   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر -الطيران ،النزهة  -م  3131هيئة الميناء ،مربع  54:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 بالكوم الكترونيك ليميتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

كونوت رود وست ، شيونغ وان ، هونج كونج,  580، الدور الخامس ، مبني ويسون التجاري  201غرفه : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصر

 
 0334489رقم العالمـة  : 
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 2022/12/04سـجيل  : تاريخ الت

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 54جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 54الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 طهشركه توصيه بسي -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 32شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  104:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة-انس احمد مكي وشركاة-شركة موتيف لالستثمار والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المندسين, مصر-ش الخليل من ش الجهاد ميدان لبنان 4 بالدور 30الجيزة شقة رقم: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0334892رقم العالمـة  : 

 2017/10/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 ( دون غيرها10جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -الشركة السورية المصرية للصناعات الغذائية -نايف احمد راتب مدنى وشريكة  المـــــــــلكية  : اسم ناقل

 الجيزة, , , , مصر -اكتوبر 6 -المجاورة الثانية -الحى االول -خلف معهد الحصرى  601عمارة 3مكتب :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ن صالح االخرس وشركاه ايماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 

 اكتوبر الجيزه , , , , مصر 6خلف معهد الحصري الحي االول المجاوره الثانيه  601عماره  3مكتب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0335851رقم العالمـة  : 

 2019/06/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 السلك المعدنى 6فى مجال الفئة  12استيراد و تصدير فى مجال الفئة  - 12الفئة :    ضائع والمنتــــــــجاتالب

 

 مصري الجنسية  -فردى   -مكة لالستيراد و التصدير  -احمد محمد احمد حسن الحلوانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندرية, , , , مصر -باب شرق  -ة القبلية شارع دواود حسنى الحضر 2:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركه فايفر انكوربوريتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحده االمريكيه, مصر -واليه االباما  -توسكالوسا  4400: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0337475رقم العالمـة  : 

 2021/07/08تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  خ التأشــــــير بالسجالت  :تاري

 14الفئة : 

 ( دون غيرها34ساعات اليد و المجوهرات و جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 34الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 نيو ايرا كاب كو ، انك  شركة مساهمة امريكية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 ، الواليات المتحدة األمريكية, الواليات المتحدة االمريكية 34505ديالوير أفينيو ، بافالو ، نيويورك  360:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 نيو ايرا كاب ،ال ال سي، شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 يات المتحدة االمريكية, الوال34505ديالوير أفينو ،بوفالو،ان واي  360: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0339670رقم العالمـة  : 

 2019/06/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 38الفئة : 
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اشر خدمات االتصاالت الصوتية والبيانات والصوت والصورة ، ترفيه الفيديو ، وهو البث المب - 18الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

للفيديو ، اتصاالت الحوار )الدردشة( عبر الفيديو ، مراهنات )ألعاب( متعددة الالعبين ، بث موسيقي وفيديو ، خدمات بث رقمية ، خدمات 

اتصاالت متعددة الوسائط ، خدمات االتصاالت ، خدمات البث بالراديو وبالتليفزيون وباألقمار الصناعية والبث الكبلي ، خدمات وكاالت 

باء ، اإلرسال ، تقديم وعرض المعلومات لألغراض التجارية والمحلية من بنك معلومات مخزنة على كمبيوتر ، بث العروض األن

والمناسبات الحية ، إيجار وتأجير واستئجار أجهزة وعدد االتصاالت ، خدمات اشتراكات التليفزيون والبث عبر اإلنترنت ، توفير المواقع 

ير المنتديات والبوابات ، توفير الوصول إلى وتأجير وقت الوصول إلى قواعد البيانات على الكمبيوتر ، توفير على شبكة اإلنترنت ، توف

 18ونشر المعلومات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أعاله بالفئة رقم 

 

 شركة محدودة المسئولية -نت انتلبروب هولدينجز لميتد  -ام  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 جزر موريشيوس, , , , موريشيوس -إبينى  -سايبر سيتى  -تونتى إيت  -أي اف اس كورت :  وان ناقل الملكية : عن

 

 مالتيشويس أفريقيا  هولدنجز بي.فياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ال اس ، هوفدروب،هولندا, هولندا 5315،   302توروسافينو : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0339671م العالمـة  : رق

 2019/06/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 41الفئة : 

إنتاج وتسجيل برامج الراديو والتليفزيون والفيديو واإلنترنت والبث الكبلي ، خدمات الترفيه  - 43الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

، وإنتاج وتسجيل العروض الحية ، والعروض والمناسبات والحفالت الموسيقية والعروض المسرحية والتعليم ، تنظيم وعرض 

والمسابقات والمحاضرات واإلعالنات الترويجية والحلقات الدراسية واألنشطة والمناسبات الرياضية واألمسيات والمناظرات والتجمعات 

مؤتمرات واالجتماعات  والمسيرات والعروض ، إيجار األفالم السينمائية ، العامة والخاصة واالنشطة والمناسبات االجتماعية وال

وتسجيالت الفيديو ، والتسجيالت الصوتية واألقراص المدمجة ، إيجار وتأجير واستئجار األجهزة والعدد ، نشر الكتب والكتيبات والمجالت 

الخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أعاله ،  والنصوص واألفالم والفيديو والتسجيالت السمعية البصرية والصوتية ،

 . 43توفير ونشر المعلومات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أعاله بالفئة رقم 

 

شركة  - نت انتلبروب هولدينجز لميتد -ام  andشركة محدودة المسئولية  -نت انتلبروب هولدينجز لميتد  -ام  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 محدودة المسئولية

 جزر موريشيوس, , , , موريشيوس -إبينى  -سايبر سيتى  -تونتى إيت  -أي اف اس كورت :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 مالتيشويس أفريقيا  هولدنجز بي.فياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 فدروب،هولندا, هولنداال اس ، هو 5315،   302توروسافينو : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0340940رقم العالمـة  : 

 2018/07/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 12وجميع خدمات الفئه   13 - 10 - 54فى مجال الفئات   12االستيراد والتصدير بالفئة رقم  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -شركة هابي سويت للحلويات والشوكوالتة  -مصطفى محمد عطيه الكمار وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الزهويين / شارع داير الناحية / شبين القناطر / القليوبية , , , , مصر:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة -كمار وشركاهاحمد محمد عطية الاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قليوبية -ملك كريمة طه محمد  -مركز شبين القناطر القليوبية  -شارع داير الناحية  -الزهورين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 , مصر

 
 0342361رقم العالمـة  : 

 2019/09/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 2: الفئة 

 دون غيرها 5الدهانات بالفئة  - 5الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة مصنع الجزيرة للدهانات  مصر  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 الشرقية, مصر -العاشر من رمضان  A5المنطقة الصناعية  20-15-13القطع :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة سعودية -شركة شخص واحد  -شركة مصنع الجزيرة للدهانات المنقول اليه المــــلكية   : اسم 

المملكة العربية الصناعية, المملكة  -المدينة الصناعية ، طريق العمارة  - 63463خميس مشيط  3400: عنوان المنقول اليه الملكية 

 العربية السعودية

 
 0350742رقم العالمـة  : 

 2019/06/16التسـجيل  :  تاريخ

 2022/12/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

مستحضرات غير طبية للعناية بالقدمين واليدين واالظافر والجسم والبشرة وللزينة الكريمات الجل  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ورذاذات لالستخدام على القدمين اليدين االظافر الجسم والبشرة مستحضرات غسوالت )لوشن( الزيوت البلسم مساحيق ومسحوق التالك 

غير طبية لعالج القدمين واليدين واالظافر والجسم والبشرة والعناية بها وتنظيفها وتلطيفها وتنشيطها واسترخاءها مستحضرات غير طبية 

نقع على شكل اقراص المستحضرات غير الطبية للزينة لالستحمام على شكل امالح وزيوت ومستحضرات نقع زيت االظار مستحضرات 

مزيالت الروائح الكريهة كريمات ازالة الروائح الكريهة الجل غسوالت )لوشن( المساحيق مسحوق التالك والرذاذات مزيالت الروائح 

 1الكريهة المشربة فى النعال الداخلية مزيالت الروائح الكريهة للقدمين بالفئة رقم 

 

 شركة  انجلترا -ال . آر . سى برودكتس ليمتد  مـــــــــلكية  :اسم ناقل ال

 انجلترا , , , , بريطانيا -يو اتش  1 3باث رود سالوف اس ال  302 - 301:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شولز ويلنيس كمبني ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

دبليو أيه,  3 5 3ر ، داونشير واي ، براكنيل ، بيركشير ، المملكه المتحده ، أر جي أرلينغتون سكوي 5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 بريطانيا

 
 0350743رقم العالمـة  : 

 2019/06/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 8الفئة : 

اليد وجميعها من اجل العناية باظافر اليدين او العناية باظافر القدمين عدد يدوية عدد وادوات تدار ب - 8الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

د الزالة الجلد الخشن عدد يدوية لتقشير البشرة مبارد للقدمين برؤوس دوارة الزالة الجلد الخشن مبارد للقدمين برؤوس دوارة لتقشير الجل

ادوات ومعدات واجهزة للعناية بالقدمين والبشرة االجهزة االلكترونية المستخدمة مقلمات اظافر مبارد اظافر مبارد للقدمين مقصات مالقط 

ارد الزالة الجلد الخشن االجهزة االلكترونية المستخدمة لتقشير الجلد مبارد الكترونية للقدمين مبارد الكترونية لالظافر رؤوس دوارة للمب

لكترونية للقدمين رؤوس دوارة للمبارد االلكترونية لالظافر غيارات الرؤوس االلكترونية للقدمين غيارات الرؤوس الدوارة للمبارد اال

 دون غيرها 8الدوارة للمبارد االلكترونية لالظافر اجزاء ولوازم لجميع البضائع المذكورة اعالة بالفئة 

 

 شركه محدودة المسئوليه  -ال ال ار سى برودكتس ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 يو اتش انجلترا , , , , بريطانيا 1 3باث رود سالوف اس ال  302 - 301:  اقل الملكية : عنوان ن

 

 شولز ويلنيس كمبني ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ليو أيها , دب 3 5 3أرلينغتون سكوير ، داونشير واي ، براكنيل ، بيركشير ، المملكه المتحده ، أر جي  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 بريطانيا

 
 0356784رقم العالمـة  : 

 2022/11/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 29الفئة : 

 جبن ( -لبن  -ماعدا منتجات االلبان )سمن بقرى طبيعى  54جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 54الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 32شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  104:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة-ء محمدحجاج عبد الحكيم محمد وشريكاتهاشركة والاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ( بلوك )د( المنطقة الصناعية )ب(, مصر50قطعة رقم)-مركز المنيا-المنيا : 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

 
 0361642رقم العالمـة  : 

 2019/04/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 40الفئة : 

 40خياطة المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  - 40الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة مساهمة مصرية -شركة مستر تيلور  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر -زهراء المعادي عمارات الشرطة  -الشارع التجاري  33شقة  335:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 مسئولية محدودة -شركة ترزي مصرالمنقول اليه المــــلكية   : اسم 

 القاهرة, مصر -المعادي  -دجلة -ابراج القوات المسلحة  36عمارة  36شقة رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0361808رقم العالمـة  : 

 2019/02/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32 - 31 -30 -29الفئة : 

 دون غيرها 54جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 54الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 دون غيرها 10جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 10الفئة 

 دون غيرها 13جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 13الفئة 

 دون غيرها 15فئه جميع المنتجات الوارده بال - 15الفئة 

 

 شركة تضامن -شركة سى أر سى للتجاره والتوزيع  -محمد عربى بسيونى حسين وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة, , , , مصر -مصر الجديده  -ارض الجولف  - 34شقه  6شارع مختار المصرى الدور  4:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركه مساهمه -سي ار سي للتجاره ية   : اسم المنقول اليه المــــلك

تقسيم  -ارض الجولف  -هـ ميدان االنبا بوال  1الدور االرضي عماره رقم  5مدينه نصر شقه رقم  -القاهره : عنوان المنقول اليه الملكية 

 اسماء فهمي, مصر

 
 0365970رقم العالمـة  : 

 2020/12/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  بالسجالت  : تاريخ التأشــــــير

 11الفئة : 

 دون غيرها33جميع المنتجات الوارده بالفئة   - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرى الجنسية -فرد  -معرض سيارات اوتو كالس  -اسامة خليل شكرى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 محافظة حلوان, مصر -حدائق حلوان  -شارع توتونجى ناصية  -شارع حمودة  50:  عنوان ناقل الملكية : 

 

شركة  -المجموعة المصرية للصناعات الكهربائية وااللكترونية  -محمد سامي كامل واحمد سامي كامل اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 تضامن

 االسماعيلية, مصر -شة مصر عراي -شارع العريش والسودان من شارع شبين الكوم  314: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0372345رقم العالمـة  : 

 2022/11/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 15جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة  -شهرة للتجارة والتوكيالت واالستيراد والتصدير    - تامررجب و شركاه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -العجوزة  -المهندسين  - 32شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  104:  عنوان ناقل الملكية : 
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 وصية بسيطةت-شركة والء محمدحجاج عبد الحكيم محمد وشريكاتهااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ( بلوك )د( المنطقة الصناعية )ب(, مصر50قطعة رقم)-مركز المنيا-المنيا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0373679رقم العالمـة  : 

 2021/11/24تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 

بطاريات السيارات , الخاليا الكلفانيه , المراكمات , خاليا الوقود , فاحصات البطاريات , كوابل  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

واسالك البطاريات , حافظات البطاريات , صواني البطاريات , صناديق البطاريات , اجهزة مراقبه البطاريات , حافظات البطاريات 

اديق المحطات الكهربائيه والمحوالت الكهربائيه وكوابل التمديد والحلقات الحاميه والمحوالنت والعاكسات والموصالت الكهربائيه وصن

للمحطات الطرفيه المشابك ومحوالت المقابس الكهربائيه وقوابس الشحن الكهربائي وكوابل شحن بطاريات السيارات والمقابس الكهربائيه 

 دون غيرها 4ومعدات مراقبه البطاريات , شواحن البطاريات الواردة بالفئه 

 

 شركه تالفت في واليه ميتشيجان -جونسون كونترولز تكنولوجى كمبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

, الواليات المتحدة االمريكية, , , , الواليات  48156 - 5111هاي ميداو سيركل ,اوبورن هيلز , ام اي  5812:  عنوان ناقل الملكية : 

 المتحدة االمريكية

 

 سي بي اس تكنولوجي هولدينجز ال ال سيقول اليه المــــلكية   : اسم المن

الوليات المتحده االمريكية  , الواليات المتحدة  30583،نيويورك ،نيويورك  32شارع فيسى، الدور  520: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
 0379311رقم العالمـة  : 

 2020/05/07تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/18  التأشــــــير بالسجالت  : تاريخ

 36الفئة : 

 16جميع خدمات الفئة  - 16الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصري الجنسية -فردي  -عبد الله يوسف مبارك علي حسن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -الوراق   -وراق العرب  -ية كفر  السلمان -شارع الهدي بجوار سيدي خليل :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركه تربو اي جياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزه, مصر -الوراق  -شارع اوالد سويلم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0382532رقم العالمـة  : 

 2022/12/04تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

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

 

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

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه  -المهندسين   - 32شقه   -ر الثالث الدو -شارع السودان  104:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة-شركة يوني سمارت جروب اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المقطم, مصر -الدور الخامس  6008/6001تقسيم  14: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0385376رقم العالمـة  : 

 2022/04/20: تاريخ التسـجيل  

 2022/12/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 42الفئة : 

 45جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم   - 45الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 مصرى الجنسية -فرد  -أحمد جالل عبد المنعم عبدالله  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -بوالق الدكور  -عزبة نوفل الجديدة  -محمد حسين شارع 35:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد-عادل السعيد عبد المطلب عبد القادراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, , , , مصر -اكتوبر ثان  6- 35ق  4-3الشمالية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0385542رقم العالمـة  : 

 2022/04/20ـجيل  : تاريخ التس

 2022/12/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 31 - 30 -29الفئة : 

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

 10جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 10الفئة 

 13جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 13الفئة 

 

 مصرى الجنسية -فرد  -أحمد جالل عبد المنعم عبدالله  سم ناقل المـــــــــلكية  :ا

 الجيزة, , , , مصر -بوالق الدكرور  -عزبة نوفل الجديدة   -شارع محمد حسين 35:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد-عادل السيد عبد المطلب عبد القادراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, مصر -اكتوبر ثان  6- 35ق  4-3الشمالية : نقول اليه الملكية عنوان الم

 
 0385543رقم العالمـة  : 

 2022/04/20تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 43الفئة : 

 41جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 41الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرى الجنسية -فرد  -أحمد جالل عبد المنعم عبدالله  سم ناقل المـــــــــلكية  :ا

 الجيزة, , , , مصر -بوالق الدكرور   -عزبة نوفل الجديدة  -شارع محمد حسين 35:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد-عادل السعيد عبد المطلب عبد القادراسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, , , , مصر -اكتوبر ثان  6- 35ق  4-3الشمالية : منقول اليه الملكية عنوان ال

 
 0387425رقم العالمـة  : 

 2020/12/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 52جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه مساهمة مصريه -موضه اليف للتجارة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر -جسر السويس  38ش ابو بكر الصديق متفرع من ش  314:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد-احمد جالل زرقا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اسوريا, سوري: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0390708رقم العالمـة  : 

 2022/12/04تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 2جميع منتجات الوارده بالفئه  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -32شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  104:  عنوان ناقل الملكية : 
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 , , , , مصر

 

 ذات مسئولية محدودة-شركة يوني سمارت جروب اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المقطم, مصر -الدور الخامس  6008/6001تقسيم  14: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0394801رقم العالمـة  : 

 2021/03/10تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 11الفئة : 

 دون غيرها33حميع المنتجات الوارده بالفئة  - 33الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 مصرى الجنسية -فرد  -الدكتور لتصنيع وتجميع االدوات الكهربائية -احمد سعيد سليمان عبد الصمد ابو عدس :اسم ناقل المـــــــــلكية  

 ملك/وحيد سعيد سليمان عبد الصمد, , , , مصر -القناطر  -باسوس  -بجوار الدائري :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فردي- محمود اسامة  محمود جودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شارع مصطفي فهمى تقاطع شارع ضيف الله ملك اسامة محمود  جوده, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0395731رقم العالمـة  : 

 2020/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 52المنتجات الوارده بالفئه  جميع - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -سفن ستار للتوريدات العمومية  -السيد محمد ابراهيم سعد وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المنطقه السادسه , مصر -شارع احمد فخرى  -ب الدور الثانى عمارات اطلس  1مدينه نصر :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة - spora Texسبورا تكس للتجارة  والتوريدات ــــلكية   : اسم المنقول اليه الم

 ش ابو الفرج., مصر 330القاهرة روض الفرج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0395732رقم العالمـة  : 

 2020/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 35الفئة : 

 52فى مجال الفئه  12جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 12الفئة :    لبضائع والمنتــــــــجاتا

 

 شركة تضامن -سفن ستار للتوريدات العمومية  -السيد محمد ابراهيم سعد وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المنطقه السادسه , مصر -شارع احمد فخرى  -ب الدور الثانى عمارات اطلس  1 -مدينه نصر :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة - spora Texسبورا تكس للتجارة  والتوريدات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش ابو الفرج., مصر 330القاهرة روض الفرج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0395733رقم العالمـة  : 

 2020/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 16الفئة : 

 36جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 36الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -سفن ستار للتوريدات العمومية  -السيد محمد ابراهيم سعد وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المنطقه السادسه , مصر -شارع احمد فخرى  -ب الدور الثانى عمارات اطلس  1 -مدينه نصر :  : عنوان ناقل الملكية 

 

 ذات مسئولية محدودة - spora Texسبورا تكس للتجارة  والتوريدات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش ابو الفرج., مصر 330القاهرة روض الفرج : 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

 
 0395734قم العالمـة  : ر

 2020/12/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39الفئة : 

 52فى مجاالت الفئات  14جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -سفن ستار للتوريدات العمومية  -كة السيد محمد ابراهيم سعد وشري اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المنطقه السادسه , مصر -شارع احمد فخرى  -ب الدور الثانى عمارات اطلس  1 -مدينه نصر :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة - spora Texسبورا تكس للتجارة  والتوريدات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش ابو الفرج., مصر 330القاهرة روض الفرج : نقول اليه الملكية عنوان الم

 
 0402308رقم العالمـة  : 

 2021/03/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 52جميع منتجات الفئة  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 فرد مصرى الجنسية -روماني سامي عدلي تعلب  لكية  :اسم ناقل المـــــــــ

 القاهره, , , , مصر -الساحل  -ارض ايوب  -ش المعز 32:  عنوان ناقل الملكية : 

 

  -    jsc international for import   and Exportجيه اس سي انترناشيونال لالستيراد والتصدير اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 لية محدودةذات مسئو

الدور الحادي عشر بالعقار الكائن بشارع االمام الشافعي متفرع من ش جمال عبد  53القاهرة شقة رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 السالم االول, مصر -الحرفيين -الناصر 

 
 0404154رقم العالمـة  : 

 2021/12/08تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/18  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

 39الفئة : 

 14خدمات النقل والشحن الواردة بالفئة  - 14الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 فرد مصرى الجنسية -تربو  -عبد الله يوسف مبارك على حسن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 اق العرب الجيزة , , , , مصرشارع الهدى بجوار سيدى  خليل كفر  السلمانية ور:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركه تربو اي جياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزه, مصر -الوراق  -شارع اوالد سويلم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0404332رقم العالمـة  : 

 2021/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 52جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن -سفن ستار للتوريدات العموميه  -السيد محمد ابراهيم سعد وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المنطقه السادسه, مصر -د فخرى شارع احم -ب الدور الثانى عمارات اطلس  1مدينه نصر :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة - spora Texسبورا تكس للتجارة  والتوريدات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش ابو الفرج., مصر 330القاهرة روض الفرج : 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

 
 0404333رقم العالمـة  : 

 2021/03/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/11  التأشــــــير بالسجالت  : تاريخ

 35الفئة : 

 52فى مجال المنتجات الواردة بالفئه  12جميع الخدمات الواردة بالفه  - 12الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 نشركة تضام -سفن ستار للتوريدات العموميه  -السيد محمدابراهيم سعد وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المنطقه السادسه, مصر -شارع احمد فخرى  -ب الدور الثانى عمارات اطلس  1مدينه نصر :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة - spora Texسبورا تكس للتجارة  والتوريدات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الفرج., مصر ش ابو 330القاهرة روض الفرج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0405593رقم العالمـة  : 

 2021/09/14تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 36الفئة : 

 وباالخص خدمات التسويق العقارى واالستثمار العقارى 16جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 16الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -   K & H & Lكيه اند اتش اند ال   -حسام عبد المجيدوشريكه  المـــــــــلكية  : اسم ناقل

 القاهرة , , , , مصر 2زهرة اللوتس تجمع   30م  21فوق االرضى عمارة  3الدور  31القاهرة الجديدة شقة :  عنوان ناقل الملكية : 

 

  شركة تضامن-محمد يونس وشريكها اسماء اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 

 محافظة القاهرة, مصر-القاهرة الجديدة  -التجمع االول  -الدور الثالث مول الميراج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0410783رقم العالمـة  : 

 2021/09/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32 - 31 -30 -29 -16 -3الفئة : 

 1جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 36جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 36الفئة 

 54جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 54الفئة 

 10جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 10الفئة 

 13الوارده بالفئه رقم  جميع المنتجات - 13الفئة 

 15جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 15الفئة 

 

 شركه تضامن -مؤيد عمر طلس وشريكه   -شركة طلس للتجارة والصناعة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 يابساتين , , , , سور -شاغور  3534العقار رقم   -الشارع العام   -دف الشوك :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ابو السيوف للتجاره والصناعهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سوريا, سوريا - 110عقربا ، عقار : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0415555رقم العالمـة  : 

 2022/01/11تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 39 - 35 -31 -16الفئة : 

مطبوعات الشركة من الورق او االكياس او البالستيك للتعبئة واالعالنات واوراق التغليف  - 36الفئة :    ئع والمنتــــــــجاتالبضا

 36وملصقات الشركة ونشراتها الدعائية الواردة بالفئة 

 -شوفان  -قمح  -عدس  -برتقال  -ن ليمو -جوز هند  -بندق  -لوز  -المنتجات الزراعية الطازجة من الخضروات والفاكهة  - 13الفئة 
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 دون غيرها  13بازالء خضراء وجميعها يقع بالفئة رقم 

عرض السلع عبر وسائل االتصاالت  -الدعاية واالعالن عبر االنترنت  -يافطة محل تجاري بوصفها من االعمال التجارية  - 12الفئة 

 12الغراض البيع بالتجزئة الواردة بالفئة 

 13في مجال الفئة  14ل والتخزين والتعبئة والتغليف بالفئة النق - 14الفئة 

 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جراين البز فودز للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 , , , مصر القاهرة , -القاهرة الجديدة   -التجمع الخامس  - 4منطقة النرجس  -شارع محمد شفيق  318فيال :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ابيتيتو تكنولوجيز ش ذ م ماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

بافاريا  -/ أ المنطقه االستثماريه  30من تقسيم  6بالدور السابع بالبرج المقام علي القطعه  15الوحده رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 تاون, مصر

 
 0415705رقم العالمـة  : 

 2022/12/01 تاريخ التسـجيل  :

 2022/12/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 دون غيرها 52جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 يطةشركة توصية بس-شهره للتجاره و التوكيالت التجاريه و التصدير -تامر رجب و شركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه , , , , مصر -العجوزه -المهندسين  - 32شقة -الدور الثالث  -ش  السودان 104:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -عبد الرحمن احمد فوزى دباغ وشريكهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المنطقة الصناعية العبور, مصر 50010بلوك  5طعة رقم جزء من المصنع الدور الثاني  والثالث  بالق: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0416301رقم العالمـة  : 

 2022/10/27تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 52جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  ـلكية  :اسم ناقل المــــــــ

 الجيزة , , , , مصر -العجوزة  -المهندسين  - 32شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  104:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة تضامن -عبد الرحمن احمد فوزى دباغ وشريكهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المنطقة الصناعية العبور, مصر 50010بلوك  5جزء من المصنع الدور الثاني  والثالث  بالقطعة رقم  :عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0418340رقم العالمـة  : 

 2022/09/22تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 15ات الواردة بالفئه جميع المنتج - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه, , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 32شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  104:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -الشركة المصرية لالستثمار الغذائياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -النزهة -خلف مساكن الشيراتون-مساكن تعاونيات البناء -القاهرة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0420096رقم العالمـة  : 

 2022/06/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 9الفئة : 
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طفايات الحريق بجميع مستلزماتها و قطع غيارها و خراطيم الحريق و صناديق الحريق الواردة  - 4الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 4بالفئة رقم 

 

 موركس لنظم مكافحة الحريق andشركة مساهمة مصرية  -مصر لالطفاء واالمن الصناعى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , , , , مصر -السادس من اكتوبر  -منطقة الصناعية الثانية  ال 513القطعة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمه -موركس لنظم مكافحة الحريق اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش الدكتور محمد يوسف موسي المنطقة االولي, مصر 53الدور الثامن العقار رقم  83شقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0420165المـة  : رقم الع

 2022/12/13تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 1جميع منتجاىت الفئة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -32شقه  -الدور الثالث  -السودان ش  104:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , , , مصر

 

 ذات مسئولية محدودة Green Emerald Cosmetics -الزمردة الخضراء كوزماتيكساسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 شارع المجد, مصر-سع الحي التا-38045بلوك رقم-مدينة العبور -القليوبية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0423613رقم العالمـة  : 

 2022/11/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 15جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -32شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  104:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , , , مصر

 

 توصية بسيطة-شركة والء محمدحجاج عبد الحكيم محمد وشريكاتهااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ( بلوك )د( المنطقة الصناعية )ب(, مصر50قطعة رقم)-المنيا مركز-المنيا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0425297رقم العالمـة  : 

 2022/08/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 44الفئة : 

 44خدمات الفئه  - 44الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه -رف مجدي نصيف بشاي وشريكة اش اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهره, , , , مصر -مصر الجديده  -روكسي  -ش الخليفه المامون  34:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركه تضامن -اشرف مجدي نصيف بشاي وشريكة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

باب  -شارع الفلكي  46الول العلوي والمطلة على شارع هدي شعراوي باعقار رقم بالدور ا 36الشقة رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 القاهره, مصر -قسم عابدين  -اللوق 

 
 0425297رقم العالمـة  : 

 2022/08/17تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 44الفئة : 
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 44خدمات الفئه  - 44الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه تضامن -اشرف مجدي نصيف بشاي وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -باب اللوق  -شارع الفلكي  46بالدور االول العلوي والمطلة على شارع هدي شعراوي باعقار رقم  36الشقة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

 القاهره, مصر -قسم عابدين 

 

 شركة مساهمة مصرية -شركة معامل رويال الب المــــلكية   :  اسم المنقول اليه

 القاهرة, مصر -مصر الجديدة  -منشية البكرى  -شارع الطحاوى ناصية شارع اليعقوبى  2: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0425631رقم العالمـة  : 

 2022/10/18تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 1منتجات الفئة  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

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

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

 

 ذات مسئولية محدودة Green Emerald Cosmetics -الزمردة الخضراء كوزماتيكسه المــــلكية   : اسم المنقول الي

 شارع المجد, مصر-الحي التاسع -38045بلوك رقم-مدينة العبور -القليوبية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0427924رقم العالمـة  : 

 2022/12/12تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/12  ـــير بالسجالت  :تاريخ التأشـــ

 29الفئة : 

 54جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 54الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه -تامررجب و شركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -لعجوزة ا -المهندسين  - 32شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  104:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 توصية بسيطة-انس احمد مكي وشركاة-شركة موتيف لالستثمار والصناعة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 المندسين, مصر-ش الخليل من ش الجهاد ميدان لبنان 4بالدور  30الجيزة شقة رقم: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0430262رقم العالمـة  : 

 2022/07/22ريخ التسـجيل  : تا

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 10جميع منتجات الفئة  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة, , , , مصر -العجوزة  -المهندسين  - 32شقة  -الثالث الدور  -ش السودان  104:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 فرد -محمد مصطفى درويش احمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينه النخيل, , , , مصر 4الدور السابع عماره  3المقطم شقه رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0434203رقم العالمـة  : 

 2022/09/20 تاريخ التسـجيل  :

 2022/12/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

 1المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة تضامن  -رومانى سامي عدلي تعلب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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 القاهرة , , , , مصر -مدينة نصر  -رى احمد فخ -ش جمال الدين عفيفى  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة - Merylandpaper and healthميريالند للمنتاجات الورقية والصحية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ون متر, مصرملي 6المنطقة الجنوبية  -315الشرقية  مدينة العاشر من رمضان  القطعة رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0434204رقم العالمـة  : 

 2022/09/20تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 5الفئة : 

 2المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 نشركة تضام -رومانى سامي عدلي تعلب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 القاهرة , , , , مصر -مدينة نصر  -احمد فخري  -ش جمال الدين عفيفي  1:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة ذات مسئولية محدودة - Merylandpaper and healthميريالند للمنتاجات الورقية والصحية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مليون متر, مصر 6المنطقة الجنوبية  -315العاشر من رمضان  القطعة رقم  الشرقية  مدينة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0434338رقم العالمـة  : 

 2022/11/16تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 52جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 52الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصيه بسيطه -تامر رجب و شركاه   م ناقل المـــــــــلكية  :اس

 الجيزه , , , , مصر -العجوزه  -المهندسين  - 32الدور الثالث شقه  -ش السودان  104:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئولية محدودة-البيان لالحذية الرياضية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصر10000بلوك  -ب صناعي بالمنطقة الصناعية)ب،ج( 331القليوبية العبور جزء من القطعة : ول اليه الملكية عنوان المنق

 
 0435786رقم العالمـة  : 

 2022/09/06تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 32الفئة : 

 15يع المنتجات الواردة بالفئة جم - 15الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة , , , , مصر -العجوزة  -المهندسين  -32الدور الثالث شقة  -ش السودان  104:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 شركة مساهمة -لغذائيالشركة المصرية لالستثمار ااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر -النزهة -خلف مساكن الشيراتون-مساكن تعاونيات البناء -القاهرة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0436086رقم العالمـة  : 

 2022/09/05تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 25الفئة : 

 52جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 52الفئة :    ـجاتالبضائع والمنتـــــــ

 

 شركة توصية بسيطة-تامر رجب وشركاه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزة., , , , مصر -العجوزة  -المهندسين  - 32شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  104:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 صاحب منشاة فردية -رى احمد حسن بنهشكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, مصر-الهرم - 31ش الهرم  مول جالكسي الدور االرضي محل رقم  46: 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

 
 0436478رقم العالمـة  : 

 2022/12/04تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 30الفئة : 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 10الفئة :    ــــــــجاتالبضائع والمنت

 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -32شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  104:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , , , مصر

 

 توصية بسيطة-انس احمد مكي وشركاة-شركة موتيف لالستثمار والصناعة ية   : اسم المنقول اليه المــــلك

 المندسين, مصر-ش الخليل من ش الجهاد ميدان لبنان 4بالدور  30الجيزة شقة رقم: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0436482رقم العالمـة  : 

 2022/11/09تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال

 30الفئة : 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 10الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركه توصيه بسيطه-تامر رجب وشركاه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 مصرالمهندسين العجوزه الجيزه, , , ,  32ش السودان الدور الثالث شقه  104:  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ذات مسئوليه محدوده -مالتي ناشيونال للتجارة والتوزيعاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الدور االول عمارات المعراج بجوار كارفور, مصر 5046القاهرة المعادي عمارة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0438857رقم العالمـة  : 

 2022/11/22تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/21  تأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ال

 29الفئة : 

 54جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 54الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 الجيزه  -العجوزه  -ن المهندسي -32شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  104:  عنوان ناقل الملكية : 

 , , , , مصر

 

 شركة توصية بسيطة -شركة عربى عيسى عبد النبى وشركاة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقية , , , , مصر -ش السودان القومية ملك هاني عبد القادر موسي حسن مركز الزقازيق  5: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
 0442106رقم العالمـة  : 

 2022/11/15تاريخ التسـجيل  : 

 2022/12/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

 3الفئة : 

المنظفات الصناعية ومستحضرات تبييض االقمشة ، الصابون ، عطور وزيوت عطرية ،  - 1الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 1اردة بالفئة مستحضرات تجميل ، غسول ) لوشن ( للشعر وجميع المنتجات الو

 

 فرد مصرى الجنسية -تامر اسماعيل عبد المجيد خلف الله  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االسكندرية , , , , مصر -برج جديد برج العرب  -ج  31مج :  عنوان ناقل الملكية : 

 

 ميريالند للمنتجات الورقيه والصحيهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 مليون متر, مصر 6المنطقه الجنوبيه  - 315القطعه رقم  -مدينه العاشر من رمضان  -الشرقيه : اليه الملكية عنوان المنقول 
 


