
 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

 
  0042215رقم العالمـة  : 

 2001/01/08تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  المضغات السكريه . - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذى ريحلى كومبانى ليمتد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ب ر انجلترا ., بريطانيا ٧٦يحدث ، ديفون ب ل استوفر بال:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمه امريكية -دبليو ام . ريغلي جونيور كومبنى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ، امريكا , , , , الواليات المتحدة االمريكية ٦٠٦٤٢وست بالكهوك ستريت ،شيكاغو ،الينوي  ١١٣٢: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0042712العالمـة  :  رقم

 1967/09/13تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مريكية مؤلفة وفقا لقوانين والية ديالورشركة ذات مسئولية محدودة أ -ميد جونسون آند كومباني ال ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  ٤٧٧٢١وست لوبند اكسبريسواى إيفانسفيل انديانا  ٢٤٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  أم جيه ان يو اس هولدينغز ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحده االمريكيه , , , , - ٤٧٧٢١-٠٠٠١إنديانا  -إيفانسفيل  -ويست لويد إكسبريس واي  ٢٤٠٠: الملكية عنوان المنقول اليه 
 الواليات المتحدة االمريكية

 
  0043031رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
افالم الصور المتحركة و افالم التصوير الفوتغرافى التى تم تحميضها  و افالم التليفزيون  و افالم  - ٩الفئة :    جاتالبضائع والمنتــــــــ

 الراديو و التليفزيون و  و الشرائط المسجلة  للراديو و التليفزيون وو سائل تسجيل الصوت و اعادة  اخراجها مثل االسطوانات و الشرائط
  ن الوسائلو االسالك و غيرها م

  
 تايم انك ش متحدة امريكية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ١٠٠٢٠افينيو اوف ذى امريكان نيويورك  ١٢٧١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ئولية محدودةتايم يو اس ايه ال  ال  سي شركة ذات مساسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ١٠٠٣٦،نيويورك ،نيويورك٦بريانت بارك ،الدور  ٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0044513رقم العالمـة  : 

 1969/05/15تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
أفالم الصور المتحركة أفالم التصوير الفوتوغرافي التي تم تحميضها _ أفالم التلفزيون _ أفالم  - ٩الفئة :    ضائع والمنتــــــــجاتالب

  الراديو والتلفزيون الشرائط المسجلة للراديو والتلفزيون _ االسطوانات واشرطة التسجل االسالك الكهربائية
  

 تايم انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ١٠٢٨١ليبيرتى ستريت نيويورك ان واى  ٢٢٥:  عنوان ناقل الملكية : 
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  تايم يو اس ايه ال  ال  سي شركة ذات مسئولية محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ١٠٠٣٦،نيويورك ،نيويورك٦لدور بريانت بارك ،ا ٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0044514رقم العالمـة  : 

 1969/06/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
المطبوعة (المجالت المنشورات )الدوريات _ الكتب مواد تجليد الكتب _  المطبوعات _ النشرات - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  الورق االصناف المصنوعة من الورق 
  الصور الفوتوغرافية  نوتات الموسيقى المطبوعة نوتات البرامج الموسيقية

  
 تايم انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية ١٠٠٢٠ك افينيو نيويورك نيويور ١٢٧١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  تايم يو اس ايه ال  ال  سي شركة ذات مسئولية محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية, الوالي ١٠٠٣٦،نيويورك ،نيويورك٦بريانت بارك ،الدور  ٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0050760رقم العالمـة  : 

 1976/07/02تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
  الحلويات الطبية للكحة - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 كادبيرى كونفكشيناري بى فى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  هولندا , هولندا -مى بريدا  ٤٨١٧،  ٢٢٧تترينجسيديجك :  ناقل الملكية : عنوان 
  

  كادبوري نيزالندس انترناشونال هولدينجز بي . في . شركه خاصه ذات مسئوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ت ، نيزرالندس , هولنداأر أيه اوسترهاوي ٤٩٠٣،  ١١٠ويلهيلميناكانال زاد : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0050761رقم العالمـة  : 

 1976/07/02تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
  الحلوى السكرية الطبية - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 كادبيرى كونفكشيناري بى فى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  هولندا , هولندا -مى بريدا  ٤٨١٧،  ٢٢٧تترينجسيديجك :  ن ناقل الملكية : عنوا
  

  كادبوري نيزالندس انترناشونال هولدينجز بي . في . شركه خاصه ذات مسئوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ويت ، نيزرالندس , هولنداأر أيه اوسترها ٤٩٠٣،  ١١٠ويلهيلميناكانال زاد : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0061448رقم العالمـة  : 

 1983/09/25تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
  ٠استيراد وتصدير - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 يمان وشركاهعلى محمد سل -شركة محالت العروسة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , مصر- :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ال سليمان وشركاه شركة توصيه بسيطهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 ش عبد العزيز بملكي عاشور وهريدي قسم العرب بورسعيد, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0062056رقم العالمـة  : 

 1984/11/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/30  خ التأشــــــير بالسجالت  :تاري

  3الفئة : 
الصابون ــ العطور الكوزمتيك ــ الزيوت الطياره مستحضرات التواليت غير الطبيه ــ مضادات العرق  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  مستحضرات للشعر
  

 ة عامة ذات مسئولية محدودةيونيليفر بى ال سى شركة إنجليزي اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  بورت جاليت ويرال مرسيسيد انجلترا, بريطانيا:  عنوان ناقل الملكية : 

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

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

 
  0063689رقم العالمـة  : 

 1986/03/03تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  انتاج االحذيه الكالسيكيه والرياضيه من االنتاج المصري - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 حذيه ش.م.مشركه النيل لال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ابراج برامو رقم ب مدينه المروه القاهره, مصر:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة كارينا ستورز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
القاهره  -تجمع الخامس ال - المنطقة االولى  -بالحى الخامس  ٣٧،  ٣٥قطعه  - ١شقه  -الدوراالرضي : عنوان المنقول اليه الملكية 

 القاهرة, , , , مصر - الجديده 

 
  0065107رقم العالمـة  : 

 1987/01/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠الحلويات وترد بالفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 كادبيرى كونفكشيناري بى فى :اسم ناقل المـــــــــلكية  

  هولندا , هولندا -مى بريدا  ٤٨١٧،  ٢٢٧تترينجسيديجك :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  كادبوري نيزالندس انترناشونال هولدينجز بي . في . شركه خاصه ذات مسئوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 أر أيه اوسترهاويت ، نيزرالندس , هولندا ٤٩٠٣،  ١١٠ال زاد ويلهيلميناكان: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0065108رقم العالمـة  : 

 1987/03/29تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ئات اخرى .والترد بف ٣٠الحلويات غيرالطبية الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 كادبيرى كونفكشيناري بى فى اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  هولندا , هولندا -مى بريدا  ٤٨١٧،  ٢٢٧تترينجسيديجك :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  كادبوري نيزالندس انترناشونال هولدينجز بي . في . شركه خاصه ذات مسئوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 أر أيه اوسترهاويت ، نيزرالندس , هولندا ٤٩٠٣،  ١١٠ويلهيلميناكانال زاد : ان المنقول اليه الملكية عنو



 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

 
  0065711رقم العالمـة  : 

 1987/04/09تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣م لتلميع االحذيه والجلود بالفئهورنيش كري - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -كيرومصر  - أحمد ساهر عبيد وشركاه - شركة مصر للمنظفات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  محافظة الشرقية, مصر -) قطاع (ج) ٢قطعة رقم ( - مدينة الصالحية الجديدة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  مني)وشركاة  توصية بسيطة-حسن-خالد -ورثة احمد ساهر عبيد (مها سامي عبد الحميد سامي :   اسم المنقول اليه المــــلكية 
 محافظة الشرقية , مصر-قطاع د ٢قطعة رقم: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0065711رقم العالمـة  : 

 1987/04/09تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3ئة : الف
  ٣ورنيش كريم لتلميع االحذيه والجلود بالفئه - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مني)وشركاة  توصية بسيطة-حسن- خالد -ورثة احمد ساهر عبيد (مها سامي عبد الحميد سامي  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , مصرمحافظة الشرقية -قطاع د ٢قطعة رقم:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ش. توصيه -خالد احمد ساهر وشركاه -شركة ام دى اند ستريزاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقيه, مصر - قطاع د مدينة الصالحية  ١/٢قطاع د   اضافة قطعة  ٢ق-مدينة الصالحية الجديده : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0085410رقم العالمـة  : 

 1995/03/30 تاريخ التسـجيل  :
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
استيراد وتصدير ماكينات حالقة عادة وذات شفرة او شفرتين ثابتين او متحركتين وشفرات  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٣٥لفئة الحالقة بيد بالستيكية ثابة اومتحركة ـ ادوات قطع والسكاكين الواردة با
  

 على محمد سليمان وشركاه لورد للتجارة والصناعة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , مصر- :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ال سليمان وشركاه شركة توصيه بسيطهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سعيد, مصرش عبد العزيز بملكي عاشور وهريدي قسم العرب بور: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0085410رقم العالمـة  : 

 1995/03/30تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
استيراد وتصدير ماكينات حالقة عادة وذات شفرة او شفرتين ثابتين او متحركتين وشفرات  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٣٥الستيكية ثابة اومتحركة ـ ادوات قطع والسكاكين الواردة بالفئة الحالقة بيد ب
  

 ال سليمان وشركاه شركة توصيه بسيطه اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ش عبد العزيز بملكي عاشور وهريدي قسم العرب بورسعيد, مصر:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ش مساهمة - صناعة لورد للتجارة والاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش صفية زغلول قسم الشرق بورسعيد, مصر ١٢: 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

 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 
  0097501رقم العالمـة  : 

 2001/07/17تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  21الفئة : 
  ٢١ة بالفئة فرش االسنان الوارد - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 جالكسو جروب ليمتد . شركة . بريطانية محدودة المسؤلية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  جى اس انجلترا , بريطانيا ٩ ٨جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو  ٩٨٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ثكير (يو كيه)اي بيه ليمتدجالسكو سميثكالين كونسيومر هيلاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 جى اس انجلترا , بريطانيا ٩جريت ويست رود برينتفورد ميدلسيكس تى دبليو   ٩٨٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0105104رقم العالمـة  : 

 2000/05/08تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
  دون غيرها ٥مستحضرات  ومواد صيدلية واردة بالفئة  - ٥الفئة :    ــــــجاتالبضائع والمنتــ

  
 انك شركه مساهمه مؤلفه - اي بي ار فارما سيوتيكا لز  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , بورتوريكو٠٠٧٢٩، سان ايسيدرو انداستريال بارك ، كونوفاناس ، بورتوريكو  ١٨٨رود :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  جروانثال جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 اخن المانيا, المانيا ٥٢٠٧٨،  ٦زيجلير ستراس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0106528رقم العالمـة  : 

 2001/11/10تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  32الفئة : 
  مياه غازية مشروبات فواكه عصائر - ٣٢الفئة :    ــــــجاتالبضائع والمنتــ

  
 الشركة العالمية الغذائية / مؤسسة فردية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الشارقة, االمارات العربية المتحدة - المنطقة الصناعية األولى خلف شارع الوحدة ملك األناشيراز عبد الرازق :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م المنقول اليه المــــلكية   : اسم 
 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0113069رقم العالمـة  : 

 2002/06/30تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  " ماعدا معاجين االسنان ٣جميع منتجات الفئه "  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 الشركه العالميه للمواد الغذائيه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

شارع الوحده مك االنا شيراز عبدالرازق الشارقه دوله االمارات العربيه المتحد  المنطقه الصناعيه االولى ، خلف:  عنوان ناقل الملكية : 
  ه, االمارات العربية المتحدة

  
  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدةالشارقه دوله االم ٤١١٥ص.ب : 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

 
  0116924رقم العالمـة  : 

 2002/03/03تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  دون غيرها ٢٩زيوت طعام الوارده بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 موسسة فردية -الشركة العالمية للمواد الغذائية موسسة فردية طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة مـــــــــلكية  :اسم ناقل ال

دوله االمارات العربيه المتحده,  -الشارقه  -المنطقه الصناعيه االولى خلف ش الوحده ملك االناشيراز عبد الرازق :  عنوان ناقل الملكية : 
  العربية المتحدة االمارات

  
  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0117246رقم العالمـة  : 

 2002/07/01التسـجيل  :  تاريخ
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
شوكوالتة بأنواعها _ منتجات حلوى بالشيكوالتة منتجات حلوى بالسكر حلوى ( سكر نبات _  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

)  ٣٠ع من المكرونة مكرونة شعرية اسباجتي _ وجميعها واردة بالفئة ( كراميل _ وغيرها ) بسكويت _ منتجات أيس كريم _ باستا ( نو
  دون غيرها.

  
 الشركة العالمية للمواد الغذائية / مؤسسة فردية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

لة اإلمارات العربية دو -خلف شارع الوحدة ملك األناشيراز عبد الرازق الشارقة  -المنطقة الصناعية األولى :  عنوان ناقل الملكية : 
  المتحدة, االمارات العربية المتحدة

  
  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 حدةالشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المت ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0117248رقم العالمـة  : 

 2004/05/23تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
شيكوالتة بأنواعها ، منتجات حلوى بالشيكوالتة، منتجات حلوى بالسكر، حلوى ( سكر نبات ،  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

)  ٣٠) بسكويت ، منتجات أيس كريم ، باستا ( نوع من المكرونة، مكرونة شرعرية اسباجتي . وجميعها واردة بالفئة ( كراميل ، وغيرها 
  دون غيرها.

  
 الشركة العالمية للمواد الغذائية / مؤسسة فردية طبقا لقوانين دولة اال مارات العربية المتحدة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

دولة اإلمارات العربية  -خلف شارع الوحدة ملك األناشيراز عبد الرازق الشارقة  -المنطقة الصناعية األولى :  : عنوان ناقل الملكية 
  المتحدة, االمارات العربية المتحدة

  
  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : الملكية عنوان المنقول اليه 

 
  0120316رقم العالمـة  : 

 2002/11/05تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
  دون غيرها ١١حرارة ونظم التجفيف والترشيح بالهواء المضغوط بالفئة نظم استرجاع ال - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة مساهمة مولفة وقائمة طبقا لقوانين والية أنديانا -صلير كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  المريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة ا -سيتى انديانا  -متيشجان  -متيشجان بولفار  - ئى ٣٧٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  سولير ،ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

  ٤٦٣٦٠اي ميتشغن بوليفارد، ميتشيغن سيتي ،انديانا  ٣٧٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 , الواليات المتحدة االمريكية

 
  0123812رقم العالمـة  : 

 2002/10/07تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/05  اريخ التأشــــــير بالسجالت  :ت

  9الفئة : 
  . ٩االجهزه الكهربائيه بالفئه  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 در السالم لألستيراد والتصدير جمال احمد حجازى وشركاه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  شيه, مصرمحمود فهمى النقراشى المن ٦٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن -دار السالم للتصنيع جمال عبد الفتاح  احمد حجازى وشركاة   اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 االسكندرية, , , , مصر - المنشية  -شارع محمود فهمى النقراشى  ٦٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0132140رقم العالمـة  : 

 2009/08/03تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
 - لوحة التحويل الكهربائى  - تلغراف كهربائى  -مكبرات صوت  - شريط كاسيت  - راديو  -تليفزيون  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  وال ترد بأى فئة أخرى ٩ دائرة كاملة كهربائية بالفئة -ترانزستور  -حاسب اليكترونى  -الة التليفون 
  

 تضامن -دار السالم لالستيراد والتصدير جمال احمد حجازى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ش محمود فهمى النقراشى المنشية, مصر ٦٦:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة تضامن -وشركاه  دار السالم للتصنيع جمال عبد الفتاح احمد حجازىاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اإلسكندرية , , , , مصر -المنشية  -ش محمود فهمى النقراشى  ٦٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0132143رقم العالمـة  : 

 2005/03/01تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
 - لوحة التحويل الكهربائى  - تلغراف كهربائى  -مكبرات صوت  - شريط كاسيت  - راديو  -تلفزيون  - ٩ الفئة:    البضائع والمنتــــــــجات

  ) و ال ترد بأى فئة أخرى٩دائرة كاملة كهربائية بالفئة ( -ترانزستور  -حاسب أليكترونى  -آلة تليفون 
  

 د حجازى وشركاه ) تضامندار السالم لألستيراد والتصدير (جمال أحم اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  المنشية, مصر -ش محمود فهمى النقراشى  ٦٦:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة تضامن -دار السالم للتصنيع جمال عبد الفتاح احمد حجازى وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سكندرية , , , , مصراإل -المنشية  -ش محمود فهمى النقراشى  ٦٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0132149رقم العالمـة  : 

 2005/01/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
- مكيفات الهواء-اجهزة صنع الثلج -الفريزرات-المراوح الكهربائية- ثالجات العرض -الثالجات  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

-اجهزة الطهى الكهربائية- السخانات والمواقد وافران الميكرويف  -الشوايات الكهربائية-اجهزة تخزين الثلج الكهربائيةاجهزة الترطيب
انظمة تكييف الهواء -اجهزة تنقية الهواء -مجففات الشعر الكهربائية-اباريق القهوةالكهربائية-اجهزة طهى االرزالكهربائية-مواقد الغاز
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  والترد باى فئة اخرى١١وجميع هذه المنتجات بالفئة -مواقد كيروسين-ت للسيارا
  

 جمال احمد حجازى وشركاه تضامن\دار السالم لالستيراد والتصدير  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  شارع محمود فهمى النقراشى المنشية, مصر ٦٦:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة تضامن -ر السالم للتصنيع جمال عبد الفتاح احمد حجازى وشركاة دااسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية, , , , مصر - المنشية  -شارع محمود فهمى النقراشى  ٦٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0134403رقم العالمـة  : 

 2006/02/01تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  39الفئة : 
خدمات نقل  االفراد والبضائع  ونقل الموبيليا  وخدمات  وسائل النقل خدمات النقل البحرى   - ٣٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  وتفريغ  وتعويم السفن وتجهيز المنتجات  تقديم المعلومات  المتعلقه  
اجير الخيول وعربات  النقل  النقل  تخزين البضائع  فى المستودعات  وتوفير  بالرحالت  وكاالت  السياحه  والرحالت  وحجز االماكن  وت

  الحراسه الخاصه  بها 
  ٣٩وتخزين المالبس  وتجهيز  مواقع  التبريد ومواقع  الجراحا ت  وجميعها  بالفئه 

  
 سيجنوم انترناشيونال اس.ايه.ار.ال.لوكسمبورغ،لوزيرن برانش اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  لوزيرن, سويسرا ٦٠٠٦، سي اتش ٤هالدن شتراسيه :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  سيجنوم انترناشيونال ايه جياسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 , سويسرا لوزيرن سويسرا ٦٠٠٦، سي اتش ٤هالدن شتراسيه : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0134404رقم العالمـة  : 

 2006/02/01تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
خدمات التربية والتعليم والخدمات التى توافرها معاهد التعليم و التدريس و خدمات نشر الكتب و  - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  المراجع و خدمات اعارة 
  التسلية و الترفية و خدمات تقديم العروض الثقافية عن طريق االذاعة او التليفزيون  الكتب و حدمات تدريب الحيوانات و خدمات

و خدمات انتاج االفالم و انتاج التسجيالت  الفوتغرافية و اجهزة العرض السينمائى و لوازمها و كذلك ديكورات المسرح وجميعها ترد 
  ٤بالفئة 

  
 نال اس.ايه.ار.ال.لوكسمبورغ،لوزيرن برانشسيجنوم انترناشيو اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  لوزيرن, سويسرا ٦٠٠٦، سي اتش ٤هالدن شتراسيه :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  سيجنوم انترناشيونال ايه جياسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 , سويسرا لوزيرن سويسرا ٦٠٠٦، سي اتش ٤هالدن شتراسيه : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0143492م العالمـة  : رق

 2006/03/20تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  وباالخص البن والهيل والشاي ٣٠كافة منتجات الفئه  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : 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

 
  0146416رقم العالمـة  : 

 2006/11/13تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣صابون ومنظفات بجميع انواعها بالفئة  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة سافونا للصناعة والتجارة : اسم ناقل المـــــــــلكية 
  , مصر  مصرالجديدة - عمارات شركة مصر الجديدة شارع االديب على ادهم ١٦:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ذات مسئولية محدودة-شركة أجريفو للصناعات والتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ر الجديدة, مصرمص -شارع مصطفى مشرفة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0153836رقم العالمـة  : 

 2010/01/03تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
الحواسب االلية والحواسب االلية الشخصية  والحواسب االلية التى تستخدم لوحا وقلما الدخال  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٩انات واالجهزة الملحقة بالحواسب االلية وبرامج الحاسب االلى بالفئة رقم البي
  

 شركة محدودة يابانية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان -فرجتسو ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  اليابان, اليابان -كين  -شى , كاناجوا  -كو كوا ساكى  -شوم , ناكاهارا  ٤, كاميكو دا ناكا ,  ١-١:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  فوجيتسو كالينت كومبيوتنغ ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اليابان , اليابان ٨٥٠٠-٢١٢شي ، كاناغاوا  -كو ، كاواساكي - تشومي ، سايواي  -ت ١كاشيمادا  ٢ - ١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0153917رقم العالمـة  : 

 2006/11/28 تاريخ التسـجيل  :
 2023/01/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
الجبن  ----- الجبن المطبوخ  --الجبن  ---- الجبن  --لبن الزبادى  ----- الحليب  --- اللبن  --البيض  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

   منتجات  االلبان االخرى--- الجبن المخصوص --- المحضر الجاهز
  الزيوت و الشحوم المعده للتغذيه --- القشده  ---- الزبد --السمنه  --منتجات الحليب االخرى 

  
 ش م فرنسيه B S Aبى اس ايه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  فرنسا , فرنسا -باريس  ٧٥٠١٥افينيو دو مارين تور مارين مونتبارناسى  ٣٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  بى اس اية  (شركة ذات اسهم مبسطة)المــــلكية   : اسم المنقول اليه 
 فرنسا, فرنسا- باريس  ٧٥٠١٥افينيو دو مارين تور  مارين مونتبار ناسي ٣٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0156679رقم العالمـة  : 

 2006/11/02تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  البن والشاى والسكر والرز والكاكو والتابوكا والساجور والمتة وما يقوم مقام البن والمتة - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -دبي الصناعية ملك مدينة  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة
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  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0163319رقم العالمـة  : 

 2006/05/24تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
المنتجات الصيدليه والبيطريه والمنتجات المستخدمه الصحيه المستخدمه في الطب واغذيه االطفال  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

يه ومواد التضميد والمواد الخاصه بحشو االسنان والشمع المستخدم في طب االسنان والمرضي المستخدمه طبيا واللصق [اللزق ] الطب
  ٥والمواد المطهره والمستحضرات المستخدمه في اباده الحشائش واالعشاب والحيوانات الضاره الوارده بالفئه 

  
 شركة مساهمة مؤسسة سويسرية - نوفارتيس أ ج  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  سويسرا, سويسرا -بازل  ٤٠٠٢:  الملكية : عنوان ناقل 
  

  جي اس كيه كونسيومر هيلثكير اس ايه ار ال ، شركه ذات مسئوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 برانجينز ، سويسرا, سويسرا ١١٩٧راوت دي ال ايتراز ، : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0167450رقم العالمـة  : 

 2006/11/01تسـجيل  : تاريخ ال
 2023/01/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
و خاصة خدمات المطاعم والمقاهى و الفنادق و الدكاكين و االكشاك التى تبيع   ٤٣خدمات الفئة   - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  القهوة الجاهزة
  

 ذات مسؤولية محدودة - نوركا للصناعات الغذائية مصنع ا اسم ناقل المـــــــــلكية  :
اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

  االمارات العربية المتحدة
  

  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 معمل بن حموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : ل اليه الملكية عنوان المنقو

 
  0168227رقم العالمـة  : 

 2007/04/18تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  32الفئة : 
بات المنعشة والمرطبة  ومشروبات الطاقة المشروبات غير الكحولية  بما فيها المشرو - ٣٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والمشروبات متساوية التوتر  والمصنعة من مصل  اللبن  زائد التوتر وناقصة التوتر للرياضيين المياة الغازية  والمعدنية مشروبات 
لفوارة لعمل وعصائر الفاكهه والرحيق والشراب  المركز والمستحضرات االخرى لعمل المشروبات مسحوق الفاكهه واالقراص ا

  ٣٢المشروبات غير الكحولية وخليط عصائر  الفاكهه الكوكتيل بالفئة 
  

 الشركة العالمية للمواد الغذائية شركة فردية موسسة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
ة ملك االنا شيراز عبد الرازق الشارقة دولة االمارات العربية المتحدة, المنطقة الصناعية االولى خلف ش الوحد:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمارات العربية المتحدة
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 يه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدةالشارقه دوله االمارات العرب ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0169668رقم العالمـة  : 

 2006/11/28تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
مؤقتة ، خدمات حجز  استضافة-وخاصة خدمات للتزويد بالطعام والشراب   ٤٣خدمات الفئة  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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استراحة المسافرين وخاصة من خالل وكاالت السفر او الوسطاء،  خدمات المطاعم والمقاهى والفنادق والدكاكين الصغيرة التي تبيع  
  القهوة الجاهزة واالكشاك الخاصة بذلك

  
 ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  نوان ناقل الملكية : ع
  االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مل بن الحموي, سوريامع- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0170390رقم العالمـة  : 

 2008/05/04تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
بان زيوت الطعام والدهون والسمن والسمن الصناعى والزبد ومنتجات الحساء واللبن ومنتجات االل - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

وااللبان ذات النكهة واللبن المضروب ذو النكهة واللحوم واالسماك والطيور والحيوانات المصيدة ومستخلصات اللحوم والفواكه 
  والخضروات المجففة والمطهوة والجيلى والمربات والفاكهة المطهوة والمحاله والبيض واصناف الوجبات الخفيفة التى تغطيها هذه الفئة

  
 شركة فردية مؤسسة طبقالقوانين دولة االمارات العربية المتحدة - الشركة العالمية للمواد الغذائية  ـــــــلكية  :اسم ناقل المــ

المنطقة الصناعية االولى خلف ش الوحدة ملك االنا شيراز عبد الرازق الشارقة دولة االمارات العربية المتحدة, :  عنوان ناقل الملكية : 
  حدةاالمارات العربية المت

  
  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0170628رقم العالمـة  : 

 2006/08/07تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
  مشعل كهربائى ( بطاريات كهربائية صغيرة ترسل نورا كشافا  الجزء الزجاجى من هذه المشاعل - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 نولوجي كوربوريشنتايجر فاير ( جينجز هيو ) اليتنج تيك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  جينجز هيو اليت اندستري اند تريد جروب ليمتد شركة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الصين, الصين -يانجيناكس رود ،جينجز هيو  ١٤٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0186100رقم العالمـة  : 

 2009/08/10تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
الشيكوالتة الحلويات المصنوعة من الشيكوالتة الحلويات السكرية الحلوى البسكويت (بكل  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لخميرة بيكنج بودر ومكونات اخرى من لوازم الخبيز انواعة) المكرونة والعجائن والمكرونة العصابية والرفيعة الشعرية االيس كريم ا
 توابل السالطة مايونيز الخل الكاتشب والصلصات (توابل) المثلجات العجائن الجاهزة العجائن المجمدة االيس كريم والحلوى المجمدة الغير

االرز التابيوكا (نشا الكاسافا) الساجو (دقيق مصنوعة من االلبان وحلوى الفاكهه المجمدة وحلوى المثلجات والقهوة الشاى الكاكاو السكر 
نشوى) القهوة الصناعية الخبز الفطائر العسل دبس السكر الملح الخردل الدقيق والعديد من المنتجات االخرى المصنوعة من الحبوب 

  . ٣٠بالفئة 
  

 بقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدةمنشأة فردية قامت ط - الشركة العالمية للمواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
االمارات العربية المتحدة,  - الشارقة  -خلف شارع الوحدة ملك االنا شيراز عبد الرازق  -المنطقة الصناعية االولى :  عنوان ناقل الملكية : 

  االمارات العربية المتحدة
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -لغذائية ذ م م الشركة العالمية للمواد ااسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0187588رقم العالمـة  : 

 2018/03/06تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35 الفئة :
  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

  القاهرة, مصر -عيين شمس شرقية  --ش احمد زكى من ش احمد عصمت ٦١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه   ـلكية   : اسم المنقول اليه المـــ
 ش غانا مصر الجديده , مصر ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0187775رقم العالمـة  : 

 2009/02/15تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  ٢٥جميع منتجات الفئة  - ٢٥الفئة :    المنتــــــــجاتالبضائع و

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

  عين شمس الشرقية / القاهرة , مصر -- ش احمد ذكى من ش احمد عصمت  ٦١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه   : اسم المنقول اليه المــــلكية   
 ش غانا مصر الجديده , مصر ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0187776رقم العالمـة  : 

 2009/02/15تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  ٢٥جميع منتجات الفئة  - ٢٥الفئة :    ـــــجاتالبضائع والمنتـــ

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

  ش احمد ذكى من ش احمد عصمت عين شمس الشرقية القاهرة , مصر ٦١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -حفيظ اسماعيل وشركاه   محمد عبد الاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ش غانا مصر الجديده , مصر ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0190261رقم العالمـة  : 

 2009/03/30تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
الشيكوالتة والحلويات السكرية الحلوى البسكويت (بكل انواعه) المكرونة والعجائن والمكرونة   - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

العصابية والرفيعة الشعرية االيس كريم الخميرة باكينج باودر ومكونات اخرى من لوازم الخبيز توابل السالطة مايونيز الخل الكاتشب 
جاهزة والعجائن المجمدة القهوة الشاى الكاكاو السكر االرز التابيوكا (نشا الكاسافا) الساجو (دقيق والصلصات (توابل) المثلجات العجائن ال

نشوى) القهوة الصناعية الخبز الفطائر العسل دبس السكر الملح الخردل الدقيق والعديد من المنتجات االخرى المصنوعة من الحبوب 
  . ٣٠بالفئة 

  
 شركة فردية تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة - شركة العالمية للمواد الغذائية ال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الشارقة ودولة االمارات العربية  -خلف شارع الوحدة ملك االنا شيراز عبد الرازق  -المنطقة الصناعية االولى :  عنوان ناقل الملكية : 
  المتحدة, مصر
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  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م المــــلكية   : اسم المنقول اليه 
 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0190787رقم العالمـة  : 

 2007/12/26تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/09  ــــــير بالسجالت  :تاريخ التأش

  3الفئة : 
الصابون والعطور مستحضرات التجميل ( الكوزميتيك ) الزيوت الطيارة لوسيون للشعر  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لتنظيف وللعناية مستحضرات التطهير لالستعمال الشخصى وبوجه خاص الجل للدش وصابون رغوى لالستحمام فى البانيو  مستحضرات 
  دون غيرها ٣ولتجميل الجلد وفروة الرأس والشعر مزيل لرائحة العرق ومضاد للعرق لالستعمال الشخصى وجميعها بالفئة 

  
 قائمة طبقا لقوانين هولندا -شركة عامة محدودة المسئولية  -يونيليفر ان . فى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  هولندا, هولندا - الروتردام  ٣٠١٣،  ٤٥٥نا فى وي:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  يونيليفر اي بى هولدنجز بي فى شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ايه ال روتردام هولندا, هولندا ٣٠١٣،٤٥٥ويينا: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0190788رقم العالمـة  : 

 2007/12/26تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
الصابون والعطور مستحضرات التجميل ( الكوزميتيك ) الزيوت الطيارة لوسيون للشعر  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات لتنظيف وللعناية   مستحضرات التطهير لالستعمال الشخصى وبوجه خاص الجل للدش وصابون رغوى لالستحمام فى البانيو
  دون غيرها ٣ولتجميل الجلد وفروة الرأس والشعر مزيل لرائحة العرق ومضاد للعرق لالستعمال الشخصى وجميعها واردة بالفئة 

  
 قائمة طبقا لقوانين هولندا -شركة عامة محدودة المسئولية  -يونيليفر ان . فى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  هولندا, هولندا - الروتردام  ٣٠١٣،  ٤٥٥فى وينا :  لملكية : عنوان ناقل ا
  

  يونيليفر اي بى هولدنجز بي فى شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ايه ال روتردام هولندا, هولندا ٣٠١٣،٤٥٥ويينا: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0191853رقم العالمـة  : 

 2016/09/06يل  : تاريخ التسـج
 2023/01/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  14الفئة : 
  ١٤الساعات وقطع غيارها وجميع منتجات الفئة  - ١٤الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -شركة محمد عبد هللا موسى على وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  سمنود البحرية م الحسنية بملك زغلول ابراهيم مبروك, مصر : عنوان ناقل الملكية : 
  

  الحمد تريدنج لتوزيع الساعاتاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مدينه السالم , مصر -جسر السويس  - ١٣٧الدور االول عقار : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0191855رقم العالمـة  : 

 2016/09/06تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  14الفئة : 
  ١٤الساعات وقطع غيارها وجميع منتجات الفئة  - ١٤الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -شركة محمد عبد هللا موسى على وشريكة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  م الحسنية بملك زغلول ابراهيم مبروك, مصرسمنود البحرين :  عنوان ناقل الملكية : 
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  الحمد تريدنج لتوزيع الساعاتاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مدينه السالم , مصر -جسر السويس  - ١٣٧الدور االول عقار : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0191856رقم العالمـة  : 

 2016/04/04تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/15  ــــير بالسجالت  :تاريخ التأشــ

  14الفئة : 
  ١٤الساعات وقطع غيارها وجميع منتجات الفئة  - ١٤الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محمد عبدهللا موسى على وشريكه شركة تضامن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  لول ابراهيم مبروك , مصرسمنود البحرية م الحسينية بملك زغ:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  الحمد تريدنج لتوزيع الساعاتاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مدينه السالم , مصر -جسر السويس  - ١٣٧الدور االول عقار : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0191861رقم العالمـة  : 

 2016/09/06تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/15  : تاريخ التأشــــــير بالسجالت 

  14الفئة : 
  ١٤الساعات وقطع غيارها وجميع منتجات الفئة  - ١٤الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -شركة محمد عبد هللا موسى على وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  بروك , مصرسمنود البحرية م الحسينية بملك زغلول ابراهيم م:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  الحمد تريدنج لتوزيع الساعاتاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مدينه السالم , مصر -جسر السويس  - ١٣٧الدور االول عقار : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0192923رقم العالمـة  : 

 2008/05/05تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
صابون التواليت العطور مستحضرات التجميل (الكوزميتيك), الزيوت الطيارة مستحضرات لتنظبف  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٣والعناية وتجميل الجلد , مزيل لرائحة العرق ومضاد للعرق لالستخدام الشخصى بالفئة 
  

 قائمة طبقا لقوانين هولندا -شركة عامة محدودة المسئولية  -ن . فى يونيليفر ا اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  هولندا, هولندا - الروتردام  ٣٠١٣،  ٤٥٥فى وينا :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  يونيليفر اي بى هولدنجز بي فى شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايه ال روتردام هولندا, هولندا ٣٠١٣،٤٥٥ويينا: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0194586رقم العالمـة  : 

 2008/05/05تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
لدش(شاورجيل) الصابون بجميع أنواعه ،بدائل صابون التواليت، جميع منتجات الحمام،هالم ل - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ،العطور، الزيوت العطرية مستحضرات التجميل(الكوزمتيك)للجسم و العناية بالجمال،منتجات التجميل(كوزمتيك)
مستحضرات التجميل(الكوزمتيك) لتنظيف وللعناية بالجمال، و عالج البشرة، ولفروه الرأس و الشعر،بما فى ذلك كريمة االيادى غير طبية، 

   ٣ت، لوسيون للبشرة مزيالت الرائحة لالستعمال الشخصي و مضاد العرق و جميعها بالفئة ماء التواليت،  كريما
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 قائمة طبقا لقوانين هولندا -شركة عامة محدودة المسئولية  -يونيليفر ان . فى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  اهولندا, هولند - الروتردام  ٣٠١٣،  ٤٥٥فى وينا :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  يونيليفر اي بى هولدنجز بي فى شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايه ال روتردام هولندا, هولندا ٣٠١٣،٤٥٥ويينا: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0196093رقم العالمـة  : 

 2009/11/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

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

  رالقاهرة , مص -- السالم  -ش المستكاوى تقسيم منشية سيجال خلف مصنع سيجال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه   اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ش غانا مصر الجديده , مصر ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0196664رقم العالمـة  : 

 2009/11/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
  ٢٥فى مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

  القاهرة, مصر --ية عين شمس شرق -شارع احمد ذكى من شارع احمد عصمت  ٦١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه   اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ش غانا مصر الجديده , مصر ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0196669رقم العالمـة  : 

 2010/10/24تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  السجالت  :تاريخ التأشــــــير ب

  25الفئة : 
  ٢٥فئة  - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

  القاهرة, مصر -عين شمس شرقية  -شارع احمد ذكى من شارع احمد عصمت  ٦١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه   اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ش غانا مصر الجديده , مصر ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0197381رقم العالمـة  : 

 2008/08/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
الشاى، مستحضرات منكهه للشاى، منكهات الشاى، الشاى المنكهه، الشاى اإلصطناعى، شاى  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

بنكهه الفاكهه، منقوعات بنكهه الفواكه، شاى فاكه، شاى اعشاب، منقوعات اعشاب، شاى فورى الذوبان، منقوعات فورية الذوبان، شاى 
كى، منقوعات بواكى، مستحضرات لعمل المشروبات (شاى، فواكه أو اعشاب)، مشروبات اساسها الشاى، مشروبات مصنعة من بوا

الشاى غير لإلستعمال الطبى، كيك الشاى، بسكويت الشاى، شوكوالتة الشاى، خالصات الشاى، منتجات الشاى، منقوعات مصنعة من 
مصنعة من الحبوب، الخبز والفطائر، التوابل، المستحضرات المستخدمة فى تبيض الشاى الشاى، الحلويات، الدقيق والمستحضرات ال

  دون غيرها ٣٠وجميعها تقع بالفئة 
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 شركة عامة محدودة المسؤلية  -يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  المملكة المتحدة, المملكة المتحدة -واي. دي واي  ٤ه سي فيكتوريا ايمانكمينت لندن ايي ١٠٠يونيليفر هاوس :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا ٣٠١٣،٤٥٥ويينا  : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0197922رقم العالمـة  : 

 2008/12/04يل  : تاريخ التسـج
 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
" الكاميرات ، الكاميرات الرقمية ، قطع غيار ومستلزمات ماسبق ، عدسات غير قابلة للتغيير ،   - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

عدسات ، غطاء عدسات ، أذرع تدعيم العدسة ، فالش الكترونى ، حامل عدسات لتمديد الرؤية وعدسات عاكسة ، فالتر العدسات ، أغطية 
كتف للفالش، بطاريات وخاليا كهربائية ، شاحن بطاريات ، منظم تكييف ، حامل شاحن الكهرباء ، ريموت كنترول ( جهاز تحكم عن بعد ) 

ستال للكاميرات ، علب الكاميرات ، شريط كتف للكاميرات ، شاشات تركيز ، منظم على حامل ، أكواب للعين ، غطاء عرض سائل كري
ج للكاميرات ، أوقية للحماية من المياه للكاميرات ، كروت ذاكرة ، منظمات لكروت الذاكرة ، وبرامج حاسب آلى للمشاهدة ، األدارة ومونتا

  ) دون غيرها٩الصورة والصوت وجميعها واردة بالفئة (
  

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين اليابان -ايمجينج كوربوريشن أوليمبس  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  اليابان, اليابان -طوكيو  -كو  - شيبويا  -تشوم  -  ٢هاتاجايا  ٤٣-٢:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين اليابان -أوليمبس كوربوريشن اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 طوكيو اليابان, اليابان -كو  -تشوم شيبويا  - ٢هاتاجايا  ٤٣- ٢: وان المنقول اليه الملكية عن

 
  0198124رقم العالمـة  : 

 2009/06/15تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  دون غيرها ٢٥ة جميع منتجات الفئ - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

  القاهرة , مصر -عين شمس شرقية  -شارع احمد ذكى من شارع احمد عصمت  ٦١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه   اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ش غانا مصر الجديده , مصر ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0198125رقم العالمـة  : 

 2009/06/15تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  دون غيرها ٢٥ئة منتجات الف  - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

  ش احمد ذكى من ش احمد عصمت عين شمس الشرقية, مصر ٦١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ىشركة توصيه بسيطه- او بي باسيفيك  -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه   اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ش غانا مصر الجديده , مصر ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0199363رقم العالمـة  : 

 2010/12/15تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  18الفئة : 
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  رهادون غي ١٨جميع منتجات الفئة  - ١٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 هاي تك ستايل لصاحبها محمد عبد الحفيظ اسماعيل ابو زيد اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ش احمد ذكى من ش احمد عصمت عين شمس الشرقية, مصر ٦١:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ه بسيطهىشركة توصي-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه   اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ش غانا مصر الجديده , مصر ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0200872رقم العالمـة  : 

 2009/09/07تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
شامبوهات ومستحضرات التجميل وزيوت الشعر صابون الحمام والمنظفات وصابون التنظيف وال - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ومرطبات الشعر باالضافة الى مستحضرات اخرى للعناية بالشعر فى هذه الفئة الصابون السائل ومستحضرات للتنظيف والتلميع والتطهير 
  . ٣والكشط ومحاليل منظفة ومستحضرات تلميع ومواد اخرى لالستخدام فى النظافة والعطور بالفئة رقم 

  
 شر كه فرديه قامت طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة - الشركة العالمية للمواد الغذائية  ناقل المـــــــــلكية  :اسم 

االمارات العربية المتحدة ,  -الشارقة  - خلف شارع الوحدة ملك االناشيراز عبد الرازق  -المنطقة الصناعية االولى :  عنوان ناقل الملكية : 
  ات العربية المتحدةاالمار

  
  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0200873رقم العالمـة  : 

 2010/08/09يخ التسـجيل  : تار
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
زيوت األكل و الدهون و السمن و السمن الصناعي و الزبد و منتجات الحساء و اللبن و منتجات  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

و األسماك و الدجاج و الدهون و مشتقات اللحوم و الفاكهة المجففة و المحفوظة و  األلبان و البن ذو النكهات و البن المخفوق و اللحوم
المطبوخة و الخضروات و الجيلي و المربات و الكومبوت و البيض و البطاطس و وجبات الطعام الخفيفة و الغير معتمدة علي البطاطس و 

  دون غيرها ٢٩البطاطس المقرمشة و الشيبسي بالفئة رقم 
  

 الشركة العالمية للمواد الغذائية شر كه فرديه قامت طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة المـــــــــلكية  : اسم ناقل
االمارات, االمارات العربية  -الشارقة  - خلف شارع الوحدة ملك االناشيراز عبد الرازق  -المنطقة الصناعية االولى :  عنوان ناقل الملكية : 

  المتحدة
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م المنقول اليه المــــلكية   :  اسم
 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0200875رقم العالمـة  : 

 2010/06/02تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
الشيكوالتة والحلويات المصنوعةمن الشوكوالتة الحلويات السكرية الحلوى البسكويت ( بكل   - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

خميرة باكينج بودر ومكونات اخرى من لوازم الخبيز توابل انواعه) المكرونة العجائن والمكرونةالعصابية و الرفيعة الشعرية االيس كريم ال
السالطة مايونيز الخل الكاتشب والصلصات ( توابل) المثلجات العجائن الجاهزة والعجائن المجمدة وااليس كريم والحلوي المجمدة الغير 

كر االرز التابيوكا ( نشا الكاسافا) الساجو (دقيق مصنوعة من االلبان وحلوي الفاكهه المجمدة وحلوي المثلجات القهوة والشاى الكاكاو الس
نشوى) القهوة الصناعية الخبز الفطائر العسل دبس السكر الملح الثلج الخردل الدقيق والعديد من المنتجات االخرى المصنوعة من الحبوب 

  ٣٠بالفئة 
  

 يه قامت طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدةشر كه فرد -- الشركة العالمية للمواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
االمارات العربية المتحدة ,  -الشارقة  - خلف شارع الوحدة ملك االناشيراز عبد الرازق  -المنطقة الصناعية االولى :  عنوان ناقل الملكية : 

  االمارات العربية المتحدة
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  شركه ذات مسئوليه محدوده -للمواد الغذائية ذ م م  الشركة العالميةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0200876رقم العالمـة  : 

 2009/09/09تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
الشوكوالتة الحلويات المصنوعةمن الشوكوالتة الحلويات السكرية الحلوى البسكويت (بكل  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 انواعه) المكرونة والعجائن والمكرونة العصابية والرفيعة الشعرية االيس كريم الخميرة باكينج باودر ومكونات اخرى من لوازم الخبيز
توابل السالطة مايونيز الخل الكاتشب والصلصات (توابل) المثلجات العجائن الجاهزة والعجائن المجمدة االيس كريم والحلوى المجمدة 
جو الغير مصنوعة من االلبان وحلوى الفاكهة المجمدة وحلوى المثلجات والقهوة الشاى الكاكاو السكر االرز التابيوكا ( نشا الكاسافا) السا

نشوى ) القهوة الصناعية الخبز الفطائر العسل دبس السكر الثلج الملح الخردل الدقيق والعديد من المنتجات االخرى المصنوعة من (دقيق 
  . ٣٠الحبوب بالفئة 

  
 تحدةشر كه فرديه قامت طبقا لقوانين دولة االمارات العربية الم - الشركة العالمية للمواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

االمارات العربية المتحدة ,  -الشارقة  - خلف شارع الوحدة ملك االناشيراز عبد الرازق  -المنطقة الصناعية االولى :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة

  
  دهشركه ذات مسئوليه محدو -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0201185رقم العالمـة  : 

 2009/03/23تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/10  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
برمجيات حاسوبية ، برمجيات حاسوبية لترتيب و إجراء و إدارة و تقديم الخدمات المالية و برامج   - ٩ة الفئ:    البضائع والمنتــــــــجات

مكافأة والء العمالء ، حامالت بيانات مغناطيسية ، بطاقات مغناطيسية مشفرة ، بطاقات االئتمان و بطاقات السحب من أجهزة الصرف اآللى 
الشحن و غيرها من بطاقات و وسائل الدفع األخرى ، البطاقات الذكية  ، بطاقات الدارات المتكاملة ، و البطاقات المدفوعة مقدما و بطاقات 

  دون غيرها ٩األشرطة المغناطيسية و رقائق الذاكرة ، قارئات البطاقات المغناطيسية بالفئة رقم 
  

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة دبى المالية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  االمارات العربية المتحدة , االمارات العربية المتحدة - ٣٨مكتب ملك ابراج االمارات , شارع الشيخ زايد ,الطابق :  نوان ناقل الملكية : ع
  

  بنك ابو ظبي االولاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 العربية المتحدة ابو ظبي ، االمارات العربيه المتحده , االمارات: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0201192رقم العالمـة  : 

 2009/06/15تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  دون غيرها ٢٥الفئة  - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

  , مصر-عين شمس الشرقية  -ش احمد زكى متفرع من سيد احمد عصمت ٦١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه   اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مصرش غانا مصر الجديده ,  ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0201959رقم العالمـة  : 

 2009/07/29تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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  7الفئة : 
آالت و أدوات لتشغيل المعادن ، آالت و أجهزة استخراج المعادن ، آالت و أجهزة تستخدم فى  - ٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

أجهزة تحميل و تفريغ ، آالت و أدوات صيد السمك ، آالت و أجهزة للمعالجة الكيميائية  ، آالت و أجهزة نسيج ، آالت و االنشاء ، آالت و 
أجهزة معالجة األطعمة و المشروبات ، آالت و أجهزة قطع األخشاب و تشغيلها أو صنع االبلكاج أو القشرة الخارجية ، آالت و أجهزة عمل 

أو تشغيل الورق ، آالت و أجهزة الطباعة و التجليد ، االت الخياطة ، آالت  و معدات الزراعة ، آالت صنع لب الخشب أو صنع الورق 
ئة و األحذية ، آالت دباغة الجلود ، آالت تصنيع التبغ ، آالت و أجهزة صنع األدوات الزجاجية ، آالت و أجهزة الدهان ، آالت و أجهزة التعب

تى تعمل بالكهرباء ، آالت و أجهزة صنع البالستيك ، آالت و أنظمة صنع شبه الموصالت ، آالت و أجهزة التغليف ، دواليب الخزافين ال
صنع المنتجات المطاطية ، آالت  و أجهزة تشغيل األحجار ، محركات غير كهربية ( ليست للمركبات البرية ) ، آالت و أجهزة هيدروليكية و 

شرطة الالصقة ، آالت سحق الخامات ، آالت غسيل األطباق ، آالت كهربية للتلميع بالشمع ، آالت تعمل بالهواء المضغوط ، آالت اخراج األ
غسيل ، مكانس كهربية  ، خالطات طعام كهربية ، آالت و أجهزة اصالح و تشغيل ، أنظمة  آليه لركن السيارات ، معدات غسيل المركبات ، 

ر الجو ( ليست لألغراض الزراعية ) ، أجزاء آالت ( ليست للمركبات البرية ) ، آالت رشاشات كهربية للتطهير و الزالة الحشرات و تعطي
 جز العشب ، أجهزة السدال الستائر تعمل بالكهرباء  ، آالت و أجهزة لكبس النفايات ، آالت سحق النفايات ، بوادئ للمحركات و الموتورات

( ال تتضمن تلك الخاصة بالمركبات البرية و لكن تتضمن " قطعا " الى من ، موتورات تعمل بالكهرباء  و موتورات تعمل بالبطاريات 
 الموتورات التى تعمل بالكهرباء و الموتورات التى تعمل بالبطارية ) ، مولدات تعمل بالتيار المتردد و مولدات تعمل  بالبطاريات و فرش

  دون غيرها ٧للدينامو بالفئة 
  

 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين اليابان - جالس كمبانى ليمتد  أساهى اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  اليابان, اليابان ١٠٠ - ٨٤٠٥شوم شيودا  كو   طوكيو   -١مارونوشى  ١-٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  أيه جي سي ، انكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اليابان, اليابان ٨٤٠٥-١٠٠كو،طوكيو -تشومي،شيودا  - ١تشي ،مارونو٥- ١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0201960رقم العالمـة  : 

 2009/05/27تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
حام بالقوس الكهربائى ، آالت تقطيع المعادن ( سدادات لألذن ، زجاج معالج ( ليس للبناء ) ، آالت ل  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 بواسطة  القوس أو الغاز أو البالزما ) ، أجهزة لحام كهربائى ، أجهزة لتحويل األكسجين إلى أوزون ، أجهزة تحليل كهربى ( خالية تحليل
لعرض أشكال محددة ، مخارج تيار أو كهربى ) ، حوامل للبيض ، آالت صرف النقد ، آالت عد أو تصنيف النقود ، لوحات اشارات مضيئة 

ما شابه ، آالت النسخ ، أجهزة حاسبة يدوية ، آالت و أجهزة للتصوير أو عمل المسودات ، آالت طبع الوقت و التاريخ ، ساعات تحديد 
الكشف  عن طوابع  البريد ، الوقت ( أجهزة تسجيل الوقت ) ، آالت مكاتب للبطاقات المثقوبة ، آالت تصويت ، آالت اعداد الفواتير ، أجهزة 

آالت البيع ، معدات محطات الوقود ، أبواب تعمل بالنقد لركن السيارات ، أجهزة و معدات انقاذ ، أجهزة اطفاء حرائق ، فوهات خراطيم 
خوذات واقية ، الحريق أنظمة رش للوقاية من الحريق ، أجهزة انذار للحريق ، أجهزة انذار لتسرب الغاز ، أجهزة انذار ضد السرقة ، 

اشارات سكك حديد ، مثلثات تحذير تستخدم عند تعطل السيارات ، اشارات طريق ضوئية أو ميكانيكية ، آالت و أجهزة غطس ، آالت ألعاب 
عملية فيديو أركيد ، أجهزة كهربية لفتح األبواب  ، محاكيات للتدريب على قيادة السيارات ، محاكيات للتدريب الرياضى ، أجهزة و أدوات م

، آالت و أجهزة و للتصوير الفوتوغرافى ، آالت و أجهزة سينما توغرافية ، أجهزة و أدوات للقياس أو االختبار ، آالت و أجهزة  لتوزيع 
 الطاقة و التحكم فيها ، محوالت دوارة ، أجهزة تعديل الطورالكهربى بطاريات و خاليا ، عدادات و أجهزة اختبار  كهربية أو مغناطيسية ،

أسالك و كبالت كهربية ، مكاوى  مسطحة كهربية ، أجهزة كهربية لتجعيد الشعر ، طنانات كهربية ، آالت  و أجهزة لآلتصاالت السلكية و 
الالسلكية ، آالت  الكترونية و أجهزة و أجزاؤها ، قلوب مغناطيسية ، أسالك مقاومة ، أقطاب كهربية ، زوارق حريق ، صواريخ ، سيارات 

والعات سيجار للسيارات ، قفازات للوقاية من الحوادث ، أقنعة للوقاية من األتربة ، اقنعة للوقاية من الغاز ، أقنعة للحمام ، اطفاء ، 
مالبس واقية  من الحريق ، مناظير ( نظارات عادية و أخرى صغيره تستخدم فى اللحام على سبيل المثال ) ، تسجيالت فونوغراف ، 

ئر الكترونية و برامج أداء أتوماتيكى السطوانات قراءة ذاكره فقط مسجلة خاصة بأجهزة موسيقية الكترونية ، بندوالت االيقاع ، دوا
  . ٩مساطر منزلقة ، أفالم سينمائية ، حوامل أفالم  شرائح ، اسطوانات فيديو و شرائط فيديو مسجلة ، منشورات الكترونية بالفئة رقم 

  
 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين اليابان - هى جالس كمبانى ليمتد أسا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  اليابان, اليابان ١٠٠ - ٨٤٠٥شوم شيودا  كو   طوكيو   -١مارونوشى  ١-٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  أيه جي سي ، انكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 اليابان, اليابان ٨٤٠٥-١٠٠كو،طوكيو -تشومي،شيودا  - ١نوتشي ،مارو٥- ١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0201961رقم العالمـة  : 

 2009/05/27تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
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زة تجفيف ( للمعالجة الكيميائية ) مرجعات وحدات سلطانية و مقعد مرحاض ، وحدات حمام ، أجه  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
مائية ، ( للمعالجة الكيميائية ) ، أجهزة تبخير ( للمعالجة الكيميائية ) ، مبخرات ( للمعالجة الكيميائية )  ، أجهزة تقطير ( للمعالجة الكي

نووية ( قمائن ذرية ) ، أجهزة تجفيف العلف ،  مبادالت حرارية ( للمعالجة الكيميائية ) ، أجهزة تعقيم اللبن ، أفران صناعية ، مفاعالت
مراجل صناعية ، أجهزة تكييف هواء ( لألغراض الصناعية ) ، آالت و أجهزة تجميد ، آالت تجفيف مالبس لألغراض الصناعية ، آالت و 

لألغراض الصناعية ، آالت  أجهزة تستخدم فى صالونات التجميل و محالت الحالقة ( ال تتضمن " كراسى تصفيف الشعر ") أدوات الطهى
تجفيف األطباق الصناعية ، أجهزة تطهر األطباق لألغراض الصناعية  ، صنابير ماء ، صمامات ضبط مستوى الماء فى الخزانات ، 
محابس خطوط  األنابيب ، خزانات معالجة ماء الصرف ( لألغراض الصناعية ) ، خزانات العفونة ( لألغراض الصناعية ) ، محارق 

فايات ، سخانات الماء الشمسية ، أجهزة تنقية الماء ، مصابيح كهربية و غيرها من أجهزة االضاءة ، أجهزة حرارية كهربية لإلستخدام الن
زة المنزلى ، حلقات احكام لصنابير المياه ،  سخانات / ماء بالغاز ( لإلستخدام المنزلى ) ، سخانات طهى كهربية لإلستخدام المنزلى ، أجه

خ ، أحواض مطابخ ، علب للثلج ( لألغراض المنزلية و ليست للنقل )  مبردات ( لألغراض المنزلية ) مرشحات لماء الصنبور للمطاب
لإلستخدام المنزلى ، بانيوهات وما شابه ، فوانيس عمودية ورقية ( اندون ) ، فوانيس ورقية نقالة ( كوكين ) ، مصابيح غاز ، مصابيح 

قدور تسخين ( غير كهربية ) ، مدفئات جيبية ، ( غير كهربية ) ، وقود على شكل أعواد للمدفئات الورقية  زيت ، مداخن للمصابيح ،
باى )  ، زجاجات للماء الساخن ( لتدفئة ) القدمين فى األسرة ، مقاعد بال ظهر للتواليت مع بخاخات ماء للغسيل ،  –اليابانية ( كايرو 

انيات مراحيض ، مقاعد تستخدم مع سلطانيات مراحيض وفقا للنظام اليابانى ، خزانات لمعالجة موزعات مواد مطهرة للمراحيض  ، سلط
ماء الصرف لألغراض المنزلية ، خزانات عفن لإلستخدامات المنزلية ، مجموعات تدفئة أو تبريد مملؤه بمواد كيميائية جاهزة للتفاعل عند 

  . ١١لية بالفئة رقم الحاجة ، أجهزة  تسخين غير كهربية لألغراض المنز
  

 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين اليابان - أساهى جالس كمبانى ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  اليابان, اليابان ١٠٠ - ٨٤٠٥شوم شيودا  كو   طوكيو   -١مارونوشى  ١-٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  أيه جي سي ، انكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اليابان, اليابان ٨٤٠٥-١٠٠كو،طوكيو -تشومي،شيودا  - ١،مارونوتشي ٥- ١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0201962رقم العالمـة  : 

 2009/07/29تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  12الفئة : 
مسارات حبلية لتداول الشحنات و األحمال ، شاحنات قالبة للتفريغ ( لعربات الشحن فى السكك    - ١٢ة الفئ:    البضائع والمنتــــــــجات

الحديدية ) ، دافعات عربات المناجم ، جاذبات عربات المناجم ، الجرارات ، محركات أولية غير كهربية للمركبات البرية ( ال تتضمن " 
ة ، المظالت ، أجهزة انذار ضد السرقة للمركبات ، محركات تعمل بالتيار المتناوب أو محركات أجزاءها " ) ، عناصر آالت للمركبات البري

، تعمل بالتيار المباشر للمركبات البرية ( ال تتضمن " أجزاءها " ) ، الزوارق و أجزاؤها و ملحقاتها ، الطائرات و أجزاؤها و ملحقاتها 
حقاتها ، نوافذ السيارات ، و غيرها من قطع غيار السيارات و ملحقاتها ، المركبات معدات السكك الحديدية اللفافة و أجزاؤها و مل

الموتورية ذات العجلتين ، الدراجات و أجزاؤها و ملحقاتها ، عربات األطفال ، عربات الركشا التى يجرها شخص ، مركبات الجليد و 
ات العجلتين ، العربات التى تجرها الخيل ، مقطورات الدراجات ، رقع مزلجات الجليد ، عربات اليد ذات العجلة الواحده ، عربات اليد ذ
  مطاطية الصقة الصالح األنابيب الداخلية لإلطارات أو اإلطارات

  
 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين اليابان - أساهى جالس كمبانى ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  اليابان, اليابان ١٠٠ - ٨٤٠٥شوم شيودا  كو   طوكيو   -١مارونوشى  ١-٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  أيه جي سي ، انكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 اليابان, اليابان ٨٤٠٥-١٠٠كو،طوكيو -تشومي،شيودا  - ١،مارونوتشي ٥- ١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0201966رقم العالمـة  : 
 2009/07/29:  تاريخ التسـجيل 

 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  21الفئة : 

خيط لتنظيف األسنان ( ألغراض خاصة باألسنان ) ، زجاج غير مشغول ونصف مشغول ( ليس  - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
أحواض للماشية ) ، حلقات للدواجن ، أسياخ للطهى ، فرش  للبناء ) ، ألواح زجاج مقوى باألسالك ( ليس للبناء ) معالف للحيوانات (

لألحواض ، فرش معدنية ، فرش لألنابيب ، فرش صناعية ، فرش لتنظيف السفن ، قفازات لألغراض المنزلية ، خزانات تعبئة صناعية  
يست من معادن نفيسة ) ، غاليات حديد من الزجاج أو الخزف ، قدور طهى و قاليات ( غير كهربية ) ، غاليات قهوة ( غير كهربية ، و ل

، زهر يابانية الطراز ( غير كهربية ) ، غاليات ( غير كهربية ) ، أطقم موائد ( ليست من معادن نفيسة ) ، ثالجات نقالة ( غير كهربية ) 
) ، دالء للثلج ، مخفقات ( صوانى أرز ، برطمانات زجاجية ، لحفظ الطعام ، زجاجات شرب للرحالت ، زجاجات مفرغة ( زجاجات معزولة 

غير كهربية ) مصفاة للطهى ، برطمانات لحفظ الفلفل ، برطمانات للسكر و مالحات ( ليست من معادن نفيسة ) ، أكواب  بيض ( ليست من 
حامالت خلة  معادن نفيسة ) ، ماسكات و حلقات لتثبيت الفوط الورقية ( ليست من معادن نفيسة ) ، صوانى ( ليست من معادن نفيسة ) ،
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أسنان ( ليست من معادن نفيسة ) ، مصافى / مخفقات ، مغارف لألرز المطهى بالطريقة اليابانية ، مطحنات بن و فلفل تشغل باليد ، أقماع 
احات طهى ، أيادى هاون خشبية من الطراز اليابانى ، هاونات خزفية يابانية الطراز ، صوانى أو حوامل طعام شخصية يابانية الطراز ، فت

زجاجات ، مباشر طهى ، قطاعات للتورتات ، أعواد تناول الطعام ، جرابات لحفظ أعواد تناول الطعام ، مغارف و كباش ، مناخل طهى ، 
ألواح تقطيع الدجاج ، أعواد لف ( ألغراض الطهى ) ، شوايات طهى ، خله أسنان ، عصارات ليمون ، سخانات لحلوى الوافل ( غير 

تنظيف و أوعية غسيل ، لوحات كى ، رشاشات خياطة ، لوحات كى ، ألواح وضع عالمات لإلستعمال مع انصال طابقه ،  كهربية ) ، أدوات
قالبات للماء فى االحواض ، كراسى بال ظهر للحمامات ، دالء للحمامات ، أدوات الطفاء الشمع و الشمعدانات ( ليست من معادن نفيسة ، 

لمنزلية ، دالء للفحم ، مضارب للذباب ، مصائد للفئران ، أحواض زهور ، أجهزة للزراعة بالماء صفايات لرماد األفران لألغراض ا
لألستخدام فى الحدائق المنزلية ، صفائح رى ، أوعية تغذية للحيوانات األليفة ، فرش للحيونات األليفه ، عضاضات الكالب المنزلية ، 

لغرف ، ماسكات ورق تواليت ، حصاالت على شكل خنزير ( ليست معدنية ) ، أقفاص طيور ، حمامات طيور ، فرش مالبس ، سالل ل
سالسل رنانة ، صناديق  معدنية للفوط الورقية  أوعية للصابون ، فازات للزهور و أحواض زهور ( ليست من معادن نفيسة ) ، لوحات 

، فرش أحذية ، لبيات لألحذية ، قطع لتلميع األحذية ،   اعالنات  من الزجاج و الخزف  ، محارق عطور ، أوعية لمواد التزيين و التجميل
  ملمعات أحذية ، قوالب أحذية ، شعر للفرش .

  
 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين اليابان - أساهى جالس كمبانى ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  اليابان, اليابان ١٠٠ - ٨٤٠٥كو   طوكيو   شوم شيودا  -١مارونوشى  ١-٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  أيه جي سي ، انكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 اليابان, اليابان ٨٤٠٥-١٠٠كو،طوكيو -تشومي،شيودا  - ١،مارونوتشي ٥- ١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0201967رقم العالمـة  : 

 2009/04/27تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  ــير بالسجالت  :تاريخ التأشــــ

  37الفئة : 
صيانة المعدات الصناعية ، التركيبات الزجاجية المستخدمة فى البناء ، رص الطوب ، أعمال  - ٣٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ية المتعلقة باألفران الصناعية ، أعمال الدهان و / أو الطالء ألغراص البناء ، أعمال عزل الماء فى االنشاءات ، تقديم االستشارات االنشائ
االنشاء ، االستشارات االنشائية ، تشغيل و فحص و صيانه معدات البناء ، بناء السفن ، اصالح أو صيانة السفن ، صيانة أو اصالح 

دية ، إصالح أو صيانه الطائرات ، اصالح الدراجات ، إصالح أو صيانه السيارات ، إصالح أو صيانة المعدات الدارجة فى السكك الحدي
المركبات ذات  المحركات  التى تسير على اطارين ـ إصالح أو صيانة اآلالت و األجهزة السينماتوغرافية ، إصالح أو صيانة اآلالت  و 

، إصالح أو المعدات البصرية ، اصالح أو صيانة اآلالت و األجهزة الفوتوغرافية ، اصالح أو صيانة  آالت و أجهزة التحميل  و التفريغ 
صيانة أجهزة اإلنذار بالحريق ، اصالح أو صيانة آالت و أجهزة المكاتب ، إصالح أو صيانة أجهزة تكييف الهواء ( لألغراض الصناعية ) 
و ، صيانة أو اصالح المواقد ، صيانة أو اصالح المراجل ، صيانة أو إصالح المضخات ، إصالح أو صيانة آالت و أجهزة التجميد ، اصالح أ

 صيانة اآلت و األجهزة االلكترونية ، اصالح أو صيانة الالت اإلتصاالت السلكية و الالسلكية ، أصالح أو صيانة آالت  و أجهزة البناء ،
إصالح أو صيانة األجهزة الكهربية االستهالكية ، اصالح أو صيانة أجهزة االضاءة الكهربية ، إصالح أو صيانة آالت  و أجهزة توزيع 

مولدات الطاقة ، اصالح أو صيانة المحركات الكهربية ، اصالح أو صيانة أجهزة و معدات  –أو التحكم فيها ، اصالح أو صيانه الطاقة 
المعامل ، إصالح أو صيانة آالت , أدوات القياس و االختبار ، اصالح أو صيانة اآلالت و األجهزة الطبية ، أصالح أو صيانة األسحلة  

صيانة آالت و أجهزة الطباعة و تجليد الكتب ، أصالح أو صيانة آالت و أجهزة المعالجة الكيميائية ، إصالح أو صيانة النارية ، اصالح أو 
آالت و أجهزة صناعة الزجاج ، اصالح أو صيانه آالت و أجهزة صيد السمك ، اصالح أو صيانة آالت و أدوات تشغيل المعادن ، إصالح أو 

حذية ، اصالح أو صيانة األفران الصناعية ، اصالح أو صيانة آالت و أجهزة التعدين ، أصالح أو صيانة صيانة آالت و أدوات صناعة األ
آالت و أجهزة صناعة المنتجات المطافية ، أصالح أو صيانة آالت و أنظمة تصنيع الدوائر المتكاملة ، إصالح أو صيانة آالت و أنظمة 

و أجهزة معالجة األطعمة و المشروبات ، إصالح أو صيانة آالت و أجهزة قطع األشجار أو  صناعة شبه الموصالت ، اصالح أو صيانة آالت
تشغيل  الخشب  أو صنع الخشب االبلكاج أو القشرة الخشبية ، اصالح أو صيانة آالت و أجهزة المنسوجات ، إصالح أو صيانة آالت و 

، اصالح أو صيانة آالت و أجهزة عمل اللب أو صناعة الورق أو تشغيل أجهزة  الرسم ، اصالح أو صيانة  اآلالت و المعدات الزراعية 
ت الورق ، اصالح أو صيانة آالت و أجهزة معالجة البالستيك ، اصالح أو صيانة آالت و أجهزة التعئبة أو التغليف ، إصالح أو صيانة ماكينا

ات البنزين ، اصالح أو صيانة أنظمة انتظار السيارات الخياطه ، اصالح أو صيانة صهاريج التخزين ، اصالح أو صيانة معدات محط
الميكانيكية ، اصالح أو صيانة  أجهزة انتظار الدراجات ، اصالح أو صيانة آالت غسيل األطباق الصناعية ، اصالح أو صيانة أجهزة الطهى 

ل المركبات ، اصالح أو صيانة آالت البيع ، لألغراض الصناعية ، اصالح أو صيانة آالت الغسيل الصناعية ، اصالح أو صيانة معدات غسي
اصالح أو صيانة آالت تنظيف األرضيات التى تعمل بالكهرباء ، اصالح او صيانة آالت و أجهزة التسليه ، اصالح أو صيانة اآلالت و 

المياه . اصالح أو صيانة  األجهزة التى تستخدم فى صالونات التجميل أو صالونات الحالقة ، اصالح أو صيانة معدات القضاء على تلوث
أجهزة تنقية الماء ، اصالح أو صيانة آالت و أجهزة كبس الفضالت ، اصالح أو صيانة آالت و أجهزة سحق الفضالت ، اصالح أو صيانة 

صالح الشماسى آالت و أجهزة  الغطس ، اصالح أو صيانة محطات الطاقة النووية ، اصالح أو صيانة المصانع الكيميائية ، تجديد االثاث ، ا
، اصالح أو صيانة األدوات الموسيقية ، صيانة أو اصالح الخزائن ، اصالح االحذية ، اصالح أو صيانة ساعات الحائط و ساعات اليد ، 
سن المقصات و سكاكين المطبخ ، ضبط أو اصالح األقفال ، اصالح أو صيانة سخانات الماء التى تعمل بالغاز ، أصالح أو صيانة مواقد 

طهى غير الكهربية ، اصالح أو صيانة أوعية و قاليات الطهى ، اصالح أو صيانة الالفتات ، اصالح أو صيانة الحقائب أو االكياس ، ال
ب  اصالح أو صيانة أدوات الزينة ، اصالح اللعب أو الدمى ، اصالح األدوات الرياضية ، اصالح أدوات البلياردو ، اصالح آالت و أجهزة اللع

و صيانة البانيوهات وما شابه ، اصالح وحدات كراسى الحمامات التى بها ماء شطف ، اصالح أدوات صيد السمك ، اصالح ، اصالح أ
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النظارات ، العناية بالفراء و اصالحه ، الغسيل ، كى المالبس ، اصالح المالبس ( الرفا ) ، ندف القطن للتنجيد ، اصالح السجاد ، كسح 
خارجية للمبانى ، تنظيف النوافذ ، تنظيف السجاد و الكليم ، تلميع األرضيات ، تنظيف الخزانات تنظيف المداخن ، تنظيف األسطح ال

البانيوهات و غاليات الحمامات ، تنظيف الشوارع ، تنظيف صهاريج التخزين ، تطهير سماعات التليفونات ، القضاء على اآلفات ( غير 
عقيم العدد و األجهزة الطبية ، تأجير آالت و أجهزة البناء ، تأجير آالت تنظيف األرضيات ، تأجير آفات الزراعة أو البساتين أو الغابات ) ، ت

الماسحات ، تأجير أجهزة غسيل السيارات ، تأجير آالت الغسيل الكهربية ، تأجير مجففات الغسيل ، تأجير مجففات المالبس ، تأجير أجهزة 
  . ٣٧ت و أجهزة التعدين ، تأجير أجهزة تكييف الهواء  " بالفئة رقم التبريد ( لألغراض المنزلية ) ، تأجير آال

  
 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين اليابان - أساهى جالس كمبانى ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ن, الياباناليابا ١٠٠ - ٨٤٠٥شوم شيودا  كو   طوكيو   -١مارونوشى  ١-٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  أيه جي سي ، انكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 اليابان, اليابان ٨٤٠٥-١٠٠كو،طوكيو -تشومي،شيودا  - ١،مارونوتشي ٥- ١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0201968رقم العالمـة  : 

 2011/05/25تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  42الفئة : 
توفير معلومات خاصة باألرصاد الجوية ، التصميم المعمارى ، اعمال المسح ،اعمال المسح أو  - ٤٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

دات ، االبحاث الجيولوجية ، تصميم االالت واالجهزة والمعدات (بما فى ذلك أجزاؤها) أو االنظمة المؤلفة من هذه االالت واالجهزة والمع
يل اعمال التصميم ، تصميم برامج الكمبيوتر أو برمجة الكمبيوتر او صيانة برامج الكمبيوتر ، تقديم النصح الفنى المتعلقة باالداء والتشغ

وما إلى ذلك الخاص بالكمبيوتر والسيارات وغيرها من االالت التى تتطلب مستويات عليا من المعرفة الشخصية والمهارة او خبرة 
ين لتحرى الدقة المطلوبة لتشغيلها ، اجراء االختبارات او الفحوصات أو االبحاث على المواد الصيدلية او مواد التزيين او االطعمة ، المشغل

ة اجراء االبحاث على اقامة المنشأت او تخيطط المدن ، اجراء االختبارات او االبحاث على الكهرباء اجراء االختبارات او االبحاث المتعلق
دسة المدنية ، اجراء االختبارات او الفحص او االبحاث على الزراعة وتربية الماشية او مزارع االسماك ، اجراء االختبارات او بالهن

أو  االبحاث على االالت واالجهزة والمعدات ، خدمات وكاالت االجراءات المتعلقة ، بحقوق الملكية الصناعية ، اعداد آراء الخبراء ، وكاالت
خيص بحقوق المؤلف ، تأجير اجهزة الكمبيوتر ، توفير برامج الكمبيوتر ،تأجير اجهزة المعامل وادواتها ،تأجير أدوات الرسم عمالت للتر
  . ٤٢بالفئة رقم 

  
 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين اليابان - أساهى جالس كمبانى ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  اليابان, اليابان ١٠٠ - ٨٤٠٥شوم شيودا  كو   طوكيو   -١مارونوشى  ١-٥:  لكية : عنوان ناقل الم
  

  أيه جي سي ، انكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 اليابان, اليابان ٨٤٠٥-١٠٠كو،طوكيو -تشومي،شيودا  - ١،مارونوتشي ٥- ١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0202010رقم العالمـة  : 

 2009/06/21تسـجيل  : تاريخ ال
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  12الفئة : 
نوافذ سيارات وغيرها من السياارت وقطع غيارها المركبات وقطع غيارها الطائرات وقطع غيارها  - ١٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ١٢دوالبين وقطع غيارهابالفئة قاطرات السكك الحديدية وقطع غيارها مركبات ذات محركات ب
  

 شركة يابانية محدودة -أساهى جالس كو ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  اليابان, اليابان ١٠٠ - ٨٤٠٥كو  طوكيو - شوم شيودا  ١مارونوشى  ٥ - ١:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  أيه جي سي ، انكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اليابان, اليابان ٨٤٠٥-١٠٠كو،طوكيو -تشومي،شيودا  - ١،مارونوتشي ٥- ١: المنقول اليه الملكية  عنوان

 
  0202074رقم العالمـة  : 

 2009/06/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  21الفئة : 
  او زجاج شبه مشغول عدا الزجاج المستعمل فى المبانى زجاج غير مشغول - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة يابانية محدودة -أساهى جالس كو ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  اليابان, اليابان ١٠٠ - ٨٤٠٥كو  طوكيو - شوم شيودا  ١مارونوشى  ٥ - ١:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ، انكأيه جي سي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اليابان, اليابان ٨٤٠٥-١٠٠كو،طوكيو -تشومي،شيودا  - ١،مارونوتشي ٥- ١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0202503رقم العالمـة  : 

 2010/12/07تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
وكوالتة الحلويات المصنوعة من الشوكوالنة الحلويات السكرية الحلوى البسكويت (بكل الش - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

انواعه) المكرونة والعجائن والمكرونة العصابية والرفيعة الشعرية االيس كريم الخميرة باكينج باودر ومكونات اخرى من لوازم الخبيز 
مثلجات العجائن الجاهزة والعجائن المجمدة االيس كريم والحلوى المجمدة توابل السالطة مايونيز الخل الكاتشاب والصلصات (توابل) ال

و ( الغير مصنوعة من االلبان وحلوى الفاكهة المجمدة وحلوى المثلجات والقهوة الشاى الكاكاو السكر االرز التابيوكا (نشا الكاسافا) الساج
لح الخردل الدقيق والعديد من المنتجات االخرى المصنوعة من الحبوب دقيق نشوى) القهوة الصناعية الخبز الفطائر العسل دبس السكر الم

  . ٣٠بالفئة 
  

 شركة فردية قامت طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة - الشركة العالمية للمواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
االمارات العربية المتحدة ,  -الشارقة  - الوحدة ملك االنا شيراز عبدالرازق  خلف شارع -المنطقة الصناعية االولى :  عنوان ناقل الملكية : 

  االمارات العربية المتحدة
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدةالشارقه دوله االمارات  ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0202678رقم العالمـة  : 

 2009/02/15تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 ايل لصاحبها محمد عبد الحفيظ اسماعيل ابو زيدهاي تك ست اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  عين شمس شرقية / القاهرة, مصر --ش احمد ذكى من احمد عصمت  ٦١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه   اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ش غانا مصر الجديده , مصر ٦:  عنوان المنقول اليه الملكية

 
  0203669رقم العالمـة  : 

 2009/04/08تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  21الفئة : 
  دون غيرها ٢١بالفئة  - الزجاج المشغول وغير المشغول ( ليس الغراض البناء )   - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين اليابان - أساهى جالس كمبانى ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  اليابان, اليابان ١٠٠ - ٨٤٠٥شوم شيودا  كو   طوكيو   -١مارونوشى  ١-٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  أيه جي سي ، انكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 اليابان, اليابان ٨٤٠٥-١٠٠كو،طوكيو -تشومي،شيودا  - ١،مارونوتشي ٥- ١: ن المنقول اليه الملكية عنوا

 
  0206519رقم العالمـة  : 

 2011/05/05تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
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  دون غيرها ٢٥لفئة جميع منتجات ا - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 هاي تك ستايل لصاحبها محمد عبد الحفيظ اسماعيل ابو زيد اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  القاهرة, مصر-عين شمس شرقية  -شارع احمد ذكى من شارع احمد عصمت  ٦١:  عنوان ناقل الملكية : 

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

 ش غانا مصر الجديده , مصر ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0206520رقم العالمـة  : 

 2011/10/30تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  دون غيرها ٢٥ت الفئة جميع منتجا - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

  القاهرة, مصر -عين شمس شرقية  -شارع احمد ذكى من شارع احمد عصمت  ٦١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   -ه   محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركااسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ش غانا مصر الجديده , مصر ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0206763رقم العالمـة  : 

 2009/03/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
  دون غيرها ٤١مات الفئة جميع خد - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
سلف استيم براندز، ال ال  and   انيتايم فيتنس ال ال سى شركة  محدودة المسئولية خاضعة لقوانين منيسوتا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة محدودة المسئولة - سى 
  المريكية, الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة ا ٥٥١٢٥وير درايف  وودبورى مينيسوتا  ١١١:  عنوان ناقل الملكية : 

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

 ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية٥٥١٢٥وير درايف ، وودبورى، مينيسوتا  ١١١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0206763عالمـة  : رقم ال

 2009/03/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/24  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
  دون غيرها ٤١جميع خدمات الفئة  - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدودة المسئولة -سلف استيم براندز، ال ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ، الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية٥٥١٢٥وير درايف ، وودبورى، مينيسوتا  ١١١:  ان ناقل الملكية : عنو
  

  انيتايم فيتنس فرانشيزور ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 
, الواليات المتحدة   واليات المتحدة االمريكية، ال٥٥١٢٥وير درايف ، وودبورى، مينيسوتا  ١١١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
  0206904رقم العالمـة  : 

 2010/08/22تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
البسكويت (  -الحلوى  - حلويات السكرية ال -الحلويات المصنوعة من الشوكوالته  -الشوكوالته  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

باكينج باودر ومكونات اخرى  -الخميرة  -المكرونة الجاهزة  -الشعرية  -بكل انواعه ) المكرونة والعجائن والمكرونة العصابية والرفيعة 
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 -جائن الجاهزة والعجائن المجمدة الع -المثلجات -الكاتشب والصلصات ( توابل )  - الخل  - مايونيز  -توابل السالطة  -من لوازم الخبيز 
 -السكر  - الكاكاو  -الشاى  -اآليس كريم والحلوى المجمدة الغير مصنوعة من األلبان وحلوى الفاكهة المجمدة وحلوى المثلجات والقهوة 

 -الخردل  -الملح  -دبس السكر  -العسل  - الفطائر  -الخبز  - التابيوكا ( نشا الكاسافا ) الساجو ( دقيق نشوى ) القهوة الصناعية  -األرز 
  دون غيرها ٣٠الدقيق والعديد من المنتجات األخرى المصنوعة من الحبوب بالفئة 

  
 شر كه فرديه قامت طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة - الشركة العالمية للمواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

دولة االمارات العربية  -الشارقة  - خلف شارع الوحدة ملك االناشيراز عبد الرازق  -ة الصناعية االولى المنطق:  عنوان ناقل الملكية : 
  المتحدة , االمارات العربية المتحدة

  
  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0210874رقم العالمـة  : 

 2011/01/05تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  دون غيرها ٣٠مقامه   بالفئة البن والهيل ومايقوم    - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمدسم المنقول اليه المــــلكية   : ا

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0213886رقم العالمـة  : 

 2009/12/23تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  ٢٥جميع منتجات الفئة - ٢٥الفئة :    ــــــــجاتالبضائع والمنت

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

  القاهرة, مصر -مصر الجديدة  -ش غانا ٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ىشركة توصيه بسيطه-او بي باسيفيك   - محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ش غانا مصر الجديده , مصر ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0215074رقم العالمـة  : 

 2012/01/17تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
 -بدائل الحليب  -دون غيرها ( وخاصة  مستحضرات واطعمة اساسها الحليب  ٢٩ئة منتجات الف - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات  - دهون صالحة لالكل  - مستحضرات اساسها جوز الهند  -مستحضرات اساسها الصويا  -حليب جوز الهند   -حليب الصويا 
  دون غيرها ) ٢٩هوة وجميعه بالفئة مبيض الق - قشدة للقهوة  - قشدة ليست من منتجات األلبان  - بروتينية لالطعمة 

  
 ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  دةاالمارات العربية المتح

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  0215075رقم العالمـة  : 
 2012/12/04تاريخ التسـجيل  : 

 2023/01/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  30الفئة : 

وخاصه البن والقهوه وما يقوم مقام البن وبدائل القهوه والشاى والكاكاو  ٣٠كافه المنتجات بالفئه  - ٣٠الفئة :    المنتــــــــجاتالبضائع و
  ٣٠والسكر واألرز والطحين والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والشوكوال والسكاكر بالفئه 

  
 ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  كية  :اسم ناقل المـــــــــل

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0223034رقم العالمـة  : 

 2012/07/01تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
الحلوى المثلجة  -حلوى الفواكه المجمدة  - الحلوى  المثلجة الغير لبنية  -المثلجات  -االيس كريم   - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

المكرونة  - الكيك  -البسكويت ( بكل انواعه )  -الحلوى  -الحلويات السكرية  -الحلويات المصنوعة من الشكوالته  -الشوكوالته   -
 -الخميرة  -مكرونة مصنوعة من دقيق االرز  -الشعرية  - رفيعة وال -المكرونة العصابية سريعة التحضير -والعجائن والمكرونة العصابية  

عيش  -العجائن الجاهزة والعجائن المجمدة  -الكاتشب والصلصات ( توابل ) المثلجات  - الخل  -مايونيز  -توابل السالطة  -باكينج باودر 
الساجو ( دقيق نشوى ) القهوة  - لتابيوكا ( نشا الكاسافا) ا -االرز  - السكر  -الكاكاو - الشاى - القهوة   -رقيق مصنوع من الدقيق االسمر 

دون  ٣٠الدقيق المصنوع من الحبوب وجميعها بالفئة  - الخردل  -الملح  -الثلج  -دبس السكر  -العسل  - الفطائر  -الخبز  - الصناعية 
  غيرها

  
 ه قامت طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدةشر كه فردي - الشركة العالمية للمواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

االمارات العربية المتحدة ,  -الشارقة  - خلف شارع الوحدة ملك االناشيراز عبد الرازق  -المنطقة الصناعية االولى :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة

  
  شركه ذات مسئوليه محدوده -للمواد الغذائية ذ م م الشركة العالمية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0223070رقم العالمـة  : 

 2010/02/23تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  44 - 41الفئة : 
  دون غيرها ٤١التربية البدنية بالفئة  -معلومات عن االستجمام  -األنشطة الرياضية  - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ات المنتجات  خدم  -الرعاية الصحية  -حمامات تركية  - الحمامات العامة لالغراض الصحية                                          - ٤٤الفئة 
   ٤٤خدمات المصحات  الواردة بالفئة   -خدمات التشميس   خدمات العناية بالجمال   - خدمات الحمامات الباخرية  -الصحية   دور الراحة 

  دون غيرها
  

 ليدرز الدارة الفنادق اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ش الفالح المهندسين الجيزة, مصر ٢٩:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة مصرية - صن رايز الدارة الفنادق اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, مصر -المهندسين  -شارع الفالح  ٢٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0223775رقم العالمـة  : 

 2011/11/20تاريخ التسـجيل  : 
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 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  29 الفئة :

  دون غيرها ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 مؤسسة فردية - الشركة العالمية للمواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
االمارات, االمارات العربية  -الشارقة  - خلف شارع الوحدة ملك االناشيراز عبد الرازق  -المنطقة الصناعية االولى :  عنوان ناقل الملكية : 

  المتحدة
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0224745رقم العالمـة  : 

 2010/12/23تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/10  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
  خدمات المطاعم - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مؤسسة فردية --ة عبده كفته ) مصرى الجنسي -عادل عبده محمد العريان ( حاتى المدينة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  بورسعيد , مصر -قسم العرب  -شارع عاطف السادات  --مساكن اللوكس  ٧:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه عادل عبده محمد العريان  وشركاه ( شركه المدينة للمطاعم السياحيه ) شركه تضامناسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 شارع حافظ رمضان امام النادي االهلي , مصر ٨٥مدينه نصر  - القاهره: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0224877رقم العالمـة  : 

 2011/09/22تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43 - 30الفئة : 
  دون غيرها ٣٠كافة منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ٤٣خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 
  

 ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

  االمارات العربية المتحدة
  

  بالل الحموي بن محمدالمنقول اليه المــــلكية   :  اسم
 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0225366رقم العالمـة  : 

 2010/10/27تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة واالكشاك التى تبيع القهوة الجاهزة وجميعها بالفئة  - ٤٣الفئة :    ــــــجاتالبضائع والمنتــ

  دون غيرها ٤٣
  

 ش ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -دبي الصناعية  ملك مدينة ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

  , , , االمارات العربية المتحدة
  

  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0225366 رقم العالمـة  :
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 2010/10/27تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة واالكشاك التى تبيع القهوة الجاهزة وجميعها بالفئة  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ٤٣
  

 سورى الجنسية -فرد  -تاجر  - بالل الحموى بن محمد  ــلكية  :اسم ناقل المـــــــ
  , سوريا٥٦٦٨عقار  -الحى الشمالى  -شارع االربعين  - معضمية الشام  -ريف دمشق  -سوريا :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ش ذات مسؤولية محدودة -مصنع انوركا للصناعات الغذائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

اإلمارات العربية  -دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم : المنقول اليه الملكية  عنوان
 المتحدة, , , , االمارات العربية المتحدة

 
  0230620رقم العالمـة  : 

 2011/01/05تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43 - 30ة : الفئ
  دون غيرها ٣٠كافة منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ٤٣كافة خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 
  

 ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -الصناعية  ملك مدينة دبي ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

  االمارات العربية المتحدة
  

  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0230621رقم العالمـة  : 

 2011/01/05اريخ التسـجيل  : ت
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  دون غيرها ٣٠كافة المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  ل الملكية : عنوان ناق
  االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 حموي, سوريامعمل بن ال- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0233782رقم العالمـة  : 

 2019/07/18تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
زيوت الطعام ، دهون ، زبد السمن ، السمن النباتى ، زبد ، منتجات الشوربة ، حليب ومنتجات  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

، حليب ذو نكهة ، مخفوق الحليب ، لحوم ، اسماك ، دواجن ولحومها ، مستخلصات من اللحوم ، فاكهة وخضروات محفوظة البان 
ومجففة ومطهية ، جيلى ، مربى ، فاكهة مطبوخة ، بيض، منتجات وجبات خفيفة تحتوى أو ال تحتوى على بطاطس ، مقرمشات البطاطس 

  دون غيرها ٢٩وشرائح البطاطس القابلة لالكل بالفئة 
  

 شركة ذات مسؤولية محدودة - الشركة العالمية للمواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  االمارات العربية المتحدة , االمارات العربية المتحدة - الشارقة  ٤١١٣ص.ب :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركه ذات مسئوليه محدوده -ذائية ذ م م الشركة العالمية للمواد الغاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0235497رقم العالمـة  : 

 2013/04/07تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠كافة المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

ات العربية المتحدة, اإلمار - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0241106رقم العالمـة  : 

 2011/10/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/05  لسجالت  :تاريخ التأشــــــير با

  7الفئة : 
  دون غيرها ٧منتجات الفئة  - ٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -جمال احمد حجازى وشركاة  -لالستيراد والتصدير  -دار السالم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  األسكندرية, مصر-المنشية  - ش محمود فهمي النقراشى  ٦٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن -دار السالم للتصنيع جمال عبد الفتاح احمد حجازى وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 اإلسكندرية , , , , مصر -المنشية  -ش محمود فهمى النقراشى  ٦٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0241108رقم العالمـة  : 

 2011/06/13تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
  ١١منتجات الفئة  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -جمال احمد حجازى وشركاة  -لالستيراد والتصدير  -دار السالم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  األسكندرية, مصر-المنشية  - مي النقراشى ش محمود فه ٦٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن -دار السالم للتصنيع جمال عبد الفتاح احمد حجازى وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 اإلسكندرية , , , , مصر -المنشية  -ش محمود فهمى النقراشى  ٦٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0241109رقم العالمـة  : 

 2011/10/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
  دون غيرها ١١منتجات الفئة  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -جمال احمد حجازى وشركاة  -لالستيراد والتصدير  -دار السالم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  األسكندرية, مصر-المنشية  - ش محمود فهمي النقراشى  ٦٦:  ناقل الملكية :  عنوان
  

  شركة تضامن -دار السالم للتصنيع جمال عبد الفتاح احمد حجازى وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مصراإلسكندرية , , , ,  -المنشية  -ش محمود فهمى النقراشى  ٦٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

  0241110رقم العالمـة  : 
 2011/10/11تاريخ التسـجيل  : 

 2023/01/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  7الفئة : 

  دون غيرها  ٧منتجات الفئة  - ٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 شركة تضامن -شركة تضامن  -د حجازى وشركاه جمال احم - شركة دار السالم لالستيراد والتصدير  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  األسكندرية, مصر-المنشية  - ش محمود فهمي النقراشى  ٦٦:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة تضامن -دار السالم للتصنيع جمال عبد الفتاح احمد حجازى وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 اإلسكندرية , , , , مصر -المنشية  -فهمى النقراشى  ش محمود ٦٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0246397رقم العالمـة  : 

 2012/02/26تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/10  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠ة بالفئة رقم الحلوى الغير طبيه ، الحلوى السكرية ، و المضغات السكري - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 داندى أ / س اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  فيجيل،دنمارك., الدنمارك ٧١٠٠- بى دى كيه ٤هجولماجرفيج :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  داندى أيه بى اس ،شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 فيجيل،دنمارك, الدنمارك ٧١٠٠-كيهبى دى ٤هجولماجرفيج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0247455رقم العالمـة  : 

 2017/01/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
اللبن  - ء منتجات الحسا - زبدة  -سمن صناعى نباتى  -والزبدة  -والسمن  - زيوت الطعام   - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

فواكه  -خضروات  - مستخلصات اللحوم  - الدواجن ولحوم الصيد -االسماك  -اللحوم  -الحليب المخفوق  -ومنتجات االلبان والحليب بنكهه 
الفواكه  -وجبات خفيفة اساسها البطاطس  -فواكه مطبوخة بالسكر ( كومبوت)بيض  - مربات  -هالم ( جيلى )  -محفوظة ومجففة ومطهية 

ورقائق  -الوجبات الخفيفة المصنوعة من اللحوم  -الوجبات الخفيفة المصنوعة من البيض  -وجبات خفيفة اساسها الخضروات  -ندق الب -
حفظ وتجفيف ومعالجة  -وجميع انواع الحفاظ على العدس المجفف ( غير طبيعية وليس لغرض الزراعة )  -البطاطس ورقائق مقرمشة 

وجميع انواع الحفاظ على البازالء والفول والبقوليات ( غير طبيعية وليس لغرض الزراعة ) وبذور زيت  - الفول السودانى  -المشروم 
  ٢٩السمسم وبذور السمسم وهذه المنتجات واردة بالفئة 

  
 ات العربية المتحدةشركة فردية تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمار - الشركة العالمية للمواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

االمارات العربية المتحدة,  -الشارقة  - خلف شارع الوحدة ملك االنا شيراز عبدالرازق  -المنطقة الصناعية االولى :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة

  
  مسئوليه محدوده شركه ذات -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0247456رقم العالمـة  : 

 2017/01/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
زيوت الطعام والسمن والزبده سمن صناعى نباتى زبده منتجات الحساء اللبن ومنتجات االلبان  - ٢٩الفئة :    ــجاتالبضائع والمنتــــــ

والحليب بنكهه  الحليب المخفوق  اللحوم  االسماك  الدواجن ولحوم الصيد مستخلصات اللحوم   خضراوات فواكه محفوظه ومجففه 
بوخه بالسكر ( كومبوت ) بيض  وجبات خفيفه اساسها البطاطس  الفواكه  البندق و وجبات ومطهيه  هالم ( جيلى ) مربات  فواكه مط
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خفيفه اساسها الخضروات  الوجبات الخفيفه المصنوعه من البيض  الوجبات الخفيفه المصنوعه من اللحوم  ورقائق البطاطس  ورقائق 
يس لعرض الزراعه ) حفظ وتجفيف ومعالجه المشروم   الفول مقرمشه  وجميع انواع الحفاظ على العدس المجفف ) غير طبيعيه ول

السودانى وجميع انواع الحفاظ على البازالء والفول  والبقوليات( غير طبيعيه وليس لغرض الزراعه ) وبذور زيت السمسم وبذور السمسم 
  ٢٩وهذه المنتجات بالفئه 

  
 شركة فردية تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة - ائية الشركة العالمية للمواد الغذ اسم ناقل المـــــــــلكية  :

االمارات العربية المتحدة,  -الشارقة  - خلف شارع الوحدة ملك االنا شيراز عبدالرازق  -المنطقة الصناعية االولى :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة

  
  شركة ذات مسئولية محدودة  -الشركة العالمية للمواد الغذائية ية   : اسم المنقول اليه المــــلك

  تأسست و قائمة طبقا لقوانين األمارات العربية المتحدة. 
  

 ، الشارقة، دولة األمارات العربية المتحدة, , , , االمارات العربية المتحدة٤١١٥ص .ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0247534رقم العالمـة  : 

 2011/10/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
دون   ٤٣خدمات الفنادق والموتيالت والشقق الفندقيةوالقرى السياحية والفنادق العائمة بالفئة  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  غيرها
  

 رز  الدارة الفنادقليد اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الجيزة, مصر -المهندسين  - ش الفالح  ٢٩:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة مصرية - صن رايز الدارة الفنادق اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, مصر -المهندسين  -شارع الفالح  ٢٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0248846رقم العالمـة  : 

 2012/02/07تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
الصابون بأنواعه ، غسول للجسم ، العطور، الزيوت الطيارة ، مستحضرات التجميل (الكوزميتيك)،  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 ٣سيونات للشعر ، مستحضرات غير طبية للعناية بالبشرة ، معاجين األسنان بالفئة مضاد للعرق ، مزيل الروائح لالستعمال الشخصى ، ل
  دون غيرها

  
 قائمة طبقا لقوانين هولندا -شركة عامة محدودة المسئولية  -يونيليفر ان . فى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  داهولندا, هولن - الروتردام  ٣٠١٣،  ٤٥٥فى وينا :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  يونيليفر اي بى هولدنجز بي فى شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ايه ال روتردام هولندا, هولندا ٣٠١٣،٤٥٥ويينا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0250129رقم العالمـة  : 

 2013/02/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  24الفئة : 
  دون غيرها ٢٤المفروشات الواردة بالفئة  - ٢٤الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسئولية محدودة - المتحدة لصناعة المفروشات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة, مصر -صالح سالم  - ٤شقة  -الدور السابع  -عمارات العبور  ٣٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه مساهمه مصريه - البيت لصناعة المفروشات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مدينه العاشر من رمضان, مصر - ٥) بالمنطقه الصناعيه أ  ٤٤-٤٣-٤٠-٣٩- ٣٨-٣٧القطع رقم ( : عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0250753رقم العالمـة  : 

 2016/12/28تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
الشيكوالتة، منتجات الحلويات المصنوعة من الشيكوالتة، منتجات الحلويات السكرية، الحلوى،  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ية والرفيعة (اسباجيتي) الشعرية (سواء من الدقيق أو البسكويت(بكل أنواعه)، الكعك، باستا، المعكرونة والعجائن والمعكرونة العصاب
السميد)، الخميرة، باكينج باودر، توابل السلطة، مايونيز، الخل، الكاتشب والصلصات (توابل)، المثلجات، العجائن الجاهزة والعجائن 

نوعة من منتجات األلبان، الحلويات المجمدة، عيش رقيق مصنوع من الدقيق األسمر مجمد، اآليس كريم، الحلويات المجمدة الغير مص
المجمدة المصنوعة من الفاكهة، الحلويات المجمدة، القهوة، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، التابيوكا(نشا الكاسافا)، الساجو (دقيق 

  .٣٠حبوب والتوابل بالفئة نشوي)، القهوة الصناعية، الخبز، الفطائر، العسل، دبس السكر، الثلج، الملح، الخردل، الدقيق المصنوع من ال
  

 مؤسسة فرديه تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة -- الشركة العالمية للمواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
االمارات العربية المتحدة ,  -رقة الشا - خلف شارع الوحدة ملك االناشيراز عبد الرازق  -المنطقة الصناعية االولى :  عنوان ناقل الملكية : 

  االمارات العربية المتحدة
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 المتحدةالشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية  ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0254887رقم العالمـة  : 

 2014/12/01تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  21الفئة : 
الفرش واالمشاط واألسفنج وقطع نسيج للتجميل والتزيين والتنظيف ، أوانى التجميل وفرش  - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

االسنان ، أدوات تصغير المسحوق ، قطع نسيج محملة بمواد للتنظيف والتزيين ، األدوات والمواد غير الكريهة وجميعها التجميل ، فرش 
ألغراض التنظيف ، قطع نسيج للتنظيف والتصغير والصقل ، حشيات إلزالة االوساخ أو التنظيف ، حاويات وأدوات الرذاذ لمستحضرات 

  التجميل .
  

 شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بى ال سى  ـلكية  :اسم ناقل المــــــــ
  انجلترا , بريطانيا -بورت ساناليت وبرال مرسيسد :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة محدودة المسئوليه -يونيليفر جلوبال أى بى ليميتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 يرال ميرسيسايد المملكة المتحدة, المملكة المتحدةبورت صناليت و: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0256584رقم العالمـة  : 

 2013/09/15تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  36الفئة : 
كوبونات الهدايا السترداد السلع و إصدار و توزيع كوبونات الهدايا ( تتضمن ، بدون قيد إصدار  - ٣٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

نقديه  الخدمات ) إصدار شهادات الهدايا ، اصدار بطاقات الوالء  و الهدايا التذكارية المتعلقة  بأنظمة الحوافز و الوالء  ، إصدار كوبونات 
  ٣٦و تذكارات ذات قيمة بالفئة رقم ، بطاقات تذكارية أو تذكارات لها قيمة فى بيع السلع و الخدمات  لألخرين ، إصدار كوبونات نقدية 

  
 شركة مساهمة لبنانية -مجموعة االمارات القابضة ش . م . ل  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  لبنان , لبنان -بيروت  -الطابق الثالث  -سنتر إبييزا  - شارع رشيد كرامة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  كونسرتيوم ليمتدفرانشايز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 انترناشيونال تراست بلدينغ ، رود تاون ، تورتوال ، بريتيش فيرجين ايالندز, لبنان: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0256759رقم العالمـة  : 

 2016/03/14تاريخ التسـجيل  : 
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 2023/01/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  30الفئة : 

 - الحلوى -منتجات الحلويات السكرية  -منتجات الحلويات المصنوعة من الشيكوالته -الشيكوالته - ٣٠الفئة :    ـجاتالبضائع والمنتـــــــ
الشعرية ( سواء من الدقيق -المعكرونة و العجائن و المعكرونة العصابية و الرفيعة ( اسباجيتي )  -باستا-الكعك -البسكويت ( بكل انواعه ) 

العجائن الجاهزة و - المثلجات  - الكاتشب و الصلصات ( توابل ) - الخل -مايونيز - توابل السلطة-باكنيج باودر  -الخميرة-او السميد ) 
-الحلويات المجمده الغير مصنوعة من منتجات االلبان -االيس كريم  -عيش رقيق مصنوع من الدقيق االسمر مجمد -العجائن المجمده

الساجو(  - التابيوكا( نشا الكاسافا) - االرز - السكر-الكاكاو - الشاي - القهوة - الحلويات المجمدة  -الحلويات المجمدة  المصنوعة من الفاكهة 
الدقيق المصنوع من الحبوب  وجميعها  -الخردل-الملح - الثلج -دبس السكر  - العسل -الفطائر -الخبز -القهوة الصناعية-دقيق نشوي ) 

  دون غيرها ٣٠بالفئة 
  

 شركة فردية تأسست وقائمة لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة - الشركة العالمية للمواد الغذائية  ة  :اسم ناقل المـــــــــلكي
االمارات العربية المتحدة  - الشارقة  -خلف شارع الوحدة ملك االنا شيراز عبد الرازق  -المنطقة الصناعية االولي :  عنوان ناقل الملكية : 

  ة, االمارات العربية المتحد
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0258437رقم العالمـة  : 

 2016/03/23تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
زيوت الطعام. و السمن, و الزبدة, سمن صناعي نباتي, زبدة, منتجات الحساء, اللبن و منتجات  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لحوم الصيد, مستخلصات اللحوم, خضراوات فواكه محفوظة و  االلبان و الحليب بنكهة, الحليب المخفوق, اللحوم, االسماك, الدواجن و
مجففة و مطهية, هالم (جيلي), مربات, فواكه مطبوخة بالسكر (كومبوت), بيض, و جبات خفيفة اساسها البطاطس و غير البطاطس , 

  .٢٩رقائق بطاطس مقلية, رقاقات من البطاطس, قشدة مخفوقة و هذه المنتجات واردة بالفئة 
  

 شركة فردية تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة - الشركة العالمية للمواد الغذائية  قل المـــــــــلكية  :اسم نا
االمارات العربية المتحدة  - ا لشارقة  -خلف شارع الوحدة ملك االنا شيزار عبد الرازق  -المنطقة الصناعية االولى :  عنوان ناقل الملكية : 

  االمارات العربية المتحدة ,
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0258500رقم العالمـة  : 

 2013/03/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  31الفئة : 
  ٣١البقوليات والحاصالت الزراعية ومنتجات الفئة  - ٣١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
الضحى  -احمد انور مرسى وشريكية  andة تضامن شرك -الضحى للمواد الغذائية  -احمد انور مرسي وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركة تضامن - للمواد الغذائية 
  الشرقية , مصر -)  C.4المنطقة الصناعية (  Hالعاشر من رمضان رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  الضحي للمواد الغذائيه شركه مساهمه مصريهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقية, مصر -العاشر من رمضان  C4) بالمنطقة الصناعية IIIH ) (IIIBالقطعه رقم (: كية عنوان المنقول اليه المل

 
  0258501رقم العالمـة  : 

 2013/09/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  دون غيرها ٢٩نتجات الفئة االغذية المحفوظة وم - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن - الضحى للمواد الغذائية  -احمد انور مرسي وشريكيه اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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  مدينة العاشر من رمضان الشرقيه , , , , مصر c4) المنطقه الصناعيه  111b ) ( 111hالقطعتين رقم ( :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  الضحي للمواد الغذائيه شركه مساهمه مصريهلكية   : اسم المنقول اليه المــــ
 الشرقية, مصر -العاشر من رمضان  C4) بالمنطقة الصناعية IIIH ) (IIIBالقطعه رقم (: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0259195رقم العالمـة  : 

 2020/10/14تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
الشيكوالته منتجات الحلويات المصنوعه من الشيكوالته منتجات الحلويات السكريه الحلوي  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

البسكويت (بكل انواعه),الكعك ,باستا ,المعكرونه,ومعكرونه علي شكل شرائط فوريه ,المعكرونه االسباجيتي,الشعريه ,الخميره ,مسحوق 
بيز ,توابل السلطه ,مايونيز,الخل ,الكاتشب والصلصات (بهارات),المثلجات ,العجائن الجاهزه  والعجائن المجمده ,عيش رقيق مصنوع خ

من الدقيق االسمر مجمد ,االيس كريم ,الحلويات المجمده الغير مصنوعه من منتجات االلبان ,الحلويات المجمده المصنوعه من الفاكهه 
ه ,القهوة ,الشاي ,الكاكاو ,السكر ,االرز ,التابيوكا ,ساجو (دقيق نشوي يعد من لب نخل الساجو ),القهوي الصناعيه ,الحلويات المجمد

  ٣٠,الخبز ,الفطائر ,العسل ,دبس السكر ,الثلج الملح ,الخردل ,الدقيق المصنوع من الحبوب ,والتوابل وهي منتجات  وارده بالفئه 
  

 شركة فردية تأسست وقائمةطبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة - الشركة العالمية للمواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
االمارات العربية المتحدة ,  -الشارقة  - المنطقة الصناعية االولى خلف شارع الوحدة ملك االنا شيراز عبد الرازق :  عنوان ناقل الملكية : 

  االمارات العربية المتحدة
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م لمنقول اليه المــــلكية   : اسم ا
 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0259877رقم العالمـة  : 

 2013/02/06تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  34الفئة : 
تبغ المعسل سجائر تبغ خام ومصنع منتجات التبغ غاليين تبغ مواد المدخنين اعواد الثقاب  - ٣٤الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٣٤فئة رقم االرجيلة خراطيم االرجيلة لوازم االرجيلة رأس االرجيلة جميع البضائع الواردة بال
  

 شركة تضامن اردنيه - الزوراء لتجارة التبغ والدخان  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ، المملكة االردنية الهاشمية, االردن ١١١٩٤، عمان  ٩٤١٩٣٦ص ب :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  م م ح -شركة سيدة السالماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

االمارات العربيه للمتحده,  - ،المنطقه الحره لجبل علي دبي  ٦٧دبليو اس ١٠١او ١٠١٢٣وحدة رقم أس : ية عنوان المنقول اليه الملك
 االمارات العربية المتحدة

 
  0266941رقم العالمـة  : 

 2014/06/24تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
الشاى ومنتجات الشاى والمشروبات التى اساسها الشاى المكربن والغير مكربن والشاى المثلج  - ٣٠الفئة :    اتالبضائع والمنتــــــــج

  ٣٠والشاى العشبى غير الطبى والشاى المنقوع والثلج الوارد بالفئه 
  

 شركة عامة محدودة المسئولية --- يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  انجلترا, بريطانيا -- بورت صن اليت ويرال مرسيسيد :  لملكية : عنوان ناقل ا

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

 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا ٣٠١٣،٤٥٥ويينا  : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0266942رقم العالمـة  : 

 2014/06/24التسـجيل  : تاريخ 



35 35 

 2023/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  32الفئة : 

المياة المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية ومشروبات مكربنةوغير مكربنه  - ٣٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  ٣٢ستحضرات التى تستخدم لعمل المشروبات الوارده بالفئه ومشروبات الفواكه وعصائر الفواكه الشراب وغيرها من الم

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

  انجلترا, بريطانيا -- بورت صن اليت ويرال مرسيسيد :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةايكاتيرا جروب اى باسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا ٣٠١٣،٤٥٥ويينا  : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0273362رقم العالمـة  : 

 2016/10/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
الزيوت الصالحة لألكل ، الدهون ، السمن الهندى ، السمن الصناعى ، الزبدة ، منتجات الحساء ،  - ٢٩ة الفئ:    البضائع والمنتــــــــجات

الحليب ومنتجات االلبان ، الحليب المنكه ، الحليب المخفوق ، اللحوم ، االسماك ، لحوم الدواجن والصيد ، خالصات اللحوم ، فواكه 
ية مزخرفة من جميع االنواع واالوصاف التى تضمن طبقات خالية من الحليب ، قشدة وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة ، طبقة غذائ

مخفوقة ، جيلى ، مربيات ، فاكهه مطبوخة بالسكر ، البيض ، عناصر االطعمة السريعة التى اساسها البطاطس وغير البطاطس ، رقائق 
ف والفاصولياء ، والبازالء والبقول ( وليس لغرض الزراعة ) بطاطس مقلية ورقاقات البطاطس ، جميع االنواع المحفوظة والعدس المجف

  دون غيرها  ٢٩فطر المشروم ، الفول السودانى المحفوظ وهذه المنتجات واردة بالفئة 
  

 المتحدة شركة فردية تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية - الشركة العالمية للمواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
دولة االمارات العربية  -الشارقة  - خلف شارع الوحدة ملك االناشيزار عبد الرازق  -المنطقة الصناعية االولى :  عنوان ناقل الملكية : 

  المتحدة , االمارات العربية المتحدة
  

  وليه محدودهشركه ذات مسئ -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده, , , , االمارات العربية المتحدة ٤١١٥ص.ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0274701رقم العالمـة  : 

 2015/11/23تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
البن والشاى والكاكاو واألرز والتابيوكا والساجو والقهوة االصطناعية ، الدقيق والمستحضرات  - ٣٠الفئة :    تالبضائع والمنتــــــــجا

المصنوعه من الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والمثلجات ، عسل النحل والعسل األسود ، الخميرة ومسحوق الخبيز ، الملح 
بهارات الثلج ، الفشار ، رقائق الذرة ، الخبز المقرمش ، طحين البطاطا ، شرائح الشيكوالته ، والخردل ، الخل والصلصات ( التوابل ) ال

الصلصات ، التتبيالت ، التوابل ، شطائر تاكو ، كعك مسطح مدور من الذرة ، مكسبات نكهه غير الزيوت العطرية ، منكهات للوجبات 
خضروات ( غير الزيوت العطرية ) منكهات غذائية لذيذة الطعم ( غير الزيوت السريعه ( غير الزيوت العطرية ) منكهات مصنوعه من ال

العطرية ) مكسرات مغلفة بالشيكوالته ، البسكويت والبسكويت الهش ، صلصات الفواكه ، الحلويات ، الكرامل ، عسل النحل ، حلوى 
  . ٣٠باللوز ، حلوى تتبيالت ، زيت و /أو دهن وهذه المنتجات واردة بالفئة 

  
 شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية -انك  -كيتل فودز  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الواليات المتحدة االمريكية, مصر - ٩٧٣٠١اوريجون  - كيتل كورت ساليم  ٣١٢٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ونال ،ال ال سيال سناكس ناش-اساسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 باالنتين كوربوريت بالس ، شارلوت نورث كارولينا, الواليات المتحدة االمريكية ١٣٥١٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0274701رقم العالمـة  : 

 2015/11/23تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
البن والشاى والكاكاو واألرز والتابيوكا والساجو والقهوة االصطناعية ، الدقيق والمستحضرات  - ٣٠الفئة :    ــجاتالبضائع والمنتــــــ

المصنوعه من الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والمثلجات ، عسل النحل والعسل األسود ، الخميرة ومسحوق الخبيز ، الملح 
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) البهارات الثلج ، الفشار ، رقائق الذرة ، الخبز المقرمش ، طحين البطاطا ، شرائح الشيكوالته ، والخردل ، الخل والصلصات ( التوابل 
الصلصات ، التتبيالت ، التوابل ، شطائر تاكو ، كعك مسطح مدور من الذرة ، مكسبات نكهه غير الزيوت العطرية ، منكهات للوجبات 

ن الخضروات ( غير الزيوت العطرية ) منكهات غذائية لذيذة الطعم ( غير الزيوت السريعه ( غير الزيوت العطرية ) منكهات مصنوعه م
العطرية ) مكسرات مغلفة بالشيكوالته ، البسكويت والبسكويت الهش ، صلصات الفواكه ، الحلويات ، الكرامل ، عسل النحل ، حلوى 

  . ٣٠باللوز ، حلوى تتبيالت ، زيت و /أو دهن وهذه المنتجات واردة بالفئة 
  

 ال سناكس ناشونال ،ال ال سي- اس اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  باالنتين كوربوريت بالس ، شارلوت نورث كارولينا, الواليات المتحدة االمريكية ١٣٥١٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  النس ،انك.- سنايدرز اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحده االمريكية,  ٢٨٢٧٧باالنتاين كوربورايت باليس ،شارلوت ، نورث كاروالينا  ١٣٥١٥: عنوان المنقول اليه الملكية 
 الواليات المتحدة االمريكية

 
  0281885رقم العالمـة  : 

 2022/12/04تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩فئة ال:    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية -ستار ماتيك لالجهزة الكهربائية والمنزلية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الشرقية , , , , مصر ٤شقة  ٣عمارة -االردنية  -العاشر من رمضان :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  يرمحمد باسل محمد باكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقية , مصر -العاشر من رمضان  - ٤٤قطعه  ٢٦مج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0281886رقم العالمـة  : 

 2022/12/04تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
  ١١جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية -ستار ماتيك لالجهزة الكهربائية والمنزلية  سم ناقل المـــــــــلكية  :ا

  الشرقية , , , , مصر ٤شقة  ٣عمارة -االردنية  -العاشر من رمضان :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  محمد باسل محمد باكيراسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقية , مصر -العاشر من رمضان  - ٤٤قطعه  ٢٦مج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0287725رقم العالمـة  : 

 2017/02/14تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/30  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
ظيف و المواد العطرية ، و ماء الصابون و المنظفات و مستحضرات التبييض و مستحضرات التن-  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

عناية التواليت و مواد بعد الحالقة و الكولونيا و الزيوت الطياره و مواد  ازالة الروائح الكريهة و مواد ازالة رائحة العرق و مستحضرات ال
ن األسنان ، غسول االسنان بفروة الرأس و الشعر ، الشامبو و مواد تهيئة الشعر ، مواد تلوين الشعر ، منتجات تصفيف الشعر ، معاجي

لغير األستخدام الطبى ، مستحضرات العناية بالفم و األسنان ، مستحضرات تجميل غير طبية ، مستحضرات للحمام و االستحمام ، 
مستحضرات العناية بالبشرة ، زيوت و كريمات و محاليل للبشرة ، مستحضرات للحالقة ، مستحضرات قبل و بعد الحالقة ، مستحضرات 

زالة الشعر ، مستحضرات تلويح البشرة ، مستحضرات للحماية من أشعة الشمس ، مواد التزيين ، مواد التجميل و مواد إزالة مواد إ
التجميل ، هالم البترول و مستحضرات العناية بالشفاة ، مسحوق طلق ، نسيج صوفى للتنظيف ، أعواد من القطن ، حشيات و قطع من 

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

 شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بي ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  بريطانياانجلترا,  -- زد دى  ٤ ٢٦سى اتش  -ويرال مرسيسيد  - بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 
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  يونيليفر جلوبال اى بى ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 بورت صناليت،ويرال،ميرسيسايد،المملكة المتحدة, بريطانيا: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0288109رقم العالمـة  : 

 2014/06/18تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43لفئة : ا
  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ليدرز  الدارة الفنادق اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, مصر -المهندسين  - ش الفالح  ٢٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية -  صن رايز الدارة الفنادقاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر -المهندسين  -شارع الفالح  ٢٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0297847رقم العالمـة  : 

 2022/09/29تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  20الفئة : 
  ٢٠ت الواردة بالفئة جميع المنتجا - ٢٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 منشأة فردية -مصرى الجنسية  - بورسلينا لالدوات الصحية  -الدسوقى طة محمد غراب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  دمياط, مصر ٥ - ٤ -  ٣ - ٢القطعة ارقام  -المنطقة الصناعية  -ط دمياط الجديدة  ٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  كينج ستيل لالدوات الصيحة-الدسوقي طه  محمد غراب  وشريكه:    اسم المنقول اليه المــــلكية
 دمياط, مصر- دمياط الجديدة  -امتداد  المنطقة الصناعية  ١٠بلوك  ١٨،٣٣القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0297870رقم العالمـة  : 

 2018/09/26تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  17الفئة : 
  ١٧جميع منتجات الفئة  - ١٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 منشأة فردية -مصرى الجنسية  - بورسلينا لالدوات الصحية  -الدسوقى طة محمد غراب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  دمياط , مصر ٥-٤- ٣-٢قام القطعة ار- المنطقة الصناعية -ط دمياط الجديدة ٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن-بلييزا لالدوات الصحية-الدسوقي طه  محمد غراب  وشريكهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 دمياط , مصر-دمياط الجديدة  - بلوك ب المنطقة الصناعية االولي ٩/٢: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0297871رقم العالمـة  : 
 2019/04/14:  تاريخ التسـجيل 

 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  19الفئة : 

  ١٩جميع منتجات الفئة رقم  - ١٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 مصرى الجنسية -فردى  - بورسلينا لالدوات الصحية  -الدسوقى طة محمد غراب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  دمياط , , , , مصر  - ٥- ٤-٣- ٢القطعة ارقام  - المنطقة الصناعية  -ط دمياط الجديدة ٦:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة تضامن-بلييزا لالدوات الصحية-الدسوقي طه  محمد غراب  وشريكهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دمياط , مصر-ة دمياط الجديد - بلوك ب المنطقة الصناعية االولي ٩/٢: 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

 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

  0297872رقم العالمـة  : 
 2019/04/14تاريخ التسـجيل  : 

 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  20الفئة : 

  ٢٠جميع منتجات الفئة رقم  - ٢٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 مصرى الجنسية -فردى  - الدوات الصحية بورسلينا ل -الدسوقى طة محمد غراب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  دمياط , , , , مصر  - ٥- ٤-٣- ٢القطعة ارقام  - المنطقة الصناعية  -ط دمياط الجديدة ٦:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة تضامن-بلييزا لالدوات الصحية-الدسوقي طه  محمد غراب  وشريكهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دمياط , مصر-دمياط الجديدة  - بلوك ب المنطقة الصناعية االولي ٩/٢: الملكية عنوان المنقول اليه 

 
  0298654رقم العالمـة  : 

 2021/06/02تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
ماعدا اللمبات الكهربائيه والكشفات الكهربائيه وأجهزة االناره  دون غيرها ١١جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  الكهربائيه
  

 مصرى الجنسية -فرد- باسم بورسلينا لالدوات الصحية -الدسوقى طة محمد غراب  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  اط , , , , مصردمي ٥-٤- ٣-٢القطعة ارقام - المنطقة الصناعية -ط دمياط الجديدة ٦:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  كينج ستيل لالدوات الصيحة-الدسوقي طه  محمد غراب  وشريكهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 دمياط, مصر- دمياط الجديدة  -امتداد  المنطقة الصناعية  ١٠بلوك  ١٨،٣٣القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0301625رقم العالمـة  : 

 2016/05/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
حليب  -بدائل الحليب  - وخاصة مستحضرات واطعمة اساسها الحليب  ٢٩كافة منتجات الفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات بروتينية  -, ودهون صالحة لالكل  حليب جوزالهند ومستحضرات اساسها الصويا,ومستحضرات اساسها جوز الهند -الصويا 
  لالطعمة قشدة ليست من منتجات االلبان قشدة للقهوة ومبيض القهوة .

  
 بالل الحموي بن محمد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , سوريا , , ,٥٦٦٨الحي الشمالي عقار  -شارع االربعين  -معضمية الشام  - ريف دمشق  --سوريا :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ش ذات مسؤولية محدودة -مصنع انوركا للصناعات الغذائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
اإلمارات العربية  -دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة, , , , االمارات العربية المتحدة

 
  0301625رقم العالمـة  : 

 2016/05/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
حليب  -بدائل الحليب  - وخاصة مستحضرات واطعمة اساسها الحليب  ٢٩كافة منتجات الفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مستحضرات بروتينية  -ضرات اساسها الصويا,ومستحضرات اساسها جوز الهند , ودهون صالحة لالكل حليب جوزالهند ومستح -الصويا 
  لالطعمة قشدة ليست من منتجات االلبان قشدة للقهوة ومبيض القهوة .

  
 سورى الجنسية -فرد  - بالل الحموى بن محمد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , سوريا٥٦٦٨عقار  -الحى الشمالى  -شارع االربعين  - معضمية الشام  -دمشق ريف  -سوريا :  عنوان ناقل الملكية : 
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  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0301626رقم العالمـة  : 

 2015/09/29تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠كافة منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -اعية ملك مدينة دبي الصن ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0301627رقم العالمـة  : 

 2015/11/08التسـجيل  : تاريخ 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠كافة منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0301628ـة  : رقم العالم

 2015/11/08تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠كافة منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  كية : عنوان ناقل المل
  االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سوريامعمل بن الحموي, - صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0301691رقم العالمـة  : 

 2022/08/01تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  6 - 2الفئة : 
  دون غيرها ٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها. ٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٦الفئة 
  
 فرد سورى الجنسية -عبدو عمر شرم  سم ناقل المـــــــــلكية  :ا

  سوريا, سوريا - ادلب  -حزانو :  عنوان ناقل الملكية : 
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 - واوالده القصر(ميرال -زوجته قمر محمد عادل -ورثة عبدة عمر شرم وهم ( والدته نجيبه محمود زين اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

  عمر اسد ) بوصاية عبد اللطيف عمر شرم-ضياء الدين -دانيه 
 الدور االرضي, مصر ٤/٣مدينة نصر محل رقم  - شارع مكرم  عبيد  ٢٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0301692رقم العالمـة  : 

 2022/08/01تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16 - 11 -9الفئة : 
  دون غيرها. ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة :    لمنتــــــــجاتالبضائع وا

  دون غيرها. ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
  دون غيرها. ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 

  
 فرد سورى الجنسية -عبدو عمر شرم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  سوريا, سوريا - ادلب  -حزانو :  لكية : عنوان ناقل الم
  

 - واوالده القصر(ميرال -زوجته قمر محمد عادل -ورثة عبدة عمر شرم وهم ( والدته نجيبه محمود زين اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
  عمر اسد ) بوصاية عبد اللطيف عمر شرم-ضياء الدين -دانيه 

 الدور االرضي, مصر ٤/٣مدينة نصر محل رقم  - كرم  عبيد شارع م ٢٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0301693رقم العالمـة  : 

 2016/01/13تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  20 - 19 -17الفئة : 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٩الفئة 
  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٠الفئة 

  
 سورى الجنسية - فرد  -عبدو عمر شرم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  سوريا, سوريا - ادلب  -حزانو :  عنوان ناقل الملكية : 
  

 - واوالده القصر(ميرال -زوجته قمر محمد عادل -نجيبه محمود زين  ورثة عبدة عمر شرم وهم ( والدتهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
  عمر اسد ) بوصاية عبد اللطيف عمر شرم-ضياء الدين -دانيه 

 الدور االرضي, مصر ٤/٣مدينة نصر محل رقم  - شارع مكرم  عبيد  ٢٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0301696رقم العالمـة  : 

 2016/11/13تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11 - 8الفئة : 
  ٨جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة 
  

 فرد سورى الحنسية -عبدو عمر شرم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  سوريا, سوريا - ادلب  -حزانو :  ناقل الملكية : عنوان 

  
 - واوالده القصر(ميرال -زوجته قمر محمد عادل -ورثة عبدة عمر شرم وهم ( والدته نجيبه محمود زين اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

  عمر اسد ) بوصاية عبد اللطيف عمر شرم-ضياء الدين -دانيه 
 الدور االرضي, مصر ٤/٣مدينة نصر محل رقم  - شارع مكرم  عبيد  ٢٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0301697رقم العالمـة  : 

 2016/01/13تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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  20 - 19 -17الفئة : 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٩فئة ال
  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٠الفئة 

  
 سورى الجنسية - فرد  -عبدو عمر شرم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  سوريا, سوريا - ادلب  -حزانو :  عنوان ناقل الملكية : 
  

 - واوالده القصر(ميرال -زوجته قمر محمد عادل -( والدته نجيبه محمود زين ورثة عبدة عمر شرم وهم اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
  عمر اسد ) بوصاية عبد اللطيف عمر شرم-ضياء الدين -دانيه 

 الدور االرضي, مصر ٤/٣مدينة نصر محل رقم  - شارع مكرم  عبيد  ٢٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0306469رقم العالمـة  : 
 2015/09/16:   تاريخ التسـجيل

 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  30الفئة : 

  دون غيرها. ٣٠كافة منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧ مصنع رقم:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمارات العربية المتحدة
  

  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0306470المـة  : رقم الع

 2015/09/16تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  نوان ناقل الملكية : ع
  االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مل بن الحموي, سوريامع- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0306627رقم العالمـة  : 

 2018/03/23تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 تضامن -ات النسيجية (يونيتكس) الشركة المتحدة للصناع اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  شارع كريستال عصفور شبرا الخيمة القليوبية, مصر ١٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  توصيه بسيطه -محمد محمود محمد عيد وشريكه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مدينه ابن الحكم الصناعيه, مصر - ش شونه النهضه  ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0306979رقم العالمـة  : 

 2016/08/22تاريخ التسـجيل  : 
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 2023/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  41الفئة : 

الخدمات الخيرية وتعنى توفير برنامج للسماح للمحتاجين العادة تدوير وإعادة توظيف شراشف  - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  ٤١غطية للحمام والمناشف لالستخدام الشخصى لبيعها او توزيعها وهذة الخدمات واردة بالفئة واغطية سرير شراشف وا

  
الواليات المتحدة  - شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -سيالد اير كوربوريشن ( يواس )  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  - ٠٧٤٠٧نيوجيرسى  -الموود بارك  -يفرفورت بوليفارد ر ٢٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  دايفيرسى انكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
يات المتحدة ،الوال٠٧٤٠٧،ي فورت ميل ، كاروالينا الجنوبية ،نيوجيرسي١٢٥ألتورا رود،سويت ١٣٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية

 
  0311488رقم العالمـة  : 

 2016/04/28تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
شاى المثلج وخليط بين الشاي الشاي ومنتجات الشاي والمشروبات التي أساسها الشاي وال - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٣٠والشاى المثلج وشاى عشبى غير طبى والشاى المنقوع بالفئة 
  

 شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ة, , , , بريطانياالمملكة المتحد - زد دى  ٤ ٢٦سى اتش  -انجلترا -بورت ساناليت ويرال مرسيسد :  عنوان ناقل الملكية : 

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

 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا ٣٠١٣،٤٥٥ويينا  : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0317351رقم العالمـة  : 

 2017/03/30تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/19  بالسجالت  : تاريخ التأشــــــير

  34الفئة : 
السيجاريللو (السيجار  -السيجار  -بما في ذلك السجائر  -منتجات التبغ -التبغ الخام او المصنع  - ٣٤الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

علي بدائل التبغ (ليست لغايات طبية )  السجائر التي تحتوي-تبغ مضغ  -غليون التبغ - التبغ الذي يستخدم للف السجائر  -الطويل الرفيع) 
أدوات  -الوالعات -راس االرجيلة االلكترونية  -االراجيل االلكترونية -المعسل تبغ السعوط (الشمة ) السجائر االلكترونية  - التبغ المنكه 

- مباسم السجائر  -تر للسجائر  فال-مباسم السيجار -قطاعات السيجار -علب السجائر -المدخنين بما في ذلك ورق ماص لغاليين التبغ 
علب السعوط(الشمة) مباصق لمدخنى  -اكياس تبغ - غاليين التبغ - ادوات تنظيف -اطراف سجائر  -ورق سجائر  -فوهات لمباسم السجائر 

 -والسجائر فوهات من الكهرمان االصفر لمباسم السيجار -اوعية تبغ  -اطراف من الكهرمان األصفر لمباسم السيجار والسجائر - التبغ 
مواد -تبغ المعسل - حامالت اعواد الثقاب  تبغ االرجيلة  -علب كبريت  -اعواد ثقاب  - اعشاب للتدخين - انبوبات للسجائر  -منافض سجائر 

 لوازم االرجيلة او قطعها (بما في ذلك -خلطات منكهة من التبغ والمعسل تستخدم فى االرجيلة -لغايات غير طبية او عالجية -للتدخين 
مبسم خرطوم  -صحون  ورؤوس االرجيلة وخراطيم االرجيلة ،قواعد االرجيلة وروؤس مباسم االرجيلة والفالتر وفوهات المباسم 

  دون غيرها ٣٤اناء االرجلية ) بالفئة - اكياس وعلب االرجلية  -أنبوب االرجلية  -االرجلية
  

 الزوراء لتجارة التبغ والدخان اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  المملكة األردنية الهاشمية , , , , االردن ١١١٩٤عمان  ٩٤١٩٣٦ص ب:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة موال انترناشيونال ش.م.لاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

القائم علي العقار رقم )من البناء ٩)القسم(٢جبل لبنان ،الزلقا ،شارع الجوهري بناية سانتا ماريا الطابق (: عنوان المنقول اليه الملكية 
 )من منطقة الزلقا العقارية ، الجمهورية اللبنانية , لبنان٨٨٢(

 
  0319537رقم العالمـة  : 

 2017/04/27تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
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 ٣٠قرمشات والمخبوزات بأنواعها وجميع مصنعات الدقيق الواردة بالفئة الكيك والبسكويت  والم - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  دون غيرها

  
 شركة ذات مسؤلية محدودة -شركة ذا فور فات  ليدز  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  شارع البرازيل  الزمالك القاهرة, , , , مصر ١٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ليشوس بيكري للماكوالت و المشروبات ش.م.مداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 قرية الفرسان شيراتون حي النزهه القاهرة, مصر- ١٢١٩المربع  ١٨العقار رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0319538رقم العالمـة  : 

 2017/04/27تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
الكيك والبسكويت والمقرمشات والمخبوزات بأنواعها وجميع أنواع مصنعات الدقيق الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة :    ائع والمنتــــــــجاتالبض
  دون غيرها ٣٠

  
 شركة ذات مسؤلية محدودة -شركة ذا فور فات  ليدز  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الزمالك القاهرة, , , , مصر شارع البرازيل  ١٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  دليشوس بيكري للماكوالت و المشروبات ش.م.ماسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 قرية الفرسان شيراتون حي النزهه القاهرة, مصر- ١٢١٩المربع  ١٨العقار رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0319539رقم العالمـة  : 

 2017/04/27تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
الكيك والبسكويت والمقرمشات  والمخبوزات بأنواعها وجميع أنواع مصنعات الدقيق الواردة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  والترد في فئات اخري ٣٠بالفئة 
  

 شركة ذات مسئولية محدودة -ت  ليدز  شركة ذا فور فا اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  شارع البرازيل  الزمالك القاهرة, , , , مصر ١٢:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  دليشوس بيكري للماكوالت و المشروبات ش.م.ماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 حي النزهه القاهرة, مصرقرية الفرسان شيراتون - ١٢١٩المربع  ١٨العقار رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0319540رقم العالمـة  : 

 2017/04/27تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
دة الكيك والبسكويت والمقرمشات  والمخبوزات بأنواعها وجميع أنواع مصنعات الدقيق ا لوار - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ٣٠بالفئة 
  

 شركة ذات مسؤلية محدودة -شركة ذا فور فات  ليدز  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  شارع البرازيل  الزمالك القاهرة, , , , مصر ١٢:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  دليشوس بيكري للماكوالت و المشروبات ش.م.ماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 قرية الفرسان شيراتون حي النزهه القاهرة, مصر- ١٢١٩المربع  ١٨العقار رقم : ل اليه الملكية عنوان المنقو

 
  0319541رقم العالمـة  : 

 2017/04/27تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
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والمقرمشات  والمخبوزات بأنواعها  وجميع أنواع مصنعات الدقيق الواردة  الكيك والبسكويت - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  دون غيرها ٣٠الفئة 

  
 شركة ذات مسؤلية محدودة -شركة ذا فور فات  ليدز  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  شارع البرازيل  الزمالك القاهرة, , , , مصر ١٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  دليشوس بيكري للماكوالت و المشروبات ش.م.مــلكية   : اسم المنقول اليه المــ
 قرية الفرسان شيراتون حي النزهه القاهرة, مصر- ١٢١٩المربع  ١٨العقار رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0322356رقم العالمـة  : 

 2017/01/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41ئة : الف
الخدمات الخيرية وهى توفير برنامج تعليمى لمساعدة المحتاجين على اعادة تصنيع الصابون  - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ٤١وتوزيعة وبيعة او لالستخدام الشخصى وهذة الخدمات واردة بالفئة 
  

 الواليات المتحدة االمريكية-ركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير ش- سيليد اير كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  ٠٧٤٠٧ريفرفرونت بوليفارد الموود بارك نيوجيرسى  ٢٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  ى انكدايفيرساسم المنقول اليه المــــلكية   : 
،الواليات المتحدة ٠٧٤٠٧،ي فورت ميل ، كاروالينا الجنوبية ،نيوجيرسي١٢٥ألتورا رود،سويت ١٣٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية

 
  0323836رقم العالمـة  : 

 2017/12/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
  ١١بوتاجازات الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسئولية محدودة -ش.ذ.م.م   -شركه لایر تك  للصناعات المغذيه لالجهزه المنزليه والكهربائيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الشرقيه, , , , مصر - الصالحيه الجديده  ٥بلوك  ٢موقع  ١شقه  ١٢مجاوره :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية -لایر تك لتصنيع االجهزة الكهربائية و المنزلية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقيه, مصر - الصالحيه الجديده  -قطاع د المنطقه الصناعيه االولي  - ٢٩/  ١ - ٢٨القطعه رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0324123رقم العالمـة  : 

 2017/02/23تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠كافة منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 سؤولية محدودةذات م - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -مشق ريف د -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0324584رقم العالمـة  : 

 2019/07/03تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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  43الفئة : 
  ٤٣رقم خدمات توفير االطعمة والمشروبات وخدمات االيواء الموقت الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة لبنانية  -اد مايند (هولدنغ) ش.م.ل  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  لبنان , , , , لبنان -الدكوانة  -سيتي راما :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  كاربون هولدينج ليميتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
، دبي االمارات العربيه المتحده, االمارات  ١٢١٣٩٥ل ، الخليج التجاري ، ص ب ، ذي سيتاد ٣١٠٨جناح : عنوان المنقول اليه الملكية 

 العربية المتحدة

 
  0328898رقم العالمـة  : 

 2017/06/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
  ٣٥الواردة بالفئة رقم ادارة الفنادق  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مصرية -ليدرز الدارة الفنادق   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, مصر  -المهندسين  -شارع الفالح  ٢٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية - صن رايز الدارة الفنادق اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, مصر -المهندسين  -شارع الفالح  ٢٩: الملكية عنوان المنقول اليه 

 
  0333585رقم العالمـة  : 

 2017/10/22تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ة الباردة والقهوة المثلجةوبخاصة جميع انواع القهوة والقهو ٣٠كافة منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مصنع انوركا للصناعات الغذائية ش.ذ.م.م اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمدالمــــلكية   :  اسم المنقول اليه

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0335888رقم العالمـة  : 

 2018/08/09تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25 - 18الفئة : 
   - ١٨منتجات جلديه شنط الواردة بالفئه  - ١٨الفئة :    تالبضائع والمنتــــــــجا

  ٢٥االحذية الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
  

 مصرى الجنسية -فرد    - احمد محمد نصير محمود   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , مصر االسكندريه , , , - الرمل  -مول سان ستيفانو  - الدور األول  Bمحل  ١٣٨:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة - اى بكسى ايجيبت للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية , , , , مصر -سيدي جابر  - المحاسبة  ٩خلف شارع : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0335889رقم العالمـة  : 

 2018/08/13تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  سجالت  :تاريخ التأشــــــير بال

  25 - 18الفئة : 
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  دون غيرها ١٨شنط  الواردة بالفئه  -منتجات جلديه  - ١٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  دون غيرها ٢٥االحذية الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 

  
 فرد مصرى الجنسية -بكسى  - احمد محمد نصير محمود  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندريه , , , , مصر -الرمل - مول سان ستيفانو - الدور األول  Bمحل  ١٣٨:  ناقل الملكية : عنوان 
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - اى بكسى ايجيبت للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 راالسكندرية , , , , مص -سيدي جابر  - المحاسبة  ٩خلف شارع : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0344531رقم العالمـة  : 

 2019/06/18تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 فرد -دهب للتعبئة والتوريدات العمومية  -وائل عادل رجب عبد الحفيظ عبيد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  شارع معرض عبير للسيارات, مصر -المريوطية  -ميت رهينة  -البدرشين  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ادافر -اكاسيا براندز للتعبئة والتوريدات الغذائية والكيماويات -مصطفى محمد ابو العال  احمد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ميت رهينة, , , , مصر - مركز البدرشين  طريق المريوطية  -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0344532رقم العالمـة  : 

 2019/06/18تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 فرد -دهب للتعبئة والتوريدات العمومية  -وائل عادل رجب عبد الحفيظ عبيد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  شارع معرض عبير للسيارات, مصر -المريوطية  -ميت رهينة  -البدرشين  -الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  افراد - اكاسيا براندز للتعبئة والتوريدات الغذائية والكيماويات -احمد  -مصطفى محمد ابو العال ية   : اسم المنقول اليه المــــلك
 ميت رهينة, مصر - مركز البدرشين  طريق المريوطية  -الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0345020رقم العالمـة  : 

 2020/08/25تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/29  ـير بالسجالت  :تاريخ التأشـــــ

  30الفئة : 
الشاى ومنتجات الشاى ، خالصات الشاى ، المشروبات القائمة على الشاى المكربن وغير المكربن  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٣٠ئة رقم ، الشاى المثلج ، مساحيق خليط الشاي والشاي المثلج ، شاى األعشاب والمنقوعات غير الطبية  بالف
  

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

  
  لدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةايكاتيرا جروب اى بى هواسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا ٣٠١٣،٤٥٥ويينا  : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0352032رقم العالمـة  : 

 2018/12/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠كافة منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة ذات مسئولية محدودة -مصنع انوركا للصناعات الغذائية ش ذ م م   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

  عربية المتحدة, , , االمارات ال
  

  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0352033رقم العالمـة  : 

 2018/12/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠كافة منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسئولية محدودة -مصنع انوركا للصناعات الغذائية ش ذ م م   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

مارات العربية المتحدة, اإل - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  , , , االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0352034رقم العالمـة  : 

 2018/12/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  ــــير بالسجالت  :تاريخ التأشــ

  30الفئة : 
  ٣٠كافة منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسئولية محدودة -مصنع انوركا للصناعات الغذائية ش ذ م م   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ية ملك مدينة دبي الصناع ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  , , , االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0352035رقم العالمـة  : 

 2018/12/19ريخ التسـجيل  : تا
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠كافة منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسئولية محدودة -مصنع انوركا للصناعات الغذائية ش ذ م م   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  ة : عنوان ناقل الملكي
  , , , االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 وي, سوريامعمل بن الحم- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0352036رقم العالمـة  : 

 2018/12/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠كافة منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 ركة ذات مسئولية محدودةش -مصنع انوركا للصناعات الغذائية ش ذ م م   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

  , , , االمارات العربية المتحدة
  

  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا  :عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0352037رقم العالمـة  : 

 2018/12/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠كافة منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسئولية محدودة -نع انوركا للصناعات الغذائية ش ذ م م  مص اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  , , , االمارات العربية المتحدة

  
  موي بن محمدبالل الحاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0352038رقم العالمـة  : 

 2018/12/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠لفئة كافة منتجات ا - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسؤولية محدودة -مصنع انوركا للصناعات الغذائية ش ذ م م   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  , , , االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمدسم المنقول اليه المــــلكية   : ا

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0352039رقم العالمـة  : 

 2018/12/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  دون غيرها   ٣٠كافة منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    ــــــــجاتالبضائع والمنت

  
 شركة ذات مسؤولية محدودة -مصنع انوركا للصناعات الغذائية  ش ذ م م   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

ات العربية المتحدة, اإلمار - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  , , , االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0353187رقم العالمـة  : 

 2019/03/10تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  ـير بالسجالت  :تاريخ التأشـــــ

  16الفئة : 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 ذات مسئولية محدودة - زاكس إلدارة المشروعات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  يزة, مصرالج -العجوزة  -شارع ابو المحاسن الشاذلى  ٦٦:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ش.ذ.م.مzacks for investmentزاكس لالستثمار التجارياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الحي الحادي عشر, مصر- مول سيتي ستار - ٦مبني -الدور الثالث  ١٣اكتوبر مكتب رقم  ٦الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0353189رقم العالمـة  : 
 2019/08/18:   تاريخ التسـجيل

 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  43الفئة : 

  ٤٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 ذات مسئولية محدودة - زاكس إلدارة المشروعات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الجيزة, مصر -العجوزة  -اسن الشاذلى شارع ابو المح ٦٦:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ش.ذ.م.مzacks for investmentزاكس لالستثمار التجارياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الحي الحادي عشر, مصر- مول سيتي ستار - ٦مبني -الدور الثالث  ١٣اكتوبر مكتب رقم  ٦الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0357703ة  : رقم العالمـ

 2019/05/16تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  دون غيرها ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -المتحده للصناعات النسيجيه يونيتكس  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ش كريستال عصفور سوق االحد ناحيه ش ابو بكر الصديق عزبه عثمان شبرا الخيمه القليوبيه , , , , مصر١٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  محمد محمود محمد عيد وشريكهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 صرمدينه ابن الحكم الصناعيه, م - ش شونه النهضه  ٦: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0357709رقم العالمـة  : 

 2019/12/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  ٢٥جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن  -تكس)  الشركة المتحده للصناعات النسيجيه (يوني اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 -شبرا الخيمه اول  - عزبه عثمان  -ش كريستال عصفور ( سوق االحد) ناحيه شارع أبو بكر الصديق  ١٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  محافظه القليوبيه , , , , مصر

  
  توصيه بسيطه -محمد محمود محمد عيد وشريكه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينه ابن الحكم الصناعيه, مصر - ش شونه النهضه  ٦: ه الملكية عنوان المنقول الي

 
  0357718رقم العالمـة  : 

 2019/06/23تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠كافة منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ذات مسؤولية محدودة - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  لكية  :اسم ناقل المـــــــــ

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة
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  دبالل الحموي بن محماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0359780رقم العالمـة  : 

 2019/05/29تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
، مستحضرات التنظيف ، العطور ، الزيوت الطيارة ، مواد إزالة العرق "الصابون ، الصابون الطبى  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والرائحة الكريهه ، مستحضرات العناية بالشعر ، الشامبو ، مواد تطرية الشعر ، مواد تلوين الشعر ،منتجات تصفيف الشعر ، مستحضرات 
، زيوت وكريمات ومحاليل البشرة ، مستحضرات الحالقة تجميل غير طبية ، مستحضرات الحمام واإلستحمام ، مستحضرات العناية بالجلد 

، مستحضرات قبل وبعد الحالقة ، الكولونيا ، مستحضرات إزالة الشعر ، مستحضرات إعطاء البشرة لون السمرة ، مستحضرات حماية 
ية بالشفاه ، بودرة تلك ، طبقات ضد الشمس ، مواد التزيين ، مستحضرات المكياج وإزالة المكياج ، هالميات بترولية ، مستحضرات العنا

من القطن بغرض التزيين ، أصابع من القطن بغرض التزيين ، لفافات تجفيف مشبعة أو شبه مرطبه بمواد تنظيف أو محاليل تزيين ، 
  ماسكات التجميل ، مواد إزالة البقع من الوجه"

  
 ة المسئوليةشركة عامة محدود -يونيليفر بى ال سى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

  شركة محدودة المسئوليه -يونيليفر جلوبال أى بى ليميتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 يت ويرال ميرسيسايد المملكة المتحدة, المملكة المتحدةبورت صنال: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0362486رقم العالمـة  : 

 2019/07/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35 - 31الفئة : 
  ٣١بالفئة  الحاصالت الزراعية وفواكه وخضروات طازجة الواردة - ٣١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٣١فى مجال الحاصالت الزراعية بالفئة  ٣٥استيراد وتصدير الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
  

شركة رمضان صالح  andتضامن  -ايجي الند لالستيراد والتصدير  -محمد زغلول محمد حسين وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 السباعي مهدي ابو زهره و شركاه

  البحيرة, مصر -ايتاي البارود  - التوفيقية شارع السوق :  : عنوان ناقل الملكية 
  

  شركة تضامن - شركة رمضان صالح السباعي مهدي ابو زهره و شريكة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 , مصرالبحيرة مركز ايتاي البارود شارع البورصه التوفيقية بملك مصطفي عبد الحميد محمود: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0366744رقم العالمـة  : 

 2019/08/18تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩كافة المنتجات بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ئولية محدودةشركة ذات مس - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  , , , االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0366745رقم العالمـة  : 

 2019/08/18تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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  30الفئة : 
  ٣٠كافة المنتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسئولية محدودة -ا للصناعات الغذائية ش ذ م م   مصنع انورك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  , , , االمارات العربية المتحدة

  
  محمدبالل الحموي بن اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0368629رقم العالمـة  : 

 2019/12/10تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠م كافة منتجات الفئة رق - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسئولية محدودة -مصنع انوركا للصناعات الغذائية  ش.ذ.م.م   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  , , , , االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمدم المنقول اليه المــــلكية   : اس

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0372904رقم العالمـة  : 

 2021/01/26تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  القهوة ومخاليط القهوة مساحيق ومكعبات وحبيبات لتحضير القهوة - ٣٠الفئة :    ـــــــجاتالبضائع والمنتـ

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

  تحدة, , , , بريطانيازد دى ، المملكة الم ٤  ٢٦انجلترا سى اتش  -ويرال مرسيسد  - بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  يونيليفر اي بى هولدنجز بي فى شركة محدودة المسئوليةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ايه ال روتردام هولندا, هولندا ٣٠١٣،٤٥٥ويينا: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0381810رقم العالمـة  : 

 2020/06/23تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  بالسجالت  :تاريخ التأشــــــير 

  3الفئة : 
صابون ، صابون طبى ، مستحضرات تنظيف ، عطور ، زيوت عطرية ، مزيالت الروائح الكريهة  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الشعر ، مستحضرات ومضادات للعرق (مواد تواليت) ، مستحضرات العناية بالشعر ، شامبو وبلسم ، مواد تلوين الشعر ، منتجات تصفيف 
التجميل غير الطبية ، مستحضرات الحمام واالستحمام ، مستحضرات العناية بالبشرة ، الزيوت والكريمات واللوشن للبشرة ، مستحضرات 

 حالقة ، مستحضرات ما قبل الحالقة وما بعد الحالقة ، الكولونيا ، مستحضرات ازالة الشعر ، مستحضرات الوقاية من الشمس والسمرار
البشرة بالتعرض للشمس ، مستحضرات تجميل ، مستحضرات المكياج ، مستحضرات ازالة المكياج ، فازلين الغراض التجميل ، 

مستحضرات العناية بالشفة ، بودرة التالك ، غزل قطنى الغراض التجميل ، اعواد قطن الغراض التجميل ، لفافات تجفيف مشبعة او شبة 
  دون غيرها ٣تزيين ، ماسكات التجميل ، مواد ازالة البقع من الوجة الواردة بالفئة  مرطبة بمواد تنظيف او محاليل

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

  , بريطانيا زد دى ، المملكة المتحدة, , , ٤ ٦٢انجلترا سى اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة محدودة المسئوليه -يونيليفر جلوبال أى بى ليميتد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 بورت صناليت ويرال ميرسيسايد المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0381818رقم العالمـة  : 

 2022/08/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  شــــــير بالسجالت  :تاريخ التأ

  36الفئة : 
التأمين؛ الشؤون المالية؛ شؤون العقارات؛ خدمات االستثمار العقاري؛ خدمات االستثمار العقاري  - ٣٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

وكيل العقاري؛ تجار العقارات والوكالء اإلداريين المتعلقة بالممتلكات والعقارا؛. الخدمات العقارية؛ خدمات الملكية العقارية؛ خدمات ال
لجميع أنواع العقارات والتطويرات واألراضي والعقارات؛ الخدمات العقارية المقدمة عبر شبكة الكمبيوتر العالمية أو اإلنترنت ؛ خدمات 

ات ؛ خدمات التقييم المالي ، وخدمات الوساطة ، التقييم؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات التقييم المتعلقة بمسح المباني واألراضي والممتلك
رات والتقييم ، واالستشارات ، والخدمات المالية فيما يتعلق بالعقارات. الخدمات المتعلقة بتوفير التمويل لشراء المباني والمنازل والعقا

مات إعادة التمويل؛ الوساطة المالية واألراضي ؛ سماسرة الرهن العقاري؛ الخدمات المالية؛ ترتيب القروض وخدمات اإلقراض ؛ خد
والرهن العقاري والقروض؛ خدمات االستثمار العقاري؛ خدمات إدارة االستثمار العقاري؛ وساطة عقارية ، خدمات اإلدارة وتأجير ؛ 

إدارة محفظة الممتلكات.  الوكالة العقارية وخدمات تأجير العقارات ؛ تأجير سكن دائم؛ خدمات تحصيل اإليجار؛ إدارة الممتلكات المؤجرة ؛
خدمات تملك األراضي؛ الخدمات العقارية المتعلقة بإدارة األراضي ؛ خدمات االستثمار التجاري؛ خدمات االستثمار العقاري؛ المشورة 

  ٣٦والخدمات االستشارية وخدمات المعلومات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة.الواردة بالفئة رقم 
  

 انجليزى الجنسية -فرد   -فرح ظفر  ــلكية  :اسم ناقل المـــــــ
 - ١١٤٥٢ -الرياض  - ٦٨٤٧ص.ب  - منطقة النخيل  -  ١مجمع تقنية المعلومات واالتصاالت مبنى سى اس :  عنوان ناقل الملكية : 

  المملكه العربيه السعوديه  , , , , المملكة العربية السعودية
  

  شركة ذات شخص واحد مساهمة مقفلة -ماال شركه ااسم المنقول اليه المــــلكية   : 
- ١٢٢١٤الرياض ٩٦٤٠منطقه العليا ، وحده رقم  -طريق العروبه  ٢٢٣٩مركز المملكه ،  ٥٨الطابق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 المملكه العربيه السعوديه, , , , المملكة العربية السعودية ٩٥٩٧

 
  0381820رقم العالمـة  : 
 2022/05/23ل  : تاريخ التسـجي

 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  39الفئة : 

خدمات النقل؛ الخدمات اللوجستية؛ خدمات السفر؛ وكالة سفر وخدمات سياحية؛ ترتيب نقل  - ٣٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
يارة والفان والدراجة نارية والسكوتر والحافلة والحافلة الصغيرة البضائع وتخزينها ؛ تغليف وتخزين البضائع ؛ ترتيب النقل بواسطة الس

والقافلة والمركبات البرية االخرى ؛ خدمات نقل المطار؛ ترتيب مواقف السيارات؛ خدمات حجز السفر والنقل؛ خدمات الحجز وحجز 
مسار ؛ خدمات التأجير والحجز المتعلقة العطالت والسفر لالعمال ؛ حجز وخدمات الحجز لنقل الركاب ؛ خدمات تخطيط المرور وال

بالمنتجعات. تأجير السيارات والطائرات والسفن والقوارب؛ تخزين القوارب؛ خدمات نقل القوارب؛ خدمات المراكب البحرية؛ تأجير 
ت السائق؛ ترتيب المركبات؛ تخزين المركبات؛ خدمات نقل المركبات؛ تأجير الطائرات؛ تخزين الطائرات؛ خدمات نقل الطائرات؛ خدما

الرحالت البحرية والرحالت والجوالت السياحية ؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات الفنادق؛ خدمات المنتجع؛ ترتيب وإدارة جوالت الحزمة ؛ 
خدمات مشاهدة معالم المدينة؛ خدمات مرافقة المسافر؛ نقل أمتعة الركاب؛ توصيل البضائع؛ خدمات تسليم الطرود؛ خدمات وقوف 

  ٣٩ارات؛ المشورة والخدمات االستشارية وخدمات المعلومات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة بالفئة السي
  

 فرد انجليزى الجنسية -فرح ظفر  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
،  ١١٤٥٢ - ، الرياض ٦٨٤٧، منطقة النخيل ، ص.ب  ١مجمع تقنية المعلومات واالتصاالت مبنى سى اس :  عنوان ناقل الملكية : 

  المملكه العربيه السعوديه , , , , المملكة العربية السعودية
  

  شركة ذات شخص واحد مساهمة مقفلة -شركه اماال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
- ١٢٢١٤الرياض ٩٦٤٠منطقه العليا ، وحده رقم  -طريق العروبه  ٢٢٣٩مركز المملكه ،  ٥٨الطابق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 المملكه العربيه السعوديه, , , , المملكة العربية السعودية ٩٥٩٧

 
  0387084رقم العالمـة  : 

 2021/01/10تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
انشاء وانتاج وتقديم العروض المسرجيه خدمات تصور خدمات الترفيه تحديدا : خدمات تصور و - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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وانشاء وانتاج وتوزيع وتقديم االعمال السمعيه البصريه والمحتويات الترفيهيه متعدده الوسائط خدمات انتاج العروض المسرحيه متعدده 
  دون غيرها ٤١الوسائط الوارده بالفئه 

  
 ي اس بياس س ٢سي دي اس كندا  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , لوكسمبورج  دوشي دو لوكسمبورج-لوكسمبورج غراند  ٢٥٢٠ -، الي شيفير ال  ٩:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ال . بي ٣سي دي اس كندا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 سمبورج، كندا , لوك٦ام  ٤ذي  ١اف . دو سيرك ،مونتريال ، كويبيك ، اتش  ٨٤٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0390352رقم العالمـة  : 

 2021/03/30تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  فيما عدا المربى ٢٩كافة منتجات الفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

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

  
  شركة مساهمة -الشوباك للصناعات الغذائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة , , , , مصر -مدينة نصر  -ش عباس العقاد  ٨٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0390764رقم العالمـة  : 

 2021/07/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  17 - 5الفئة : 
  ٥منتجات الفئه   - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ١٧منتجات الفئه   - ١٧الفئة 
  

 شركة مساهمه -البالستيك الطبي لصناعه المستلزمات الطبيه (ش م م )  م ناقل المـــــــــلكية  :اس
  مدينة العاشر من رمضان الشرقيه , , , , مصر c3بالمنطقة الصناعية  IIaقطعة رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  بالل عبدهللا حسيناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الشرقيه ., مصر -مدينة العاشر من رمضان  -  ٤مج : اليه الملكية  عنوان المنقول

 
  0391049رقم العالمـة  : 

 2020/12/20تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
  ٥منتجات الفئة  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمه مصرية -شركه البالستيك الطبي لصناعة المستلزمات الطبية (ش م م)  :اسم ناقل المـــــــــلكية  

  مدينة العاشر من رمضان  الشرقيه ., مصر  C 3المنطقه الصناعيه   IIAقطعه رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  بالل عبدهللا حسيناسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقيه ., مصر -مدينة العاشر من رمضان  -  ٤ج م: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0391051رقم العالمـة  : 

 2020/12/20تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  17الفئة : 
  ١٧منتجات الفئة  - ١٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة مساهمه مصرية -يك الطبي لصناعة المستلزمات الطبية (ش م م) شركه البالست اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مدينة العاشر من رمضان  الشرقيه ., مصر  C 3المنطقه الصناعيه   IIAقطعه رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  بالل عبدهللا حسيناسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الشرقيه ., مصر -عاشر من رمضان مدينة ال -  ٤مج : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0391168رقم العالمـة  : 

 2021/07/05تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسئولية محدوده - ا للصناعات الغذائية مصنع انورك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة,  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  , , , االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : المنقول اليه الملكية  عنوان

 
  0391169رقم العالمـة  : 

 2021/07/05تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠قم جميع المنتجات الواردة بالفئه ر - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسؤولية محدوده - مصنع انوركا للصناعات الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

اإلمارات العربية المتحدة  - دبي  - ٤٥٠٦٩٥ص.ب  - ٢سيح شعيب  -ملك مدينة دبي الصناعية  ٢٠٧مصنع رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  , , , , االمارات العربية المتحدة

  
  بالل الحموي بن محمداليه المــــلكية   :  اسم المنقول

 معمل بن الحموي, سوريا- صحنايا -ريف دمشق  -- سوريا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0392181رقم العالمـة  : 

 2021/09/14تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
حفاضات (فوط اطفال) ، مستحضرات طبية لعالج الرأس والجلد ، المراهم والكريمات ولوشن لعالج  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الطفح الجلدى من الحفاض ، مقوى الجلد ، الكريمات والمستحضرات الدوائية وللبشرة ، فازلين لغايات طبية ، جميع المنتجات المذكورة 
  ٥اعالة للرضع و/او االطفال بالفئة 

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

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

  شركة محدودة المسئوليه -تد يونيليفر جلوبال أى بى ليمياسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 بورت صناليت ويرال ميرسيسايد المملكة المتحدة, المملكة المتحدة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0392765رقم العالمـة  : 

 2021/06/13تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
  ٩النظارات فقط الواردة بالفئه رقم  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 مصرى الجنسية -فرد  -بيكسى  - احمد محمد نصير محمود   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندريه , , , , مصر - الرمل  -مول سان ستيفانو  - الدور األول  Bمحل  ١٣٨:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - اى بكسى ايجيبت للتجارة : اسم المنقول اليه المــــلكية   
 االسكندرية , , , , مصر -سيدي جابر  - المحاسبة  ٩خلف شارع : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0392766رقم العالمـة  : 

 2021/02/16تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  14الفئة : 
  ١٤جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٤الفئة :    والمنتــــــــجات البضائع

  
 مصرى الجنسية -فرد  -بيكسى    - احمد محمد نصير محمود   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندريه , , , , مصر - الرمل  -مول سان ستيفانو  - الدور األول  Bمحل  ١٣٨:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - اى بكسى ايجيبت للتجارة لمنقول اليه المــــلكية   : اسم ا
 االسكندرية , , , , مصر -سيدي جابر  - المحاسبة  ٩خلف شارع : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0392767رقم العالمـة  : 

 2021/07/14تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
  ١٦مطبوعات الشركه فقط الواردة بالفئه  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 فرد مصرى الجنسية -بيكسى  - احمد محمد نصير محمود  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ريه , , , , مصراالسكند - الرمل  -مول سان ستيفانو  - الدور األول  Bمحل  ١٣٨:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - اى بكسى ايجيبت للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 االسكندرية , , , , مصر -سيدي جابر  - المحاسبة  ٩خلف شارع : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0392768رقم العالمـة  : 

 2020/10/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  ـــير بالسجالت  :تاريخ التأشـــ

  18الفئة : 
  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مصرى الجنسية -فرد   -بيكسى  - احمد محمد نصير محمود   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندريه , , , , مصر - الرمل  -ستيفانو مول سان  - الدور األول  Bمحل  ١٣٨:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - اى بكسى ايجيبت للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 االسكندرية , , , , مصر -سيدي جابر  - المحاسبة  ٩خلف شارع : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0392770رقم العالمـة  : 

 2021/07/14تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض السلع عبر وسائل  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٢٥-  ١٨ - ١٦فى مجال الفئات  ٣٥االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 
  

 فرد مصرى الجنسية -بيكسى  - احمد محمد نصير محمود   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  االسكندريه , , , , مصر - الرمل  -مول سان ستيفانو  - الدور األول  Bمحل  ١٣٨:  عنوان ناقل الملكية : 



56 56 

  
  ة محدودةشركة ذات مسئولي - اى بكسى ايجيبت للتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 االسكندرية , , , , مصر -سيدي جابر  - المحاسبة  ٩خلف شارع : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0394740رقم العالمـة  : 

 2020/12/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/11  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  28الفئة : 
والدمى وأدوات اللعب وتحديداً: الكرات المستخدمة في ألعاب الخفة والصحون المستخدمة األلعاب  - ٢٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

في ألعاب الخفة والدبابيس المستخدمة في ألعاب الخفة وألعاب اليويو المتصلة بخيط ووالعصي المنتهية بأزهار والعصي المستخدمة في 
المستخدمة في ألعاب الخفة وحبال القفز وأحاجي الصور المتقطعة وأحاجي  ألعاب الخفة والمناديل المستخدمة في ألعاب الخفة والحلقات

تركيب الصور وعارضات شفافة ثالثية األبعاد لأللغاز (عارضات لألفالم) والعصي الموسيقية وورق اللعب وألعاب البطاقات واأللعاب 
كة الميكانيكية وفقاعات الصابون ومجموعات فقاعات الدوارة واأللعاب المتحركة وألعاب اليويو والدمى واكسسوارتها وألعاب الحر

الصابون ومجموعات فقاعات الصابون واكسسواراتها؛ الطائرات الورقية والكرات الرياضية وكرات الملعب والكرات المطاطية؛ زينة 
؛ أكاليل الزهور للدمى؛ أغطية الرأس شجرة عيد الميالد؛ أقنعة اللعب واقنعة الوجه وأقنعة المهرجانات وأقنعة األزياء واألقنعة المسرحية

للدمى؛ تيجان للدمى والتيجان؛ قبعات للدمى؛ صولجانات للدمى وعصي اللعب والصولجانات الالمعة؛ الدمى التي لها أجنحة واألجنحة 
ار؛ الُدمى المتحركة؛ أنوف للتنكر؛ ألعاب التلبيس لألطفال وألعاب لعب األدوار؛ اكسسوارات التلبيس لألطفال واكسسوارات ألعاب لعب األدو

المهرجين؛ ألعاب الفنون ومجموعات الحرف؛ العاب البناء وألعاب المقاوالت؛ مجموعات ألعاب السيرك؛ خيم للعب وتماثيل الشخصيات؛ 
لج؛ األلعاب التي ألعاب على شكل مركبات؛ مركبات اللعب القابلة للقيادة؛ األلعاب المحشوة والمخملية؛ األلعاب التي تصدر ضجيج؛ كرات الث

أساسها الضوء؛ معدات الرياضة وأدواتها واكسسواراتها؛ ألواح التزلج؛ دمى على شكل حيوانات و زاواحف وحشرات؛ النظارات 
  دون غيرها ٢٨والنظارات الواقية للدمى. الواردة بالفئة رقم 

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

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

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

 
  0396309رقم العالمـة  : 

 2021/10/03تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/10  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  8الفئة : 
مكاوي للشعر، مالقط لتجعيد الشعر، قرضات البشرة الميتة، مالقط البشرة الميتة، ادوات كهربائية  - ٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

فر كهربائية أو غير كهربائية ، مقصات شعر لالستعمال الشخصي كهربائية او غير كهربائية، وغير كهربائية الزالة الشعر، ملمعات اظا
ات اظافر مالقط الزالة الشعر، اطقم العناية باظافر اليدين كهربائية او غير كهربائية ، ادوات تلميع االظافر كهربائية او غير كهربائية ، ملقم

ة لالظافر، سكاكين للتشذيب ، اطقم العناية باظافر القدمين كهربائية او غير كهربائية، شفرات كهربائية او غير كهربائية، مبارد كهربائي
  ٨ماكينة الحالقة كهربائية او غير كهربائية ، ماكينة حالقة كهربائية او غير كهربائية . الواردة بالفئة رقم 

  
 مصرى الجنسية - فردى  -مرجان مصر  - وائل ماجد احمد النبوى عبد الشافى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

البحيرة , , , ,  -مركز بدر  -ملك ورثة المرحوم / محمد عوض عبد الباقى  - شارع فجر االسالم  ١٤عقار رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  مصر

  
  أي مووي اميريكان بيوتي تيكنولوجي ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية  ١٩٨٠٤ويلمنجتون ، دي اي  ٣٠٥٢بي ام بي  ٥جيرماي دي أر اس تي أي  ٣: ملكية عنوان المنقول اليه ال
 ., الواليات المتحدة االمريكية

 
  0396311رقم العالمـة  : 

 2021/10/03تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/10  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
غسول (لوشن) لما بعد الحالقة، مستحضرات تعطير الجو، صابون اللوز، زيت اللوز، مستحضرات  - ٣الفئة :    ــــــجاتالبضائع والمنتــ

صبار االلوفيرا الغراض التجميل، كهرمان (عطر)، صابون مضاد للعرق، مضادات للعرق( مواد توليت)، عطور (زيوت عطرية)، عطر 
بية، مستحضرات تجميل لالستحمام، اقنعة تجميلية، زيت البرغموت، رذاذات النعاش رائحة الفم باديان، بلسم بخالف المستخدم الغراض ط
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، زيوت عطرية من خشب االرز، زيوت عطرية من الكباد، مستحضرات تنظيف، مستحضرات لتنظيف اطقم االسنان، مستحضرات ازالة 
تبيض البشرة، صابون الزالة الروائح الكريهة ، مستحضرات ازالة االلوان، اطقم تجميل، مستحضرات تجميل، كريمات تجميلية، كريمات ل

الشعر، صابون مطهر، مستحضرات اغتسال الغراض شخصة صحية او الزالة الروائح الكريهة، مستحضرات الشامبو الجاف ، 
، اقالم الحواجب،  مستحضرات التنظيف الجاف، اصابع تجميلية، زيوت عطرية، خالصات زيوت عطرية ، مستحضرات تجميل الحواجب

مستحضرات تجميل الرموش، لواصف لتثبيت الرموش المستعارة، رموش مستعارة، اظافر مستعرة، عناصر اساسية لعطور الزهور، 
مستحضرات تلميع، مواد دهنية الغراض التجميل، ملونات للشعر، اصباغ للشعر، غسوالت(لوشن) للشعر، رذاذ اسبري للشعر، 

زيت الياسمين، فازلين الغراض تجميل، عود البخور، اطقم تجميل، زيت الخزامي، ماء الخزامي، زيوت عطرية  مستحضرات تجعيد الشعر،
من الليمون، مواد ملمعة للشفاه ، طالء للشفاه، غسول لوشن الغراض التجميل، مناديل ورقية مشربة بغسوالت ( لوشن) للتجميل، مكياج، 

ت الزالة المكياج، اقنعة تجميلية، جل للتدليك بخالف المستخدم الغراض طبية، نعنان مساحيق مكياج، مستحضرات مكياج، مستحضرا
لصناعة العطور، مسك (لصناعة العطو)، مستحضرات العناية باالظافر، ملمع لالظافر، طالء لالظافر، اظافر مستعارة، مبطالت تجعيد 

يل، زيوت للعطور والروائح، اقالم تجميلية، مراهم الغراض التجميل، الشعر الدائم، زيت التربنتين الزالة الدهون، زيوت الغراض التجم
مزيجات من اوراق الورد المجفف المعطرة (روائح طبية)، زيت الورد، ماء معطر، خشب معطر، صابون حالقة ، مستحضرات حالقة، 

تحضرات الوقاية من الشمس ، مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة ، مستحضرات تجميل بغرض التنحيف، مستحضرات تنعيم ، مس
مستحضرات السمرار البشرة بالتعرض للشمس (مستحضرات تجميل)، تربينات (زيوت عطرية)، مستحضرات تجعيد الشعر. الواردة بالفئة 

  ٣رقم 
  

 مصرى الجنسية - فردى  -مرجان مصر  - وائل ماجد احمد النبوى عبد الشافى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
البحيرة , , , ,  -مركز بدر  -ملك ورثة المرحوم /محمد عوض عبد الباقى  - شارع فجر االسالم  ١٤عقار رقم :  لملكية : عنوان ناقل ا

  مصر
  

  أي مووي اميريكان بيوتي تيكنولوجي ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 
الواليات المتحدة االمريكية  ١٩٨٠٤ويلمنجتون ، دي اي  ٣٠٥٢بي ام بي  ٥جيرماي دي أر اس تي أي  ٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 ., الواليات المتحدة االمريكية

 
  0397409رقم العالمـة  : 

 2021/06/01تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30 - 21الفئة : 
ادوات مائده بخالف السكاكين  - اوانى الطهى  -اوعيه لألستعمال المنزلى وللمطبخ ادوات واوانى و - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

اوعيه  -علب الشاى  -مصافى الشاى  -اباريق ترويق للمشروبات غير كهربائيه  -اوعيه معزوله حراريا للمشروبات  - والشوك والمالعق 
اوانى خزف صينى واالوانى  - اوانى زجاجيه  -ت والمشروبات المثلجه اوعيه لصنع المثلجا -غاليات الشاى غير الكهربائيه  -لنقع الشاى 

  ٢١الفخاريه الوارده بالفئه رقم 
مساحيق  -شاى مثلج  -المشروبات الغازيه وغير الغازيه التى اساسها الشاى  -مستخلصات الشاى  -الشاى ومنتجات الشاى  - ٣٠الفئة 

 - ايس كريم  -مثلجات منكهة ومصاصات مثلجه  - المشروبات المثلجه  -ت غير الطبيه وشاى االعشاب والمنقوعا -الشاى والشاى المثلج 
  ٣٠مثلجات وحلويات مجمده الوارده بالفئه 

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

  ا, , , , بريطانياانجلتر -مرسيسد    -ويرال  - بورت ساناليت :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ايكاتيرا جروب اى بى هولدنجز بى .فى شركة خاصة محدودةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ايه ال روتردام  هولندا, هولندا ٣٠١٣،٤٥٥ويينا  : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0397441رقم العالمـة  : 

 2021/01/20تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  بالسجالت  : تاريخ التأشــــــير

  9الفئة : 
  ٩جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسئولية محدودة -زاكس الدارة المشروعات  (ش.ذ.م.م)  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه , , , , مصر -ه العجوز -ش ابو المحاسن الشاذلى  ٦٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ش.ذ.م.مzacks for investmentزاكس لالستثمار التجارياسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الحي الحادي عشر, مصر- مول سيتي ستار - ٦مبني -الدور الثالث  ١٣اكتوبر مكتب رقم  ٦الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 
  0397442رقم العالمـة  : 

 2021/01/20تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  38الفئة : 
  ٣٨جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - ٣٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسئولية محدودة -زاكس الدارة المشروعات  (ش.ذ.م.م)  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه , , , , مصر -العجوزه  -ش ابو المحاسن الشاذلى  ٦٦:  اقل الملكية : عنوان ن
  

  ش.ذ.م.مzacks for investmentزاكس لالستثمار التجارياسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الحي الحادي عشر, مصر- مول سيتي ستار - ٦مبني -الدور الثالث  ١٣اكتوبر مكتب رقم  ٦الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0397443رقم العالمـة  : 

 2021/01/20تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
  ٤١جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسئولية محدودة -روعات  (ش.ذ.م.م) زاكس الدارة المش اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه , , , , مصر -العجوزه  -ش ابو المحاسن الشاذلى  ٦٦:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ش.ذ.م.مzacks for investmentزاكس لالستثمار التجارياسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الحي الحادي عشر, مصر- مول سيتي ستار - ٦مبني -الدور الثالث  ١٣ر مكتب رقم اكتوب ٦الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0398299رقم العالمـة  : 

 2022/11/30تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  6الفئة : 
  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

  الجيزة, , , , مصر -العجوزة  - المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد -سالم عبد القوي لولح طارق عبد الاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 بملك/عبد السالم عبد القوي محمد لولح , مصر-مركز الشهداء - المنوفية : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0411142رقم العالمـة  : 

 2022/01/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  7الفئة : 
  ٧جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٧الفئة :    تالبضائع والمنتــــــــجا

  
 شركه توصيه بسيطه -شركة السيد احمد ربيع دغيدى وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  المنوفيه , , , , مصر -مركز الشهداء  - بملك حسن محمد سليمان فتح هللا  - زوايه الناعوره :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية. -ماجيك لصناعة االدوات المنزلية واالجهزة الكهربائية اليه المــــلكية   : اسم المنقول 
طمالي كوبري شبشير منوف المنوفية., , , ,  -بجوار طريق شبين الكوم  -قرية دبركي  -عزبة نصر حبيب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصر



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  

 
  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

 
  0411144رقم العالمـة  : 

 2022/01/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
  ١١جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركه توصيه بسيطه -شركة السيد احمد ربيع دغيدى وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  المنوفيه , , , , مصر -مركز الشهداء  - بملك حسن محمد سليمان فتح هللا  - زوايه الناعوره :  ل الملكية : عنوان ناق
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية. -ماجيك لصناعة االدوات المنزلية واالجهزة الكهربائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
طمالي كوبري شبشير منوف المنوفية., , , ,  -بجوار طريق شبين الكوم  -قرية دبركي  -حبيب عزبة نصر : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصر

 
  0411145رقم العالمـة  : 

 2021/09/16تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  8الفئة : 
  دون غيرها ٨ارده بالفئه جميع المنتجات الو - ٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
السيد احمد ربيع دغيدى - فيوتشر ستار لتجارة االدوات المنزلية والكهربائية-السيد احمد ربيع دغيدى وشركاة   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركه توصيه بسيطه -وشركاة 
  المنوفيه , , , , مصر -لشهداء زوايه الناعوره بملك حسن محمد سليمان فتح هللا مركز ا:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة شخص واحد محدودة المسئولية. -ماجيك لصناعة االدوات المنزلية واالجهزة الكهربائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

نوفية., , , , طمالي كوبري شبشير منوف الم -بجوار طريق شبين الكوم  -قرية دبركي  -عزبة نصر حبيب : عنوان المنقول اليه الملكية 
 مصر

 
  0411146رقم العالمـة  : 

 2021/09/16تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/03  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  21الفئة : 
  دون غيرها ٢١جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
السيد احمد ربيع دغيدى - فيوتشر ستار لتجارة االدوات المنزلية والكهربائية-يع دغيدى وشركاة  السيد احمد رب اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 شركه توصيه بسيطه -وشركاة 
  المنوفيه , , , , مصر -زوايه الناعوره بملك حسن محمد سليمان فتح هللا مركز الشهداء :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة شخص واحد محدودة المسئولية. -يك لصناعة االدوات المنزلية واالجهزة الكهربائية ماجاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

طمالي كوبري شبشير منوف المنوفية., , , ,  -بجوار طريق شبين الكوم  -قرية دبركي  -عزبة نصر حبيب : عنوان المنقول اليه الملكية 
 مصر

 
  0415539رقم العالمـة  : 

 2022/12/22تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

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

  شركة تضامن -شركة ميجو للتوكيالت التجارية  -بدر  الفرجاني  وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 القليوبية, مصر - العبور  - التاسع  -ش نجيب محفوظ  الحى  ١٨٠٢٢بلوك  ٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0415540رقم العالمـة  : 

 2022/12/26تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

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

  
  شركة تضامن -الت التجارية شركة ميجو للتوكي -بدر  الفرجاني  وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القليوبية, مصر - العبور  - التاسع  -ش نجيب محفوظ  الحى  ١٨٠٢٢بلوك  ٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0416011رقم العالمـة  : 

 2021/11/23تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
  ٤٣خدمات المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة :    جاتالبضائع والمنتــــــــ

  
 فرد مصرى الجنسية -  POSTOمطعم بوستو  -عبد هللا صالح عبد الحميد االحول  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , مصرالغربيه, , ,  - طنطا  -ش الحلو بملك/ صالح عبد الحميد اسماعيل االحول  ٣٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  مصري فرد الجنسيه -خالد صالح عبدالحميد اسماعيل االحول اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 شارع الحلو بملك/ صالح عبد الحميد اسماعيل االحول , مصر ٣٥ثان طنطا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0421923رقم العالمـة  : 

 2022/06/28تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/24  شــــــير بالسجالت  :تاريخ التأ

  43الفئة : 
  ٤٣خدمات مطاعم وكوفي شوب بالفئة  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 فرد مصرى الجنسية -محمد أحمد ابراهيم حسن عاشور  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة , , , , مصر -مدينة نصر  ١رقم مساكن الشروق خلف النادي االهلي شقة  ٨:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  موكيتو اس.بيه .أيهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ., إيطاليا٢٠١٣٩كاب  ١٧ميالنو (أم أي) فيالي أورتليس: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0422621رقم العالمـة  : 

 2022/11/03تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/23  :  تاريخ التأشــــــير بالسجالت

  30الفئة : 
  ٣٠جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , , , , مصر -العجوزة  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  فرد -عمرو محمد مصطفي الحبال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 الغربيه, مصر - مركز طنطا  -ملك سهير نصر محمد  -محله مرحوم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0422720رقم العالمـة  : 

 2022/11/01تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/03  :تاريخ التأشــــــير بالسجالت  

  38الفئة : 
  ٣٨جميع خدمات االتصاالت الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مصرى -افراد    -خالد امين عبد الحليم حسن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر شارع يوسف الجندي مركز البستان التجاري القاهرة , , , , ١٨:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  االمين كمبيوتر سنتر "خالد امين وشركاة "(ش.ذ.م.م)اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 قسم الهرم., مصر-الهرم -شارع ابو الهول السياحي ٧١٠الجيزة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0423257رقم العالمـة  : 

 2022/11/14تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/10  الت  :تاريخ التأشــــــير بالسج

  3الفئة : 
  دون غيرها ٣الصابون وصابون التواليت الواردة بالفئة  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مصرى الجنسية - فردي  -  -ايمان محمود ابراهيم محمد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الدقهلية , , , , مصر - مركز منيه النصر  -د البكري السيد علي ميت طاهر مركز منيه النصر بملك محمو:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  مصرى الجنسية -فردي  - -محمود سعد محمود عبد الحميد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الدقهلية بملك  / محمود البكري السيد , مصر -ميت طاهر مركز منيه النصر : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0423463مـة  : رقم العال

 2023/01/03تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  -١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:  كية : عنوان ناقل المل
  , , , , مصر

  
  شركة مساهمة مصرية -ريتش الند للصناعات الغذائية ش.م.م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 محافظة المنوفية. , , , , مصر -مدينة السادات  -المنطقة المطورين  ٤٨بالفطعة رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0424549رقم العالمـة  : 

 2022/06/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/04  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  33الفئة : 
  ٣٣مشروب كحولي فئة  - ٣٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركه مساهمه -لمشروبات الشركة المصرية الدولية ل اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  مصر الجديده , , , , مصر - ميدان السبع عمارات الميرغنى  -ش الشهيد اسماعيل فهمى  ٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة محدودة -دي اس كونسيبتس ال تي دي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ، قبرص, قبرص٢٤٠٦اجيو، بروكوبيوس، ليفكوسيا ١٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  0425457رقم العالمـة  : 
 2023/01/03تاريخ التسـجيل  : 

 2023/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  29الفئة : 

  دون غيرها ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 شركة توصية بسيطة  -ه تامر رجب وشركا اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الجيزة, , , , مصر -العجوزة  - المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة مصرية -ريتش الند للصناعات الغذائية ش.م.م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 محافظة المنوفية. , , , , مصر -مدينة السادات  -المنطقة المطورين  ٤٨بالفطعة رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0425934رقم العالمـة  : 

 2023/01/09تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  21الفئة : 
  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه   ناقل المـــــــــلكية  :اسم 

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

  المصرية العربية للمعادن (زينوكس) ش.م.ماسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 القاهرة, مصر-القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  - المنطقة السادسة  -الحي االول - ١٢٠فيال : الملكية عنوان المنقول اليه 

 
  0425981رقم العالمـة  : 

 2023/01/09تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  21الفئة : 
  ٢١لمنتجات الواردة بالفئة رقم جميع ا - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه    اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه   -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -شارع السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  , , , , مصر

  
  للمعادن (زينوكس) ش.م.مالمصرية العربية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر-القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  - المنطقة السادسة  -الحي االول - ١٢٠فيال : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0429388رقم العالمـة  : 

 2023/01/05تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/17  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  38 - 36 -35الفئة : 
  ٣٥التسويق االلكترونى الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٣٦خدمات الفئه  - ٣٦الفئة 
  ٣٨خدمات الفئه  - ٣٨الفئة 

  
 شركة ذات مسئولية محدودة -سهل لخدمات الدفع االلكتروني وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة, , , , مصر - قسم المقطم ب  -  ٩شارع  -مساكن اطلس  ٢١ب :  ان ناقل الملكية : عنو
  

  ش مساهمة -  SAHLسهل  - دلتا مصر للمدفوعات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
اكتوبر  ٦الصحراوى  الطابق االرضى القريه الذكيه طريق مصر اسكندريه  A5 - B84المبنى االدارى : عنوان المنقول اليه الملكية 
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 الجيزة , , , , مصر

 
  0434350رقم العالمـة  : 

 2022/12/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣المنتجات الوارده بالفئه  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ش تضامن - عدلى تعلب رومانى سامي اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة, مصر ٧:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  علي وجدي عبد¿ قدوماسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الغربيه مركز قطور دماط بملك / وجدي عبدهللا قادوم, مصر: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0435530رقم العالمـة  : 

 2023/01/03تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

  فرد -مصطفى سعيد رياض العربي اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ملك /سعيد رياض العربي, مصر-مركز كفر الزيات -ابيار-الغربيه : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0437899رقم العالمـة  : 

 2023/01/18تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/29  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

  
  شركة مساهمة -برايدز هاوس التجارية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهره, مصر - الدرب االحمر  -شارع بورسعيد  - الدور االرضي  ٣٩٣بالعقار رقم  ١٢٧محل : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0438302رقم العالمـة  : 

 2022/12/29تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  -١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:  ان ناقل الملكية : عنو
  , , , , مصر

  
  ش ذات مسئوليه محدودة -شتورا  -جوديز ايجيبت للصناعة والتجارةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

غيره بالمنطقة الصناعيه شمال طريق القطاميه العين السخنه بالتجمع منطقة الصناعات الص ٥٥٩مصنع رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 
 الثالث القاهرة, , , , مصر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0438303رقم العالمـة  : 

 2022/12/29تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  )٣٠الواردة بالفئة (جميع المنتجات  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

  
  ش ذات مسئوليه محدودة -تورا ش -جوديز ايجيبت للصناعة والتجارةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

منطقة الصناعات الصغيره بالمنطقة الصناعيه شمال طريق القطاميه العين السخنه بالتجمع  ٥٥٩مصنع رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 
 الثالث القاهرة, , , , مصر

 
  0438631رقم العالمـة  : 

 2022/12/28تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/31  لسجالت  :تاريخ التأشــــــير با

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

  
 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  -١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:  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  ٢: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0438638رقم العالمـة  : 

 2022/12/29سـجيل  : تاريخ الت
 2023/01/10  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

  
  شركة مساهمة- Safety BOAT FOR Integrated Industriesسيفتي بوت للصناعات المتكاملة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ة الصناعية الحرفية ج, مصر) المنطق٢/٣٢مصنع بالقطعة (رقم- مدينة بدر -القاهرة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0439673رقم العالمـة  : 

 2023/01/04تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 شركة توصية بسيطة -ركاه تامر رجب وش اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  -١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  , , , , مصر
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  الهدايه لتصنيع منتجات االلبان - جمعه حسن عبده سليمان اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 م اوسيم, مصر - برطس  -متفرع من شارع ابو مهني  -رع احمد الزين شا -الجيزه : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0439674رقم العالمـة  : 

 2022/12/14تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/10  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه  المـــــــــلكية  :اسم ناقل 

  الجيزة, , , , مصر -العجوة  -المهندسين  -  ١٥شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة- Safety BOAT FOR Integrated Industriesسيفتي بوت للصناعات المتكاملة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ) المنطقة الصناعية الحرفية ج, مصر٢/٣٢مصنع بالقطعة (رقم- مدينة بدر -القاهرة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0442533رقم العالمـة  : 

 2022/12/20تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٩الفئة :    اتالبضائع والمنتــــــــج

  
 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

  شركه مساهمه -عفراء للتكنولوجيا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مدينه السادس من اكتوبر, مصر - ) المنطقه الصناعيه الثالثه  ١٥/  ٢٤٣الجيزه القطعه رقم ( : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0442828رقم العالمـة  : 

 2022/12/20تاريخ التسـجيل  : 
 2023/01/25  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43 - 39 -36الفئة : 
خدمات التأمين؛ الشؤون التمويلية؛ الشؤون المالية؛ الشؤون العقارية؛ خدمات االستثمار العقاري؛  - ٣٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ات الوكاالت خدمات االستثمار العقاري المتعلقة بالممتلكات والتحسينات العقارية؛ الخدمات العقارية؛ خدمات الممتلكات العقارية؛ خدم
 العقارية؛ تجار العقارات والوكالء اإلداريون، لجميع أنواع الممتلكات والتحسينات واألراضي والعقارات؛ الخدمات العقارية المقدمة عبر

الي المتعلقة شبكة كمبيوتر عالمية أو اإلنترنت؛ خدمات التقييم (التثمين)؛ خدمات التقييم (التثمين) العقاري؛ خدمات التقييم (التثمين) الم
بمسح المباني واألراضي والممتلكات؛ خدمات التقييم، وتشمل التقييم المالي، وخدمات السمسرة والتثمين، وتقديم االستشارات، والخدمات 

والرهن  المالية فيما يتعلق بالعقارات؛ الخدمات المتعلقة بتوفير التمويل لشراء المباني والمنازل والعقارات واألراضي؛ وسطاء العقارات
العقاري؛ الخدمات المالية؛ تنظيم القروض وخدمات اإلقراض؛ خدمات إعادة التمويل؛ الوساطة المالية والرهن العقاري والقروض؛ خدمات 

الصناديق االستئمانية لالستثمار العقاري؛ خدمات إدارة الصناديق االستئمانية لالستثمار العقاري؛ خدمات سمسرة وإدارة وتأجير 
العقارات؛ وكاالت العقارات وخدمات تأجير العقارات؛ تأجير أماكن اإلقامة الدائمة؛ خدمات تحصيل اإليجار؛ إدارة العقارات  واستئجار

 المؤجرة؛ إدارة محفظة الممتلكات؛ خدمات حيازة األراضي؛ الخدمات العقارية المتعلقة بإدارة األراضي؛ خدمات االستثمار التجاري؛ خدمات
  ري والممتلكات؛ خدمات تقديم النصح واالستشارات والمعلومات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أعاله.االستثمار العقا

خدمات النقل؛ الخدمات اللوجستية للنقل؛ خدمات السفر؛ وكاالت السفر والخدمات السياحية لتنظيم السفر؛ تنظيم حركة البضائع  - ٣٩الفئة 
يم النقل بالسيارات، والشاحنات، والدراجات النارية، والسكوترات، والحافالت، والحافالت الصغيرة، وتخزينها؛ تعبئة وتخزين البضائع؛ تنظ

والبيوت المتنقلة على هيئة مركبات كبيرة وغيرها من المركبات البرية؛ خدمات النقل في المطارات؛ تنظيم مواقف السيارات؛ خدمات 
وزات لقضاء العطالت ورحالت السفر للعمل؛ خدمات حجز الحجز المسبق حجوزات السفر والنقل؛ خدمات الحجز المسبق والحج

والحجوزات لنقل الركاب؛ خدمات تخطيط حركة المرور والطرق؛ تأجير السيارات والطائرات والسفن والقوارب؛ تأجير القوارب؛ تخزين 
؛ تخزين المركبات؛ خدمات النقل بالمركبات؛ تأجير القوارب؛ خدمات النقل بالقوارب؛ خدمات الموانئ الصغيرة للقوارب؛ تأجير المركبات

 الطائرات؛ تخزين الطائرات؛ خدمات النقل بالطائرات؛ خدمات قيادة السيارات؛ ترتيب الرحالت البحرية والرحالت والجوالت والقيام برحالت
هوائية وخدمات النقل ذهابًا وإياًبا، توصيل السفر؛ خدمات حجز تذاكر الطيران؛ خدمات المنتجعات من خالل تأجير السيارات والدراجات ال

السلع من محالت السوبرماركت والمتاجر؛ تنظيم وحجز رحالت السفر للعطل الجماعية؛ القيام برحالت السفر الرتياد األماكن السياحية؛ 
المركبات؛ خدمات تقديم النصح  خدمات حراسة المسافرين؛ نقل أمتعة الركاب؛ تسليم البضائع؛ خدمات تسليم الطرود؛ خدمات أماكن وقوف
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  واالستشارات والمعلومات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أعاله. 
خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ خدمات الحانات الصغيرة؛ خدمات حانات البيرة؛ خدمات المقاهي؛ خدمات الكافتيريات؛  - ٤٣الفئة 

ت]؛ خدمات التموين بالطعام والشراب؛ خدمات محالت بيع المقاهي؛ خدمات المطاعم؛ خدمات خدمات المطاعم المؤقتة أو المتنقلة [الكانتينا
اإليواء المؤقت؛ خدمات حجز أماكن اإلقامة المؤقتة؛ خدمات اإلقامة المؤقتة؛ خدمات أماكن اإلقامة للعطالت؛ خدمات مكاتب اإلقامة 

مؤقتة مؤثثة أو غير مؤثثة؛ خدمات تبادل أماكن اإلقامة؛ توفير أماكن اإلقامة المؤقتة؛ تأجير أماكن لقضاء العطالت؛ توفير أماكن إقامة 
للمؤتمرات والمعارض والمحاضرات والندوات؛ تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة؛ تأجير قاعات االجتماعات؛ توفير مرافق المؤتمرات 

قامة المؤقتة؛ حجز أماكن اإلقامة المؤقتة عبر اإلنترنت؛ والمعارض واالجتماعات؛ خدمات وكاالت تأجير أماكن اإلقامة؛ حجز أماكن اإل
حجز أماكن اإلقامة للمسافرين؛ خدمات الحجز في الفنادق؛ خدمات الحجز في المطاعم؛ خدمات الفنادق؛ تقديم معلومات عن الفنادق؛ 

مات؛ خدمات وكاالت السفر لتنظيم وحجز الحجز في الفنادق؛ خدمات اإلقامة المؤقتة في مخيمات العطالت من خالل تأجير مواقع المخي
أماكن اإلقامة؛ خدمات إيواء الحيوانات [بيوت الحيوانات]؛ خدمات التأجير والحجز لإلقامة في المنتجعات؛ خدمات الحجز في الفنادق؛ 

  خدمات تقديم النصح واالستشارات والمعلومات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أعاله.
  

 فرد بريطانية الجنسية -فرح ظفر  ــــلكية  :اسم ناقل المـــــ
،  ١١٤٥٢، الرياض ،  ٦٨٤٧، منطقة النخيل ، ص.ب  ١مجمع تقنية المعلومات واالتصاالت ، مبنى سى اس :  عنوان ناقل الملكية : 

  المملكه العربيه السعوديه , , , , المملكة العربية السعودية
  

  شركة ذات شخص واحد مساهمة مقفلة -اماال شركه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
- ١٢٢١٤الرياض ٩٦٤٠منطقه العليا ، وحده رقم  -طريق العروبه  ٢٢٣٩مركز المملكه ،  ٥٨الطابق : عنوان المنقول اليه الملكية 

 المملكه العربيه السعوديه, , , , المملكة العربية السعودية ٩٥٩٧

 
  0444473رقم العالمـة  : 

 2023/01/16يل  : تاريخ التسـج
 2023/01/18  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , مصر -العجوزة  - المهندسين  - ١٥شقه  -الثالث  الدور -ش السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة توصية بسيطة -انس احمد مكي وشركاة  -شركة موتيف لالستثمار والصناعةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ين., , , , مصرالمهندس -ش الخليل من ش الجهاد ميدان لبنان  ٤بالدور  ١٠الجيزة شقة رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 


