
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0009271رقم العالمـة  : 

 1946/01/15تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
  المطبوعات و النشرات المطبوعة المحالت - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دوات المكتبيسة و اقالم الرصاص وو الدوريات و جميع انواع المواد المطبوعة و الكتب و تجليد الكتب و اال 
  الديس و الورق و ادوات الورق و الصور الفوتوغرافية و افرخ الموسيقى المطبوعة و البرامج 

  
 تايم انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  لمتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكية, الواليات ا-١٠٢٨١،نيويورك٥شارع ليبرتي ،الدور  ٢٢٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

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

 
  0039648رقم العالمـة  : 

 1964/09/20تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
لوازم المكاتب الخاصة بالكتابة والرسم والتلوين من جميع االنواع ما عدا الورق المقوى من جميع  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  االنواع ما عدا االثاث
  

 فاير كاستل ش مساهمة المانية -أ و ـــــلكية  :اسم ناقل المــــ
  شتاين بالقرب من نورمبرج المانيا, المانيا:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة ذات مسئولية محدودة-ايه دبليو فايبر كاستل اونترنايمينزفيرفالتونج جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ،اشتاين،المانيا, المانيا٩٠٥٤٦،٢نور نبرجر ستراس : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0042070رقم العالمـة  : 

 تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  7الفئة : 
التى يمكن نقلها أو  االالت  المستخدمة فى الزراعة والصناعة وفالحة البساتين وغرس النباتات - ٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والمناشير االلية   -االت الدراس   -المحركات عد الخاصة بالعربات والتى  تدار بالبخار أوالجازولين أو الزيت أو الكهرباء   -الثابت منها  
والصمامات الواردة  وغير بوصفها جزء من االلة مثل المكثفات التبخير ومنظفات الضغط بوصفها من االلة   ٧المكثفات الواقعة فى فئة -

مبادالت الحرارة عللى انها اجزاء من االت غير منفصلة  منعا والتقع فى فئات اخرى  المضخات الواردة فى  - اجزاء من االالت   ٧بالفئة 
  فئات اخرى

  
 يورك انترناشيونال كوربويشن شركة متحدة مساهمة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٥٣٢٠٢ايست ميتشجان ستريت ميلوكى ، دبليو اى  ٥٠٧:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0042071رقم العالمـة  : 

 1975/07/07تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
في االجهزة الكهربائية المستخدمة في الصناعة واالجهزة العلمية واجزاء هذة المنتجات الغير واردة  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  فئات اخرى  المكثفات بما فيها المكثفات االيونية والمفاعالت ومبادالت الحرارة
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 يورك انترناشيونال كوربوريشن شركة مساهمة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الواليات المتحدة االمريكية ٥٣٢٠٢ايست ميتشجان ستريت ميلوكى ، دبليو اى  ٥٠٧:  عنوان ناقل الملكية : 
  المتحدة االمريكية , الواليات

  
  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0042072رقم العالمـة  : 

 1968/02/24تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/12  لتأشــــــير بالسجالت  :تاريخ ا
  11الفئة : 

اجهزة االضاءة والتسخين وتوليد البخار والطبخ والتبريد  _والتجفيف وتجديد الهواء وتوزيع  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
االتو ماتكية التي تعمل بالغاز اوالوقود المياة والتركيبات الصحية اجهزة صنع الثلج واجهزة تكيف الهواء وسخانات الماء وسخانات 

اوالكهرباء والمفاعالت بوصفها انواع من االفران ومبادالت الحرارة اجهزة تكييف صناعي  للطقس واجزاء جميع المنتجات سالفة الذكر 
  غير الواردة  في فئات اخري فيما عدا وابورات الغاز

  
  

 ل كوربوريشنيورك انترناشيونا اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحدة االمريكية ٥٣٢٠٢ايست ميتشجان ستريت ميلوكى ، دبليو اى  ٥٠٧:  عنوان ناقل الملكية : 

  , الواليات المتحدة االمريكية
  

  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١س ستريت فيكتور فون برون: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0061448رقم العالمـة  : 

 1983/09/25تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 ل سليمان وشركاه شركة توصيه بسيطها اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ش عبد العزيز بملكي عاشور وهريدي قسم العرب بورسعيد, مصر:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة- لورد للتجارة والصناعة ش.م.م اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مصر , , , , مصر -بورسعيد  -حي شرق  -شارع صفية زغلول  ١٢: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0079769رقم العالمـة  : 

 1994/02/06تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  مستحضرات للعناية بالشعر غير معطرة . - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 . زوتوس إنترناشونال . انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ، الواليات المتحدة ., , , , الواليات المتحدة االمريكية ٦٨٢٠توكينيك رود ،دارين ،كونيكتيكات ١٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ، ال ال سيllزوتوس إنترناشونال اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 لواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية،ا٣٥٨١-٠٦٠٦٧هنكل واي،روكي هيل ،كونيكتيت،١: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0079901رقم العالمـة  : 

 1995/06/20تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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  11الفئة : 
جهزة الطاقة وتشمل أجهزة توليد البخار وأجزاء أجهزة االنارة ـ أجهزة التدفئة ـ أجهزة التبريد ـ أ - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 وقطع غيار ومستلزمات االجهزة سالفة الذكر بما فى ذلك وسائل التحكم الكهربائية وااللكترونية الخاصة بتلك االجهزة والتى تعتبر أجزاء
  والترد بفئات أخرى ١١منها وجميع تلك المنتجات واردة بالفئة 

  
 جونسون كونترولز تيكنولوجى كومبانى شركة متحدة :اسم ناقل المـــــــــلكية  

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - والية ميتشجان  - مدينة هولند  ٣٢ايست ستريت رقم  ٩١٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : ن المنقول اليه الملكية عنوا

 
  0083963رقم العالمـة  : 

 2002/05/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ب طبيعى كامل الدسم معقملبن حلي - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة جهبنه لاللبان اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه, مصر -ش الجهاد / ميدان لبنان المهندسين بالعجوزه ١١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة جهينة للصناعات الغذائية  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزه , , , , مصر  -الشيخ زايد  -سوديك ويست   - البوليجون  ٢مبني : ه الملكية عنوان المنقول الي

 
  0083965رقم العالمـة  : 

 1993/05/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ومعقم لبن حليب طبيعى كامل الدسم - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة جهينة لاللبان ش.م.م شركة مساهمة مصرية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, مصر - المهندسين  -العجوزة  - ميدان لبنان  - ش الجهاد  ١١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة جهينة للصناعات الغذائية  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزه , , , , مصر  -الشيخ زايد  -سوديك ويست   - البوليجون  ٢مبني : المنقول اليه الملكية عنوان 

 
  0089715رقم العالمـة  : 

 1999/02/10تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
الصابون والمواد  -ة بتبييض االقمشة وغيرها من المواد التى تستخدم والكشط المستحضرات الخاص - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  العطرية والزيوت الطيارة ومواد التزيين الكوزموتيك) ومحاليل الشعر .
  

 حسين صبحى حسن المقدم وشركاه شركة (كان) شركة توصية بسيطة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ق مصر الجديدة القاهرة, مصرش السبا٩٩:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة كان لصناعة وتعبئة العلب ش.م.م.شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مصر الجديدة , مصر - شارع السباق  ٩٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0094131رقم العالمـة  : 

 2000/05/10تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  السجالت  :تاريخ التأشــــــير ب
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  9الفئة : 
بطاريات كهربائية مراكمات اجهزة الراديو و التليفزيون و قطع غيارها اجهزة التسجيل و شرائطها  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

سالك قواطع الدائرة عدادات قياس اسطوانات الممغنطة االمتيازات اجهزة االنذار ضد السرقات صناديق الوصالت الكابالت الكهربائية و اال
السرعة ازرار فتح نوافذ السيارة بالكهرباء الملفات الكهربائية المفاتيح الكهربائية عدادات الزيت و درجة الحرارة و الماء و الوقود 

ئر الكهربائية منظمات درجة مقاييس التدرج عدادات انقالب فيش الكهرباء اآلمنة وحدات التنظيم الفولتيه والعات السجا ٩الواردة بالفئة 
اجهزة قياس و تسجيل حالة  ٩محوالت التيار الكهربائى اللفات المصفحة االسالك المعزولة الواردة بالفئة  ٩الحرارة الواردة بالفئة 
  و الترد ضمن فئات اخرى ٩حواكم و ضوابط السرعة و جميع المنتجات ترد بالفئة  ٩المركبة الواردة بالفئة 

  
 شركة مساهمة - جنرال موتورز كوربوريشن  لمـــــــــلكية  :اسم ناقل ا

الواليات المتحدة االمريكية,  - ٤٨٢٠٢ويست جراند بوليفارد وكاس افينيو مدينة ديترويت والية ميتشجان :  عنوان ناقل الملكية : 
  الواليات المتحدة االمريكية

  
  كدلفى تكنولوجيز _ اناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  - ٤٨٠٩٨ميتشجان -دلفي درايف سيتي تروي  ٥٧٥٢: عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية

 
  0124613رقم العالمـة  : 

 2007/04/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
وسائل التحكم الكهربائية و االلكترونية و أنظمة التحكم الدارة المنشأت و على وجه الخصوص و  - ٩الفئة :    ــــــجاتالبضائع والمنتــ

 مكيفات الهواء و التبريد و الطاقة و االنارة و انذارات الحريق و األمن و الكناص و قطع الغيار الخاصة بها ، برامج الكمبيوتر لتشغيل
يه المبانى ، و على وجه الخصوص أنظمة التسخين و التهوية و مكيفات الهواء و التبريد و الطاقة و االنارة و انذارات أنظمة التحكم فى تقن

  ٩الحريق و األمن للمنشأت الصناعية و التجارية و الحكومية الواردة بالفئة 
  

 جونسون كونترولز تيكنولوجى كومبانى شركة متحدة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - والية ميتشجان  - مدينة هولند  ٣٢ايست ستريت رقم  ٩١٥:  نوان ناقل الملكية : ع

  االمريكية
  

  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0124615رقم العالمـة  : 

 2007/11/15تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  37الفئة : 
ه و مكيفات هواء و تبريد و طاقة تركيب و صيانة و تصليح االجهزة لتقديم أنظمة تسخين و تهوي - ٣٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  و انارة و انذار حريق و أمن للمنشأت الصناعية و التجارية و الحكومية
  

 جونسون كونترولز تيكنولوجى كومبانى شركة متحدة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  الواليات - والية ميتشجان  - مدينة هولند  ٣٢ايست ستريت رقم  ٩١٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0124617رقم العالمـة  : 

 2007/11/15لتسـجيل  : تاريخ ا
 2023/02/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
خدمات التدريب و التعليم فى مجال أنظمة التسخين و التهوية و مكيفات الهواء و التبريد و الطاقة  - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ن غيرها.دو ٤١و االنارة و انذارات الحريق و األمن بالفئة 
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 جونسون كونترولز تيكنولوجى كومبانى شركة متحدة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - والية ميتشجان  - مدينة هولند  ٣٢ايست ستريت رقم  ٩١٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتش جونسوناسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0125995رقم العالمـة  : 

 2002/10/30تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
الفواكه و الخضروات  -مستخرجات اللحوم  -الطيور الداجنة و طيور الصيد  -االسماك  -اللحوم  - ٢٩الفئة :    منتــــــــجاتالبضائع وال

الزيوت و الدهون القابلة  -الحليب و منتجات الحليب  -البيض  -صلصات الفواكه  - المربات  -الجيلى  -المحفوظة و المجففة و المطهية 
 -االطعمة المحفوظة المصنوعة من اللحوم  - المصنوعه من اللحوم و االسماك و الطيور الداجنة و طيور الصيد  المحفوظات -لألكل 

  دون غيرها ٢٩الطيور الداجنة و طيور الصيد غيرالواردة فى فئات أخرى و الواردة بالفئة  -االسماك 
  

 ديوليو , اس . ايه اسم ناقل المـــــــــلكية  :
ريفاس  ٢٨٥٢١ايه بالنتا , ايديفيسيو بيتا  ٤,  ٧باركوي امبريسالایر  ريفاس فيوتيورا , ماري كوري , :  ية : عنوان ناقل الملك

  فاسيامدريد (مدريد), اسبانيا, أسبانيا
  

  هيربا  رايسميلز ،اس .ال.يواسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ة،اسبانيا, أسبانيااشبيلي ٤١٩٢٠،٤٣في كيل ريل : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0125996رقم العالمـة  : 

 2003/04/23تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
اعى ) الطحين بدائل البن ( البن الصن - الساجو  -التابيوكا  - االرز  - السكر  -الكاكاو  -الشاى  -البن  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مسحوق الخبيز  - الخميرة  - العسل االسود  -العسل االبيض  -المثلجات  -الفطائر و الحلوى  - الخبز  -و مستحضرات مصنوعه من الحبوب 
  دون غيرها ٣٠الواردة بالفئة  -الثلج  -الصلصات ( بهارات ) التوابل  -الخردل ( المستطردة ) الخل  - الملح  -
  

 ديوليو , اس . ايه ـــلكية  :اسم ناقل المــــــ
ريفاس  ٢٨٥٢١ايه بالنتا , ايديفيسيو بيتا  ٤,  ٧باركوي امبريسالایر  ريفاس فيوتيورا , ماري كوري , :  عنوان ناقل الملكية : 

  فاسيامدريد (مدريد), اسبانيا, أسبانيا
  

  هيربا  رايسميلز ،اس .ال.يواسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 اشبيلية،اسبانيا, أسبانيا ٤١٩٢٠،٤٣في كيل ريل : قول اليه الملكية عنوان المن

 
  0126124رقم العالمـة  : 

 2003/02/05تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
  والترد ضمن فئات اخرى ١١واردة بالفئةاجهزة تدفئة وتكييف هواء واجهزة تثليج ال - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 يورك انترناشيونال كوربوريشن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الواليات المتحدة االمريكية ٥٣٢٠٢ايست ميتشجان ستريت ميلوكى ، دبليو اى  ٥٠٧:  عنوان ناقل الملكية : 
  , الواليات المتحدة االمريكية

  
  ونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشجاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0129713رقم العالمـة  : 
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 2004/03/09تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
-الورق واالصناف المصنوعة منه والورق المقوى(الكرتون) واالصناف المصنوعة منه - ١٦الفئة :    ع والمنتــــــــجاتالبضائ

االدوات الكتابية ومواد اللصق (الخاصة باالدوات -المصور الفوتوغرافية-ومواد التجليد - المطبوعات والجرائد والدوريات والكتب
وال ترد باى  ١٦االالت الكتابية ولوازم المكاتب (عد االثاث وورق اللعب وكلها واردة بالفئة-فرش االلوان-ينالكتابية)االدوات الخاصة بالفنان

  فئة اخرى
  

 فريمكس لالستثمار ( ش . ذ . م . م ) اسم ناقل المـــــــــلكية  :
دبى دولة االمارات  - ٤٣٩٧توم ص ب ، شارع مك ١١٠١ -٢مكتب رقم -برج الريم  -الطابق الحادى عشر :  عنوان ناقل الملكية : 

  العربية المتحدة, المملكة العربية السعودية
  

  لونغلف ترايدنغ (يو.كيه.)ليمتد.اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 بى ان, بريطانيا ٦٨كينغزميل،تيراسي،لندن ان دبليو ٢برينس ألبرت هاوس ،: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0151560 رقم العالمـة  :

 2008/02/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  منتجات االلبان والزبادى واالجبان - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة جهينة لاللبان شركة مساهمة مصرية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ش الجهاد ميدان لبنان ، المهندسين ، قسم العجوزة القى جيزة , مصر١١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة جهينة للصناعات الغذائية  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزه , , , , مصر  -الشيخ زايد  -سوديك ويست   - البوليجون  ٢مبني : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0156876عالمـة  : رقم ال

 2006/12/26تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩االلبان ومنتجات االلبان الفئه  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركه جهينه لاللبان شركه مساهمه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ش الجهاد ميدان لبنان المهندسين, مصر ١١:  : عنوان ناقل الملكية 
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة جهينة للصناعات الغذائية  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزه , , , , مصر  -الشيخ زايد  -سوديك ويست   - البوليجون  ٢مبني : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0156877رقم العالمـة  : 

 2006/12/26التسـجيل  :  تاريخ
 2023/02/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩األلبان ومنتجات األلبان الفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة جهينه لأللبان شركة مساهمة مصرية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, مصر -المهندسين  -ميدان لبنان ش الجهاد  ١١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة جهينة للصناعات الغذائية  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزه , , , , مصر  -الشيخ زايد  -سوديك ويست   - البوليجون  ٢مبني : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0156878رقم العالمـة  : 
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 2006/12/26جيل  : تاريخ التسـ
 2023/02/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩األلبان ومنتجات األلبان الفئة  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة جهينه لأللبان شركة مساهمة مصرية اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, مصر -المهندسين  -لبنان ش الجهاد ميدان  ١١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة جهينة للصناعات الغذائية  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزه , , , , مصر  -الشيخ زايد  -سوديك ويست   - البوليجون  ٢مبني : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0156879رقم العالمـة  : 

  تاريخ التسـجيل  :
 2023/02/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 شركة مساهمة مصرية -جهينه للصناعات الغذائية ش م م  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , , , , مصر - يد الشيخ زا -البوليجون سوديك ويست  ٢مبنى :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة جهينة للصناعات الغذائية  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزه , , , , مصر  -الشيخ زايد  -سوديك ويست   - البوليجون  ٢مبني : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0162264رقم العالمـة  : 

 2008/06/03تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 (شركه فرديه) مؤسسة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة- الشركه العالميه للمواد الغذائيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الشارقه دوله االمارات العربية المتحده,  -خلف ش الوحده ملك االنا شيراز عبد الرزاق  -المنطقه الصناعيه االولي :  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة

  
ئمة طبقا لقوانين دولة االمارات شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقا -الشركة العالمية للمواد الغذائيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

  العربية المتحدة
 دولة االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة -الشارقة  - ٤١١٥ص .ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0166734رقم العالمـة  : 

 2007/07/18تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
زيوت الطعام والدهون والسمن النياتى والسمن الحيوانى والزبد ومنتجات الحساء وااللبان  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والفواكة   ومنتجات االلبان وااللبان المنكهة وخالئط االلبان واللحوم والسمك والدواجن والحيوانات والطيور المصيدة ومستخلصات  اللحوم
  والخضروات  المحفوظة  والمجففة والمطهوة  والجيلى والمربات و الفاكة  المسكرة  المحفوظة والبيض.

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

نطقة الصناعية االولى خلف شارع الوحدة ملك االنا شيراز عبد الرازق الشارقة دولة االمارات العربية المتحدة, الم:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمارات العربية المتحدة

  
ات شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمار -الشركة العالمية للمواد الغذائيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

  العربية المتحدة
 دولة االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة -الشارقة  - ٤١١٥ص .ب : عنوان المنقول اليه الملكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0167939رقم العالمـة  : 

 2008/04/07تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/12  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
 ٠أفران الغاز والزيت والفحم  ٠األفران التي تعمل بهواء الجاذبية أو دفع الهواء  ٠مكيفات الهواء  - ١١الفئة :    منتــــــــجاتالبضائع وال

  دون غيرها ١١اجهزة التسخين واالضاءة والتهوية بالفئة رقم 
  

 وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير شركة مساهمة مؤلفة -يورك انترناشيونال كوربوريشن  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحدة االمريكية ٥٣٢٠٢ايست ميتشجان ستريت ميلوكى ، دبليو اى  ٥٠٧:  عنوان ناقل الملكية : 

  , الواليات المتحدة االمريكية
  

  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : ملكية عنوان المنقول اليه ال

 
  0168202رقم العالمـة  : 

 2008/01/02تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
من والسمن الصناعى والزبدة ومنتجات  الحساء واللبن ومنتجات زيوت الطعام والدهون والس - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

األلبان ذات النكهة واللبن المضروب ذو النكهة واللحوم واألسماك والطيور والحيوانات المصيدة ومستخلصات اللحوم والفواكه 
لوجبات الخفيفة التى تغطيها هذه الفئة والخضروات المجففة والمطهوة والجيلى والمربات والفاكهة المطهوة والمحاله والبيض ألصناف ا

٢٩  
  

 شركة فردية مؤسسة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة - الشركة العالمية للمواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
دولة اإلمارات العربية  - الشارقة  - خلف شارع الوحدة ملك األنا شيراز عبد الرازق -المنطقة الصناعية األولي :  عنوان ناقل الملكية : 

  المتحدة, االمارات العربية المتحدة
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات  -الشركة العالمية للمواد الغذائيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
  العربية المتحدة

 دولة االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة -الشارقة  - ٤١١٥ص .ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0168204رقم العالمـة  : 

 2007/01/02تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  32الفئة : 
ها المشروبات المنعشة والمرطبة ومشروبات الطاقة والمشروبات المشروبات غير الكحولية بما في - ٣٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

مشروبات وعصائر  -المياه الغازية والمعدنية  -متساوية التوتروالمصنعة  من مصل اللبن ( زائد التوتر وناقصة التوتر ) للرياضيين  
كهةواألقراص الفوارة لعمل المشروبات غير مسحوق الفا -الفاكهة والرحيق والشراب المركز والمستحضرات األخرى لعمل المشروبات 

  . ٣٢الكحولية وخليط عصائر الفاكهة ( الكوكتيل ) بالفئة 
  

 شركة فردية مؤسسة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة - الشركة العالمية للمواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
دولة اإلمارات العربية  - الشارقة  -خلف شارع الوحدة ملك األنا شيراز عبد الرازق  -ة األولي المنطقة الصناعي:  عنوان ناقل الملكية : 

  المتحدة, االمارات العربية المتحدة
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات  -الشركة العالمية للمواد الغذائيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
  ربية المتحدةالع

 دولة االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة -الشارقة  - ٤١١٥ص .ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0168225رقم العالمـة  : 
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 2008/05/05تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
زيوت الطعام والدهون  والسمن والسمن الصناعى والزبدة ومنتجات الحساء واللبن ومنتجات  - ٢٩الفئة :    ـــــجاتالبضائع والمنتـــ

االلبان ذات النكهه واللبن المضروب ذو النكهه واللحوم واالسماك والطيور والحيوانات المصيدة ومستخلصات اللحوم والفواكة 
لمربات والفاكهه المطهوة والمحالة والبيض  الصناف الوجبات الخفيفة التى تغطيها هذه الفئة والخضروات المجففة والمطهوة والجيلى وا

٢٩  
  

 شركة فردية مؤسسة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة - الشركة العالمية للمواد الغذائية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
ولى خلف شارع الوحدة ملك االنا شيراز عبد الرازق الشارقة دولة االمارات العربية المتحدة, المنطقة الصناعية اال:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمارات العربية المتحدة
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات  -الشركة العالمية للمواد الغذائيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
  دةالعربية المتح

 دولة االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة -الشارقة  - ٤١١٥ص .ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0169761رقم العالمـة  : 

 2007/10/29تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
معدات التسخين والتهويه ومكيفات الهواء والتبريد وعلى وجه الخصوص الخراطيم وادوات الربط  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  الخاصه بالتبريد
  

 جونسون كونترولز تيكنولوجى كومبانى شركة متحدة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - ميتشجان والية  - مدينة هولند  ٣٢ايست ستريت رقم  ٩١٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0169762:  رقم العالمـة 

 2008/02/04تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  37الفئة : 
تركيب وصياتة وتصليح االجهزة لتقديم انظمة تسخين وتهوية ومكيفات هواء وتبريد وطاقة  - ٣٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  .٣٧والتجارية والحكوميةبالفئة  وانارة وانذار حريق وآمن للمنشات الصناعية
  

 جونسون كونترولز تيكنولوجى كومبانى شركة متحدة اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - والية ميتشجان  - مدينة هولند  ٣٢ايست ستريت رقم  ٩١٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشالمــــلكية   : اسم المنقول اليه 
 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0169763رقم العالمـة  : 

 2008/02/13تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
خدمات التدريب والتعليم فى مجال انظمه التسخين والتهويه ومكيفات الهواء والتبريد والطاقه  - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  واالناره وانذارات الحريق واالمن
  

انين والية ويسكونسين بالواليات المتحدة شركه مساهمه امريكيةمؤلفةطبقا لقو -جونسون كونترولز , انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 االمريكية
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الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  - ١٥٣٢٠١نورث جرين باى افينيو ميلووكى ويسكونسين  ٥٧٥٧:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : وان المنقول اليه الملكية عن

 
  0169766رقم العالمـة  : 

 2008/02/13تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  37الفئة : 
وصيانه وتصليح االجهزه لتقديم انظمه تسخين وتهويه ومكيفات هواء وتبريد وطاقه  تركيب - ٣٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  واناره وانذار حريق وآمن للمنتشآت الصناعيه والتجاريه والحكوميه.
  

 جونسون كنترولز انك شركه مساهمه امريكية مؤلفة طبقا لقوانين والية ويسكونسين اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الواليات المتحده االمريكيه, الواليات المتحدة  ١٥٣٢٠١نورث جرين باى افينيو ميلووكى ويسكونسين  ٥٧٥٧:  لكية : عنوان ناقل الم

  االمريكية
  

  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢ام راينفول ، ،نيوهاوزن ايه٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0175048رقم العالمـة  : 

 2008/01/03تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
ت االلبان وااللبان زيوت الطعام والدهون والسمن الصناعي والزبد ومنتجات الحساء واللبن ومنتجا - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ذات النكهة واللبن المضروب ذو النكهة واللحوم واالسماك والطيور وحيوانات المصيدة ومستخلصات اللحوم والفواكه والخضروات 
  دون غيرها . ٩المجففه والمطهوه والجيلي والمربات والفاكهه المطهوة المحاله والبيض وجميعها واردة بالفئة 

  
 شركة فردية مؤسسة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة - الشركة العالمية للمواد الغذائية  لكية  :اسم ناقل المـــــــــ

دولة اإلمارات العربية  - الشارقة  -خلف شارع الوحدة ملك األنا شيراز عبد الرازق  -المنطقة الصناعية األولي :  عنوان ناقل الملكية : 
  لمتحدةالمتحدة, االمارات العربية ا

  
شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات  -الشركة العالمية للمواد الغذائيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

  العربية المتحدة
 بية المتحدةدولة االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العر -الشارقة  - ٤١١٥ص .ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0181053رقم العالمـة  : 

 2007/11/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
خدمات اعداد وتجهيز االطعمة -خدمات المطاعم والخدمات المتعلقة بتقديم االطعمة والمشروبات  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  . ٤٣روبات بالفئة والمش
  

 فاتبيرجر كوربوريشن شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة االمريكية-  ٩٠٤٠١كاليفورنيا -اريزونا افنيو , سانتا مونيكا  ٣٠١:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  فاتبيرجر نورث اميريكا ، شركة مساهمةالمنقول اليه المــــلكية   : اسم 

، الواليات المتحده االمريكيه,  ٩٠٤٠١، بيفيرلي هيلز ، كاليفورنيا  ٥٠٠ويلشاير بولفارد ، سويت  ٩٧٢٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 الواليات المتحدة االمريكية

 
  0190578رقم العالمـة  : 

 2008/01/22جيل  : تاريخ التسـ
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 2023/02/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  25الفئة : 

  دون غيرها ٢٥المالبس البسة القدم اغطية الرأس وجميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 شركة تيس المحدودة شركة بريطانية اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  غيرنزى شانيل أيلندز المملكة المتحدة, بريطانيا:  ناقل الملكية :  عنوان

  
  شركة طوني سالمة فاينانس "تي.اس.اف"(هولدنغ) ش.م.لاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 بنايه زرد الطابق االول بيروت لبنان, لبنان- جل الديب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0201186رقم العالمـة  : 

 2009/04/27تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
الورق و المنتجات الورقية ، الكرتون و منتجات الكرتون ، الكتيبات و النشرات اإلعالنية و  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

اتر الشيكات و الكشوفات و الملصقات و بطاقات التهنئة و الدعوات و اللصاقات و الرسائل الكراسات و التقاويم و البطاقات و النماذج و دف
و النشرات االخبارية الدورية و الدفاتر و دفاتر قطع القرطاسية و ورق نشاف و دفاتر المذكرات و المواعيد ، الصور الفوتوغرافية و 

و الملفات المفهرسة و البطاقات البريدية و االعالنات الكبيرة و التذاكر و دفاتر قطع األلبومات ، دفاتر اليوميات و أرفف الرسائل و الملفات 
للكتابة و ورق الكتابة ، المطبوعات ، الصحف و الدرويات و الكتب و مواد تجليد الكتب ، المنشورات المطبوعة ، و الصحف اليومية و 

كتبية ( عدا االثاث ) ، أقالم الحبر و أقالم الرصاص و أقالم اللباد و أقالم النشرات و المجالت و الكتالوجات و األدوات و اللوازم الم
  دون غيرها ١٦الرصاص اآللية و أقالم الحبر الجاف ، المساطر و المماحى ، ثقاالت الورق  وجميعها واردة بالفئة 

  
 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة دبى المالية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االمارات العربية المتحدة , االمارات العربية المتحدة - ٣٨مكتب ملك ابراج االمارات , شارع الشيخ زايد ,الطابق :  ناقل الملكية : عنوان 
  

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

 
  0201187رقم العالمـة  : 

 2009/04/27تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  36الفئة : 
الخدمات العقارية ادارة الممتلكات العقارات خدمات العقارات التجارية ومحالت البيع بالتجزئه  - ٣٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 عقارات السكنية وادارة وتأجير العقارات التجارية ومحالت البيع بالتجزئه والعقارات السكنية خدمات تأجير واستئجار العقارات التى يتموال
تقديمها وادارتها بالنسبة للشقق والفيالت و المكاتب ومنتجعات المياة المعدنية والمنتجات ومالعب الجولف والمارينا والفنادق و 

الصناعية ومراكز التسوق وقرى التسوق خدمات االدارة للمستأجرين ادارة شقق و فيالت االيجار خدمات الوساطة للعقارات الممتلكات 
خدمات تحصيل االيجارات خدمات تثمين العقارات استثمار رؤوس االموال الخدمات المالية خدمات ادارة االصول ادارة الثروات االدارة 

لشخصية قروض السيارات قروض السكن الرهونات خدمات االستثمار خدمات االستثمار الجماعى خدمات (المالية ) القروض القروض ا
ادارة الصناديق الصناديق المشتركة خدمات استثمار االموال فى االسهم خدمات استثمار االصول ذات العائد الثابت صناديق التحوط خدمات 

ل خدمات استثمار االصول المتعددة خدمات صناديق حقوق المساهمين خدمات اوعية صناديق المعاشات خدمات صناديق اسواق الما
الصناديق ذات العائد الثابت خدمات الصناديق العقارية خدمات صناديق استثمار المسئولية االجتماعية خدمات التأمين الخدمات المصرفية 

ييم العقارات خدمات ادارة العقارات وخدمات ادارة المحافظ تقديم الخدمات المصرفية عبر االنترنت خدمات التمويل العقارى خدمات تق
العقارية خدمات االستثمار العقارى خدمات الوساطة العقارية خدمات التأمين العقارى خدمات تطوير االراضى خدمات استمالك االراضى 

ا توفير المعلومات فيما يتعلق بكافة هذه تثمين واختيار واستمالك العقارات الغراض التطوير واالستثمار استمالك االراضى لتأجيره
  . ٣٦الخدمات بما فى ذلك توفير المعلومات المتعلقة بهذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة بالفئة 

  
 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة دبى المالية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االمارات العربية المتحدة , االمارات العربية المتحدة - ٣٨الشيخ زايد ,الطابق مكتب ملك ابراج االمارات , شارع :  عنوان ناقل الملكية : 
  

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

 
  0202242رقم العالمـة  : 
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 2009/04/06سـجيل  : تاريخ الت
 2023/02/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
المطبوعات ، الكتب ، الكتب المدرسية ، الكتب االرشادية الكتالوجات ، الكتيبات ، النتائج و دفاتر  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

شرات ، الجرائد ، المجالت ، التقارير ، الجرائد األخبارية جميعها مطبوعة أو اليكترونية ، المواعيد اليومية ، دفاتر المواعيد السنوية ، الن
الصور  ، ملصقات ورقية ، لوحات مذكرات ، لوحات للمجالت ، سندات للمكاتب ، لوازم المكاتب ، بطاقات تعريف ، األدوات المكتبية ، 

دفاتر للمواعيد ، دفاتر مواعيد اإلدارة ، االقالم الرصاص و األقالم الجاف ، لوازم بطاقات ذاكره مفكرات ، اغلفة الكتب ، األلبومات  ، 
ق ، المكاتب ، فتاحات الخطابات ، أشكال الورق ، فواصل الكتب ، البوسترات ، االعالم و الرايات و االعالم المثلثه  الشكل جميعها من الور

  يف و التعبئةالواح من الورق و البالستيك . أكياس و حقائب للتغل
  

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين العربية السعودية -- شركة الزيت العربية السعودية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , المملكة العربية السعودية , المملكة العربية السعودية ٣١٣١١الشارع الشرقى , الظهران ,  ١:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنيةليه المــــلكية   : اسم المنقول ا

المملكة العربية السعودية, المملكة  ٢٣٩٥٥- ٦٩٠٠جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية ،ثول ،  ٤٧٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 العربية السعودية

 
  0202243رقم العالمـة  : 

 2009/08/02تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/16  ريخ التأشــــــير بالسجالت  :تا

  35الفئة : 
خدمات األعمال ، خدمات إدارة الجامعات و مرافقها ، خدمات تقديم المساعدة و النصح و   - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ة التعلمية ، الخدمات التطوعية ، خدمات المهام األستشارات الخاصة بانشاء الجامعات ، خدمات إدارة و تطوير الجامعات و المعاهد الجديد
  المكتبية ، خدمات بيع محال الكتب بالتجزئة و مختلف أنواع البيع بالتجزئة الخاصة بالجامعات .

  
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين العربية السعودية -- شركة الزيت العربية السعودية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , المملكة العربية السعودية , مصر ٣١٣١١الشارع الشرقى , الظهران ,  ١:  ناقل الملكية :  عنوان
  

  جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
عربية السعودية, المملكة المملكة ال ٢٣٩٥٥- ٦٩٠٠جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية ،ثول ،  ٤٧٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 العربية السعودية

 
  0202244رقم العالمـة  : 

 2009/04/28تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
لتخرج و ما قبل التخرج ، و خدمات التعليم و الترفيهه ، خدمات األرشاد و التدريب فى مرحلة ا  - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

جميع المستويات المهنية ، خدمات الدريس الخصوصية و توزيع المواد التعليم المتعلقة به ، خدمات اعداد و تنظيم المؤتمرات التعلمية ، 
التعلمية و الرياضة ،  خدمات ورش العمل و المؤتمرات و الندوات التعلمية ، خدمات التعليم الدينى ، خدمات تنظيم المناقشات  و الحوارات

خدمات الحفالت و المعارض التعلمية ، خدمات المحاضرات و المعارض و االنشطة الثقافية ، تقديم خدمات المعلومات و التبادل مع الغير 
رية ، خدمات عبر االنترنت فيما يتعلق بالجامعة وبرامج األكاديمية و برامج البحث ، خدمات الجامعة الداخلية ، خدمات الجامعة األدا

  األستشارات الجامعية ، خدمات االنشظة الطالبية ،  ، خدمات المكتبة ، خدمات المكتبة عن طريق األنترنت . 
                 

  
  

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين العربية السعودية - شركة الزيت العربية السعودية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , المملكة العربية السعودية , مصر ٣١٣١١الشارع الشرقى , الظهران ,  ١:  الملكية : عنوان ناقل 

  
  جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

السعودية, المملكة المملكة العربية  ٢٣٩٥٥- ٦٩٠٠جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية ،ثول ،  ٤٧٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 العربية السعودية

 
  0202245رقم العالمـة  : 



13 13 

 2009/04/09تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  42الفئة : 
لومات المتعلقة خدمات تقديم المعلومات الجامعية عبر االنترنت ، خدمات الدخول إلى المع  - ٤٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 بالجامعات عبر االنترنت ، خدمات لوحات المجالت عبر االنترنت ، الخدمات العلمية و التكنولوجيه و االبحاث و التصميم ، خدمات االبحاث
و الترميم ،  و التحاليل الصناعية ، وخدمات البحث ، الخدمات الهندسية المتعلقة بالبناء و تقيم الممتلكات و إدارة المرافق ، و االصالح

الخدمات األستشارية المتعلقة بمراقبة المبانى و البيئة ، خدمات إدارة قواعد المعلومات ، خدمات الكمبيوتر و هى توفير الدراسات عبر 
ظمة شبكة المعلومات وكذلك برامج التعليم والتهذيب ، الخدمات المتعلقة بترويج اهتمامات الجامعات و التكامل و التصميم و صيانة ان

  الكمبيوتر ، خدمات األبحاث  العلمية و التكنولوجيه و خدمات التحاليل و األبحاث الصناعية
  

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين العربية السعودية -- شركة الزيت العربية السعودية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , المملكة العربية السعودية , مصر ٣١٣١١, الشارع الشرقى , الظهران  ١:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

المملكة العربية السعودية, المملكة  ٢٣٩٥٥- ٦٩٠٠جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية ،ثول ،  ٤٧٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 العربية السعودية

 
  0203788رقم العالمـة  : 

 2009/06/15تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

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

  شارع المستكاوى _ تقسيم منشية سيجال _ خلف مصنع سيجال _ السالم , مصر:  ل الملكية : عنوان ناق
  

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

 
  0208947العالمـة  :  رقم

 2010/05/04تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  7الفئة : 
اآلالت و أدواتها ؛ صمامات؛ موتورات وقطع غيار موتورات ماعدا موتورات المركبات؛ مصاعد  - ٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

لمولًد، مولدات؛ موتورات كهربائية؛ روافع مغناطيسية وكهربائية؛ موتورات ورفاصات خاصة بالروافع كهربائية؛ فراشي خاصة بفراشي ا
المغناطيسية والكهربائية؛ مرحالت؛ صمامات كهرومغناطيسية؛ مشغالت منظمات خانقة لفرن كهربائية تعمل بالموتور؛ مفاتيح كهربائية؛ 

مدارة بالطفو؛ مفاتيح مدارة بالتفريغ؛ مفاتيح مدارة بالرطوبة؛ صمامات غازية؛ مكونات على وجه التحديد مفاتيح مدارة بالضغط؛ مفاتيح 
  ٧الوصل والنقل الخاصة باآللة (ماعدا المركبات األرضية)؛ معدات زراعية بالفئة رقم 

  
الواليات  - قوانين والية ميتشجان شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا ل - جونسون كونترولز تيكنولوجى كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - والية ميتشجان  - مدينة هولند  ٣٢ايست سترييت رقم  ٩١٥:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0208948رقم العالمـة  : 

 2010/08/22تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
ات؛ بطاريات معاد شحنها؛ بطاريات مدارة بالطاقة الشمسية؛ شواحن البطارية؛ نظم تحكم بطاري - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

كهربائية والكترونية؛ ونظم التحكم اإلداري الخاصة بالمنشآت، وهى نظم التسخين، والتهوية، وتكييف الهواء، التجميد، والطاقة، 
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ة والبديلة لها؛ مفاتيح الضبط التي تتفاعل مع درجة الحرارة والضغط واإلضاءة، إنذار الحريق، ونظم الوصول للتأمين، والقطع المكون
للتسخين، والتكييف، وما شابه، أجهزة للقياس والتحكم، أجهزة حسابيه، وبصرية، وعلمية ومعدات للقياس، والحساب، والوزن، والتحكم 

الت فتح باب الجراج، البوابات، أقفال كهربائية لباب الدخول، والترقيم والعد بشكل عام؛ آليات تحكم السلكية؛ آليات تحكم السلكية لتنشيط آ
، نظم التأمين، نظم التسخين والتبريد، نظم الحفظ وأجهزة كهربائية؛ نظام تحكم كهربي يعمل  ٩اإلضاءة الداخلية والخارجيةالواردة بالفئة 

أسطح بينية نمطية خاصة بالمركبات، وحدات إضاءة باستخدام جهاز إرسال عن بعد يشتمل على أجهزة إرسال قابلة للتدريب، وحدات 
، ٩، وحدات تحكم فى التحويل  نمطية، وحدات اإلضاءة الخطيه الموصلة بالقابس الكهربائي النمطية الواردة بالفئة ٩خطيةالواردة بالفئة 

ظم كهربائية في األبواب للجزء الداخلي ومؤشرات خاصة بحالة باب الجراج؛ نظم كهربائية خاصة بالجزء الداخلي من المركبات األرضية؛ ن
للمركبات األرضية؛ برمجيات الحاسب اآللي لتشغيل نظم التحكم الخاصة بالبناء؛ برمجيات الحاسب اآللي لتشغيل نظم التحكم األوتوماتيكي 

لحريق، والوصول للتأمين الخاصة الخاصة بالبناء وهى نظم التسخين، والتهوية، وتكييف الهواء، والتجميد، والطاقة، واإلضاءة، وإنذار ا
بالمنشآت الصناعية، والتجارية، والحكومية، واألجهزة الصوتية، ومكونات األجهزة الصوتية، ومكبرات الصوت، ومحوالت الصوت 
ت المحيط، وأجهزة التسجيل الصوتي وإعادة التشغيل، وأجهزة تشغيل الشرائط الصوتية، مسجل، مكبرات صوتية،  أجهزة تعديل الصو

ومشغالت أقراص صوتية؛ نظم المالحة باألقمار الصناعية؛ بوصالت تحديد االتجاه الخاصة بالمركبات؛ نظم الترفية في المركبات الواردة 
؛ نظم نموذجية الكترونية في المركبات تتكون من وحدات نمطية مدارة بقوة آلية وغير آلية بشكل متبادل؛ نظم نموذجية الكترونية ٩بالفئة 
بالعربات، تباع كوحدة، تتكون من وحدات نمطية مدارة وغير مدارة بالطاقة بشكل متبادل، وهى راديوهات، أجهزة تشغيل صوتية خاصة 

;ى دى، وإم بى ثرى، أجهزة جى بى إس، بوصالت كهربائية، مصابيح ١٧٠٠ومرئية، أدوات اللعب، ومشغالت سى دى، ودى &#
اسبات، الهاتف الجوال، أجهزة اتصال السلكية، أجهزة تنبيه، أجهزة بدء تشغيل، مكبرات، ، الح٩ومضية معاد شحنها الواردة بالفئة 

أجهزة كشف بالرادار؛ معدات لمراقبة ضغط اإلطار وأجهزة اإلنذار؛ وهى ٩مكبرات صوت، محوالت طاقة، اجزه تنقيه هواء الواردة بالفئة 
  ٩ر لجميع السلع الموضحة أعاله وجميع هذه المنتجات الواردة بالفئة أجهزة االستشعار، الشاشات، أجهزة إنذار سمعية؛ وقطع غيا

  
 جونسون كونترولز تيكنولوجى كومبانى شركة متحدة اسم ناقل المـــــــــلكية  :

تحدة الواليات المتحدة االمريكية , الواليات الم - والية ميتشجان  - مدينة هولند  ٣٢ايست ستريت رقم  ٩١٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0208949رقم العالمـة  : 

 2010/09/02تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  ــــــير بالسجالت  :تاريخ التأش

  11الفئة : 
أجهزةتحكم بيئية؛وصالت اجهزة  تجميد؛ أجهزة تسخين، تهوية؛ تكييف هواء؛ تجميد؛ تركيبات   - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

، واألغراض الصحية؛ أجهزة استشعار، لإلضاءة، والتسخين، وتوليد البخار، والطهي، والتجميد، والتجفيف، والتهوية، والتزويد بالماء
وغير واردة   ١١وأجهزة تحكم، ونظم التحكم الخاصة بأجهزة التسخين، والتهوية، وتكييف الهواء، واإلضاءة، والتجميد الواردة بالفئة 

  ضمن  فئات اخرى 
  
  
  

 --- ت وقائمة طبقا لقوانين والية ميتشجان شركة متحدة تاسس -- جونسون كونترولز تيكنولوجى كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 الواليات المتحدة االمريكية

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - والية ميتشجان  - مدينة هولند  ٣٢ايست ستريت رقم  ٩١٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  ي  جي ام بي اتشجونسون كونترولز تكنولوجاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0208951رقم العالمـة  : 

 2010/08/18تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
: خدمات اإلدارة واالستشارات؛ خدمات األعمال واالستشارات الخاصة بالمنشآت الصناعية،  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والتجارية، والحكومية في أماكن العمل، ومكاتب لالعمال، شئون الموظفين؛ خدمات االستشارات التجارية؛ خدمات االستشارات التجارية، 
دة أصول العقار وخدمات االستشارات الخاصة باالنتفاع بالمساحات المستقلة والخاصه وهى  إدارة دراسات متعلقة بالسوق بهدف زيا

باالعمال التجاريه لألعمال التجارية إلى أقصى حد، وهى وضع أدلة وفًقا للطلب لالنتفاع من المساحات، ولمواصفات األثاث والمواد؛ 
مار الموارد الخاص ببرامج المهام الحرجة المستخدمة في نظم التحكم خدمات االستشارات التجارية، وهى تحليل، وتخطيط، ومراقبة استث
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اإلداري الخاصة بالمنشآت للتحكم األوتوماتيكي  في أجهزة التسخين، والتهوية، وتكييف الهواء، واإلضاءة، والحماية من الحريق؛ خدمات 
م البيئي في المباني، والنظافة، والتأمين، تأمين المباني، إدارة المنشآت؛ خدمات إدارة المنشآت المتعلقة بالصيانة، واإلصالح، التحك

والتقسيمات الفرعية، وتجهيزات ومعدات البناء، واالنتقال واختيار الموظفين؛ خدمات دعم العمالء؛ توفير خدمات دعم العمالء وحل 
  دون غيرها ٣٥الالسلكية وجميعها بالفئة  الشكاوى في مجال إدارة المنشآت، من خالل الوسائل االلكترونية، والتليفون، واالتصاالت

  
  
  

الواليات  - شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ميتشجان  - جونسون كونترولز تيكنولوجى كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 المتحدة األمريكية

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - شجان والية ميت - مدينة هولند  ٣٢ايست ستريت رقم  ٩١٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0208953رقم العالمـة  : 

 2010/08/18تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  37الفئة : 
تركيب، وصيانة، وإصالح نظم التحكم البيئي الخاصة بالمباني؛  تركيب، وصيانة، وإصالح النظم  - ٣٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

الهواء، والتجميد، والطاقة، واإلضاءة، وإنذار الحريق، ونظم الوصول لتأمين المنشآت الصناعية، لتوفير نظم التسخين، والتهوية، وتكييف 
والتجارية، والحكومية؛ تركيب، وصيانة، وإصالح نظم التجميد، والكشف عن الحريق، وأجهزة اإلنذار، ونظم الوصول للتأمين، ونظم 

دمات اإلدارية، وهى اإلشراف على تجهيزات بناء وتجديد المنشآت؛ الخدمات برمجيات الحاسب لنظم التحكم اإلداري في المنشآت؛ الخ
اإلدارية، وهى اإلشراف على بناء وتجديد المنشآت الصناعية، والتجارية، والحكومية؛ صيانة  البيئات الحساسة في المنشآت الصناعية، 

  دون غيرها ٣٧والتجارية، والحكومية وجميعها بالفئة 
  

الواليات  - شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ميتشجان  - جونسون كونترولز تيكنولوجى كومبانى  ـــــلكية  :اسم ناقل المــــ
 المتحدة األمريكية

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - والية ميتشجان  - مدينة هولند  ٣٢ايست ستريت رقم  ٩١٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  يكيةاالمر

  
  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0208954رقم العالمـة  : 

 2010/05/04تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  السجالت  :تاريخ التأشــــــير ب

  40الفئة : 
خدمات تصنيع لآلخرين؛ خدمات تصنيع مخصوصة لآلخرين؛ خدمات تصنيع لآلخرين خاصة بنظم  - ٤٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

عية، والتجارية، لتوفير نظم التسخين، والتهوية، وتكييف الهواء، والتجميد، والطاقة، واإلضاءة، والوصول لتأمين المنشآت الصنا
  . ٤٠والحكومية؛ تصنيع وتجميع أجزاء ذاتية الحركة، وماكينات، وأجزاء معدنية لآلخرين بالفئة رقم 

  
  
  

الواليات  - شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ميتشجان  - جونسون كونترولز تيكنولوجى كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 المتحدة االمريكية

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - والية ميتشجان  - مدينة هولند  ٣٢ايست سترييت رقم  ٩١٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١ت فيكتور فون برونس ستري: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0208955رقم العالمـة  : 
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 2010/05/04تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
ل نظم التسخين، والتهوية، وتكييف خدمات التدريب والتعليم؛ خدمات التدريب والتعليم في مجا - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  الهواء، والتجميد، والطاقة، واإلضاءة، وإنذار الحريق، ونظم الوصول للتأمين
  

الواليات  --شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ميتشجان  -- جونسون كونترولز تيكنولوجى كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 المتحدة االمريكية

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - والية ميتشجان  - مدينة هولند  ٣٢ايست ستريت رقم  ٩١٥:  ن ناقل الملكية : عنوا
  االمريكية

  
  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢نيوهاوزن ايه ام راينفول ،،٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0208956رقم العالمـة  : 

 2010/08/29تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  42الفئة : 
 -تكييف هواء  - ين تهويه خدمات تصميم وتصميمات هندسيه الخرين فى مجال انظمة توفير تسخ - ٤٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 -مراقبه عن بعد النظمة توفير تسخين  -خدمات تصميم معمارى - انظمة الحمايه من االختراق  -انذار الحريق  -اضاءه  - طاقة  - تجميد 
و عبر  خدمات توفيربطريقة مباشرة  ، -وانظمة الحمايه من االختراق  -انذار حريق  -اضاءه  -طاقة  - تكييف هواء تجميد  -تهويه 

 - مقاولون من الباطن  ، توفير استخدام مؤقت لبرنامج متصل بالشبكة وغير قابل للتحميل لالستخدام فى قاعدة بيانات فى مجال العقارات 
تصميم انظمة برنامج كمبيوتر للتحكم فى ادارة المرافق وجميعها  - معايير المبانى  -هندسه المبانى  -تصميم المبانى  -تخطيط المواقع 

  دون غيرها ٤٢الفئة ب
  

الواليات  - شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ميتشجان  - جونسون كونترولز تيكنولوجى كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 المتحدة األمريكية

ة االمريكية , الواليات المتحدة الواليات المتحد - والية ميتشجان  - مدينة هولند  ٣٢ايست ستريت رقم  ٩١٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0209096رقم العالمـة  : 
 2010/05/23:   تاريخ التسـجيل

 2023/02/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  30الفئة : 

االيس كريم كوز االيس كريم (االشكال المخروطية التى توضع فيها االيس كريم ) مزيج االيس  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  ٣٠مثلج الشربات الحلويات المثلجة وكافة منتجات الفئة كريم الزبادى المثلج الفطائر والكيك الفطائر والكيك بالزبادى ال

  
 شركة مساهمة كندية -سوينسنز أيس كريم كومبنى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  كندا, كندا -  ٢فى  ٨آر  ٣أونتاريو إل  - ماركهام  - شيلدز كورت  ٢١٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  دز انترناشيونال ( بربادوس ) شركه مساهمهكايال فواسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ، باربادوس, كندا ١١١١٣باين رود ، الطابق الثاني ، بيلفيل ، سانت مايكل بي بي  ٢٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0209097رقم العالمـة  : 

 2009/07/08تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43 الفئة :
  ٤٣خدمات المطاعم وكافة خدمات الفئة  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة كندية -سوينسنز أيس كريم كومبنى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
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  ، كندا , كندا ٢فى  ٨آر  ٣شيلدز كورت ، ماركهام ، أو نتاريو ال  ٢١٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  كايال فودز انترناشيونال ( بربادوس ) شركه مساهمهاليه المــــلكية   :  اسم المنقول
 ، باربادوس, كندا ١١١١٣باين رود ، الطابق الثاني ، بيلفيل ، سانت مايكل بي بي  ٢٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0209270رقم العالمـة  : 

 2011/12/27تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  السجالت  :تاريخ التأشــــــير ب

  12الفئة : 
  ١٢جميع المنتجات بالفئة  - ١٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
الواليات  --شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ميتشجان  -- جونسون كونترولز تيكنولوجى كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات  ٤٩٤٢٣ -- والية ميتشجان  - مدينة هولند  ٣٢ايست ستريت رقم  ٩١٥:  ل الملكية : عنوان ناق

  المتحدة االمريكية
  

  جونسون كونترولز تكنولوجي  جي ام بي اتشاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 سويسرا, سويسرا ٨٢١٢،نيوهاوزن ايه ام راينفول ،٢١فيكتور فون برونس ستريت : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0210905رقم العالمـة  : 

 2011/07/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 هاى تك ستايل لصاحبها محمد عبد الحفيظ اسماعيل ابو زيد ة  :اسم ناقل المـــــــــلكي

  شارع المستكاوى  _تقسيم منشية سيجال_  السالم , مصر:  عنوان ناقل الملكية : 
  

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

 
  0217126رقم العالمـة  : 

 2010/02/04تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  36الفئة : 
  دون غيرها  ٣٦جميع الخدمات بالفئة  - ٣٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين العربية السعودية - زيت العربية السعودية شركة ال اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية - ٣١٣١١الظهران  - الشارع الشرقى  ١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  يةجامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقناسم المنقول اليه المــــلكية   : 
المملكة العربية السعودية, المملكة  ٢٣٩٥٥- ٦٩٠٠جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية ،ثول ،  ٤٧٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 العربية السعودية

 
  0217127رقم العالمـة  : 

 2010/01/13تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  45الفئة : 
  ٤٥جميع الخدمات بالفئة  - ٤٥الفئة :    لبضائع والمنتــــــــجاتا

  
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين العربية السعودية - شركة الزيت العربية السعودية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية ٣١٣١١الشارع الشرقى الظهران ١:  عنوان ناقل الملكية : 
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  جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

المملكة العربية السعودية, المملكة  ٢٣٩٥٥- ٦٩٠٠جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية ،ثول ،  ٤٧٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 العربية السعودية

 
  0217128: رقم العالمـة  

 2010/05/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  36الفئة : 
  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 للقوانين العربية السعوديةشركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا  - شركة الزيت العربية السعودية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية --  ٣١٣١١ --الشارع الشرقى الظهران ١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
المملكة العربية السعودية, المملكة  ٢٣٩٥٥- ٦٩٠٠هللا للعلوم والتقنية ،ثول ،  جامعة الملك عبد ٤٧٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 العربية السعودية

 
  0217132رقم العالمـة  : 

 2010/02/07تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  36الفئة : 
  دون غيرها ٣٦بالفئة  جميع الخدمات - ٣٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين العربية السعودية - شركة الزيت العربية السعودية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية - ٣١٣١١الظهران  - الشارع الشرقى  ١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنيةول اليه المــــلكية   : اسم المنق
المملكة العربية السعودية, المملكة  ٢٣٩٥٥- ٦٩٠٠جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية ،ثول ،  ٤٧٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 العربية السعودية

 
  0217134رقم العالمـة  : 

 2010/02/01تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
  ٣٥جميع الخدمات بالفئة  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين المملكة العربية السعودية - شركة الزيت العربية السعودية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية ٣١٣١١الشارع الشرقى الظهران ١:  الملكية : عنوان ناقل 
  

  جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
ملكة العربية السعودية, المملكة الم ٢٣٩٥٥- ٦٩٠٠جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية ،ثول ،  ٤٧٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 العربية السعودية

 
  0217135رقم العالمـة  : 

 2012/02/01تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  36الفئة : 
  ٣٦جميع الخدمات بالفئة  - ٣٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين العربية السعودية - كة الزيت العربية السعودية شر اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية ٣١٣١١الشارع الشرقى الظهران ١:  عنوان ناقل الملكية : 
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  يةجامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

المملكة العربية السعودية, المملكة  ٢٣٩٥٥- ٦٩٠٠جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية ،ثول ،  ٤٧٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 العربية السعودية

 
  0217136رقم العالمـة  : 

 2011/08/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
  ٤١جميع الخدمات بالفئة  - ٤١الفئة :    لبضائع والمنتــــــــجاتا

  
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين العربية السعودية - شركة الزيت العربية السعودية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  , المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية ٣١٣١١الشارع الشرقى الظهران ١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
المملكة العربية السعودية, المملكة  ٢٣٩٥٥- ٦٩٠٠جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية ،ثول ،  ٤٧٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 العربية السعودية

 
  0217143: رقم العالمـة  

 2012/02/01تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
خدمات  االعمال ، خدمات ادارة الجامعات ، خدمات ادارة تسهيالت  الجامعة  ، الخدمات   - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

تأسيس  الجامعات ، خدمات ادارة الجامعات  والمعاهد  التعليمية  الجديدة  ، خدمات  الوظائف  االستشارية واالستشارات  المتعلقة  باعمال
  المكتبية  ، خدمات البيع بالتجزئة  بمجال الكتب  ، وخدمات البيع بالتجزئة  فى مختلف  مجال الجامعات

  
 مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين المملكة العربية السعوديةشركة مساهمة  - شركة الزيت العربية السعودية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية ٣١٣١١الشارع الشرقى الظهران ١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
المملكة العربية السعودية, المملكة  ٢٣٩٥٥- ٦٩٠٠جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية ،ثول ،  ٤٧٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 العربية السعودية

 
  0217144رقم العالمـة  : 

 2012/02/01تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  36الفئة : 
  ٣٦جميع الخدمات بالفئة  - ٣٦ئة الف:    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين العربية السعودية - شركة الزيت العربية السعودية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  المملكة العربية السعودية, المملكة العربية السعودية ٣١٣١١الشارع الشرقى الظهران ١:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنيةالمنقول اليه المــــلكية   : اسم 
المملكة العربية السعودية, المملكة  ٢٣٩٥٥- ٦٩٠٠جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية ،ثول ،  ٤٧٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 العربية السعودية

 
  0217898رقم العالمـة  : 

 2010/10/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
  دون غيرها ٤٣خدمات مطاعم بالفئة  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة تضامن - مطعم وكبابجى الحاتى ابناء محمد ابراهيم الحاتى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  حدائق القبة, مصر -سابقا ش مصر والسودان  ١١٩ليا ش حا ١٢٧:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0226611رقم العالمـة  : 

 2012/03/18تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
  ١٦اللصق الوارد بالفئة رقم  - ١٦لفئة ا:    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مصرى الجنسية -فردى  -منصور عبد البصير منصور الزغبى  -الهاجر باك لتصنيع البولى ايثلين فوم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ليوبية , مصرالق -العبور  -المنطقةالصناعية االولى  -االمتداد الغربى  ٢٠ ٠ ٣٠بلوك  ٥قطعة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئوليه محدوده-نيو هاجرباك للصناعه و التجارة والتوريدات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 االمتداد الغربي المنطقة الصناعية االولي, مصر ٢٠٠٣٠بلوك  ٢٠ورقم  ٥العبور قطعتي رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0226735رقم العالمـة  : 

 2010/07/12تسـجيل  : تاريخ ال
 2023/02/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
  دون غيرها ١٦مواد الالصقة الواردة بالفئة  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مصرى الجنسية -فردى  -الهاجر باك لتصنيع البولى اثيلين فوم  -منصور عبد البصير منصور الزغبى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القليوبية, مصر - العبور  -االمتداد الغربى المنطقة الصناعية االولى  ٢٠٠٣٠بلوك  ٥قطعة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئوليه محدوده-نيو هاجرباك للصناعه و التجارة والتوريدات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 االمتداد الغربي المنطقة الصناعية االولي, مصر ٢٠٠٣٠بلوك  ٢٠ورقم  ٥عبور قطعتي رقم ال: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0239663رقم العالمـة  : 

 2012/09/18تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  7الفئة : 
  ٧ية والجرارات الزراعية ( ماكينات الدراسة ) الواردة بالفئة الماكينات واآلالت الزراع - ٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة - سهير نظمى رفلة وشركاها  - شركة دياموند العالمية للصناعات الهندسية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

البحيرة,  --مدينة السادات  -- تمعات العمرانية المنطقة الصناعية الثانية بملك / هيئة تنمية المج ٢٤/٩القطعة :  عنوان ناقل الملكية : 
  مصر

  
  شركة توصية بسيطة -ماجد متي وشريكه -شركة دياموند العالمية للصناعات الهندسية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 --مدينة السادات  -- مرانية المنطقة الصناعية الثانية بملك / هيئة تنمية المجتمعات الع ٢٤/٩القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 
 البحيرة, مصر

 
  0242951رقم العالمـة  : 

 2014/09/01تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
  اللى )دون غيرها (ماعدا احبار الحاسب ا ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
شركة توصية  -عصام ابراهيم احمد السرجاني علي وشركاه - أوفيس سوفت -أنظمة المعلومات المكتبية للبرامج  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 بسيطة
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  المهندسين, مصر -شارع عثمان ابن عفان  ٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصرية -أوفيس سوفت -بية للبرمجيات نظم المعلومات المكتاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
الجيزة,  -المهندسين  - شارع عثمان بن عفان  - ٣عقار رقم  - بالدور التاسع فوق االرضي  ١،٢الشقتين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصر

 
  0242951رقم العالمـة  : 

 2014/09/01تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/02  ت  :تاريخ التأشــــــير بالسجال

  16الفئة : 
  دون غيرها (ماعدا احبار الحاسب االلى ) ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
شركة  - خالد عبد المنعم محمد الصيوفى وشركاه -أوفيس سوفت -شركة أنظمة المعلومات المكتبية للبرامج  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 توصية بسيطة
  المهندسين, مصر -شارع عثمان ابن عفان  ٣:  عنوان ناقل الملكية : 

  
شركة  -عصام ابراهيم احمد السرجاني علي وشركاه -أوفيس سوفت -أنظمة المعلومات المكتبية للبرامج اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

  توصية بسيطة
 المهندسين, مصر -ثمان ابن عفان شارع ع ٣: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0259324رقم العالمـة  : 

 2022/12/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/26  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 شركة امريكية مساهمة - فاتبرغر كوربوريشن  :اسم ناقل المـــــــــلكية  

الواليات المتحدة االمريكية , , , , الواليات المتحدة  -  ٩٠٤٠١سانتا مونيكا سي ايه  -اريزونا افنيو   ٣٠١:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  فاتبيرجير نورث اميريكا ، انكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

، الواليات المتحده االمريكيه,  ٩٠٤٠١، بيفيرلي هيلز ، كاليفورنيا  ٥٠٠ويلشاير بولفارد ، سويت  ٩٧٢٠: يه الملكية عنوان المنقول ال
 الواليات المتحدة االمريكية

 
  0261011رقم العالمـة  : 

 2013/02/10تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  24الفئة : 
  ٢٤المفروشات الوارده بالفئة  - ٢٤الفئة :    والمنتــــــــجاتالبضائع 

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

  القاهرة , مصر -مصر الجديدة  - صالح سالم  -عمارات العبور  ٣٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

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

 
  0261012رقم العالمـة  : 

 2013/02/10تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/05  :  تاريخ التأشــــــير بالسجالت

  24الفئة : 
  ٢٤المفروشات الوارده بالفئة  - ٢٤الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركة ذات مسئولية محدودة -الشركة المتحدة لصناعة المفروشات ذ م م  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  القاهرة , مصر - مصر الجديدة - صالح سالم  -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 

 
  0262251رقم العالمـة  : 

 2016/08/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/20  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
  دون غيرها ١١فالتر المياه الوارده بالفئة  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 فردي -أكوا تكنولوجى انترناشيونال  -عماد فوزى حسين ابراهيم  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة, , , , مصر -مدينة نصر  -ش مخلص األلفى  ٩ : عنوان ناقل الملكية : 
  

  توصيه بسيطه -أكوا تكنولوجى انترناشيونال  -عماد فوزى حسين وشريكه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مدينه نصر اول , مصر - الطيران  - شارع الربيع   ١٢: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0264197رقم العالمـة  : 

 2013/01/08ريخ التسـجيل  : تا
 2023/02/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩سمن بالفئة رقم   - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مصرى الجنسية -فردي  -عصام احمد عبد الحليم خليفة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الدور االول , مصر -برج المؤمن  -ش المجزر االلي  ٥ -ريوطية الم -الهرم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  توصية بسيطة -محمد صالح عبد القادر مجاور وشركاةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الهرم, مصر- ش المريوطة السياحي ٦٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0270547رقم العالمـة  : 

 2013/12/23تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
  ١٦مواد التعبئة والتغليف الواردة بالفئة   - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 منشأة فردية -الوداعة لتجارة البالستيك  -تريزه حليم مترى خليل  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة, مصر -المطرية  -خلف المستحضرات الطبية  -القفاصين  -ش محمد طنطاوى  ٥:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن-سعيد نبيه غطاس عبيد وشريكهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 حوض جالل, مصر-المرج شارع الشيخ رمضان  من شارع فيال القبيصي  -القاهرة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0273130لعالمـة  : رقم ا

 2017/02/09تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  1الفئة : 
  دون غيرها ٠١المواد الكيماوية المستخدمة في عمليات استخراج الهيدروكربون و الوارده بالفئة  - ١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة مساهمة امريكية تألفت في نيويورك  -جينرال اليكتريك كومباني  :  اسم ناقل المـــــــــلكية
  الواليات المتحدة االمريكية , , , , مصر ١٢٣٤٥ريفر رود شينكتادي نيويورك  ١:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  بي ال تيكنولوجيز ، انكاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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، الواليات المتحده االمريكيه , الواليات المتحدة ٥٥٣٤٣كليرووتر درايف ، مينيتونكا ، مينيسوتا  ٥٩٥١: عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية

 
  0277668رقم العالمـة  : 

 2013/11/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  6الفئة : 
صالت المعدنية وقطع التركيب التى تركب بواسطة الدفع المعدة لالجهزة الهيدرولية او المو - ٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ٦المضغوطة بالهواء او الغاز ، االنابيب المعدنية بالفئة 
  

 شركة مساهمة امريكية -نورغرين ، انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  -  ٨٠١٢٠كولورادو  -ت ، ليتلتون ساوث ديالوير ستري ٥٤٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  نورجرين ال ال سي ، شركه ذات مسئوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
لمتحدة االمريكية , الواليات الواليات ا -  ٨٠١٢٠كولورادو  -ساوث ديالوير ستريت ، ليتلتون  ٥٤٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
  0277669رقم العالمـة  : 

 2013/11/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
حديدا المجففات بالهواء والغاز المجففات المعدة لالنظمة التى تعمل بضغط الهواء او الغاز وت - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ١١وقطعها وفتحات الهواء بالفئة رقم 
  

 شركة مساهمة امريكية -نورغرين ، انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  -  ٨٠١٢٠كولورادو  -ساوث ديالوير ستريت ، ليتلتون  ٥٤٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  مريكيةاال
  

  نورجرين ال ال سي ، شركه ذات مسئوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات  -  ٨٠١٢٠كولورادو  -ساوث ديالوير ستريت ، ليتلتون  ٥٤٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
  0277670رقم العالمـة  : 

 2013/11/19التسـجيل  :  تاريخ
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  6الفئة : 
الموصالت المعدنية وقطع التركيب التى تركب بواسطة الدفع المعدة لالجهزة الهيدرولية او  - ٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٦المضغوطة بالهواء او الغاز ، االنابيب المعدنية بالفئة 
  

 شركة مساهمة امريكية -- نورغرين ، انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  ٨٠١٢٠ساوث ديالوير ستريت ، ليتلتون كولورادو  ٥٤٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  ت مسئوليه محدودهنورجرين ال ال سي ، شركه ذااسم المنقول اليه المــــلكية   : 
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  ٨٠١٢٠ساوث ديالوير ستريت ، ليتلتون كولورادو  ٥٤٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
  0277671رقم العالمـة  : 

 2013/11/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11ة : الفئ
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المجففات المعدة لالنظمة التى تعمل بضغط الهواء او الغاز وتحديدا المجففات بالهواء  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  والغازوتحديدا المجففات بالهواء والغاز  وقطعها وفتحات الهواء

  
 شركة مساهمة امريكية --- نورغرين ، انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  ٨٠١٢٠ساوث ديالوير ستريت ، ليتلتون كولورادو  ٥٤٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 
  االمريكية

  
  نورجرين ال ال سي ، شركه ذات مسئوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  ٨٠١٢٠يت ، ليتلتون كولورادو ساوث ديالوير ستر ٥٤٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية

 
  0277672رقم العالمـة  : 

 2013/11/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  7الفئة : 
المشحمات المعدة للمعدات التي تدار بالهواء والمصفيات اآللية للسوائل أجزاء اآلالت وتحديدا  - ٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

وأجهزة تعبئة السوائل؛ مسدسات الرش والنفخ المشغلة آلي¡ا؛ خامدات لألجهزة التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز والهيدرولية؛ كاتمات 
المشغالت الميكانيكية لألجهزة التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز الصوت الصوت لألجهزة التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز أو الهيدرولية؛ 

ي والهيدرولية؛ أجزاء اآلالت وتحديدا األسطوانات التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز والهيدرولية؛ صمامات التحكم باإلتجاهات لألجهزة الت
و الغاز والقطع الخاصة بها المعدة لإلستخدام في العدد اآللية تعمل بضغط الهواء أو الغاز؛ وحدات إعداد الهواء التي تعمل بضغط الهواء أ

] التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز؛ أجزاء اآلالت وتحديدا األنابيب أو أكسسوارات األنابيب المصنوعة من البولي فينيل كلوريد [بي في سي
هزة تركيب أنابيب غير معدنية وأدوات تحديد مصنوعة من المقوى بالنايلون والبولي يوريثان والبوليستر وتحديدا القنوات على شكل أج

البولي فينيل كلوريد [بي في سي] لتحديد األنابيب والتي تشكل قطعا من اآلالت؛ الطاوالت المنزلقة  المعدة لألجهزة التي تعمل بضغط 
هواء أو الغاز أو الهيدرولية؛ الكتل اإلستداللية الهواء أو الغاز والهيدرولية؛ القوابض المشغلة آليا المعدة لألجهزة التي تعمل بضغط ال

المزودة بمحمالت أسطوانية والمخصصة لآلالت؛ المغازل اإلكترونية؛ أجزاء اآلالت وتحديدا الوصالت المتعددة المسالك المخصصة 
المعدة إلزالة الغاز والزيت للصمامات المكونة بشكل أساسي من مفاتيح تبديل الضغط وصمامات الفحص والمنظمات والعدادات؛ الفالتر 

ط والمستخدمة على العدد اآللية التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز والهيدرولية؛ الفالتر المعدة للمحركات التي يتم التحكم بها بواسطة ضغ
ت الفحص وصمامات التنفيس الهواء أو الغاز وتحديدا فالتر العادم؛ الصمامات اآللية للموائع القابلة وغير القابلة للضغط وتحديدا صماما

  وصمامات اإلنتقاء.
  

   
  
  
  

 شركة مساهمة امريكية -نوغرين انك  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٨٠١٢٠ساوث ديالوير ستريت ليتلتون كولورادو  ٥٤٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  نورجرين ال ال سي ، شركه ذات مسئوليه محدودهمــــلكية   : اسم المنقول اليه ال

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٨٠١٢٠ساوث ديالوير ستريت ليتلتون كولورادو  ٥٤٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 
 االمريكية

 
  0277673رقم العالمـة  : 

 2013/11/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  ــــــير بالسجالت  :تاريخ التأش

  7الفئة : 
أجزاء اآلالت وتحديدا المشحمات المعدة للمعدات التي تدار بالهواء والمصفيات اآللية للسوائل  - ٧الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

ط الهواء أو الغاز والهيدرولية؛ كاتمات وأجهزة تعبئة السوائل؛ مسدسات الرش والنفخ المشغلة آلي¡ا؛ خامدات لألجهزة التي تعمل بضغ
 الصوت الصوت لألجهزة التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز أو الهيدرولية؛ المشغالت الميكانيكية لألجهزة التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز

مات التحكم باإلتجاهات لألجهزة التي والهيدرولية؛ أجزاء اآلالت وتحديدا األسطوانات التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز والهيدرولية؛ صما
ية تعمل بضغط الهواء أو الغاز؛ وحدات إعداد الهواء التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز والقطع الخاصة بها المعدة لإلستخدام في العدد اآلل

من البولي فينيل كلوريد [بي في سي] التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز؛ أجزاء اآلالت وتحديدا األنابيب أو أكسسوارات األنابيب المصنوعة 
المقوى بالنايلون والبولي يوريثان والبوليستر وتحديدا القنوات على شكل أجهزة تركيب أنابيب غير معدنية وأدوات تحديد مصنوعة من 

ألجهزة التي تعمل بضغط البولي فينيل كلوريد [بي في سي] لتحديد األنابيب والتي تشكل قطعا من اآلالت؛ الطاوالت المنزلقة  المعدة ل
لية الهواء أو الغاز والهيدرولية؛ القوابض المشغلة آليا المعدة لألجهزة التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز أو الهيدرولية؛ الكتل اإلستدال
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لك المخصصة المزودة بمحمالت أسطوانية والمخصصة لآلالت؛ المغازل اإلكترونية؛ أجزاء اآلالت وتحديدا الوصالت المتعددة المسا
للصمامات المكونة بشكل أساسي من مفاتيح تبديل الضغط وصمامات الفحص والمنظمات والعدادات؛ الفالتر المعدة إلزالة الغاز والزيت 
ط والمستخدمة على العدد اآللية التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز والهيدرولية؛ الفالتر المعدة للمحركات التي يتم التحكم بها بواسطة ضغ

 الهواء أو الغاز وتحديدا فالتر العادم؛ الصمامات اآللية للموائع القابلة وغير القابلة للضغط وتحديدا صمامات الفحص وصمامات التنفيس
  ٧وصمامات اإلنتقاء بالفئة رقم 

  
   

  
  
  

 شركة مساهمة امريكية - انك  - نورغرين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٨٠١٢٠كولورادو  -ليتلتون  - ساوث ديالوير ستريت  ٥٤٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  نورجرين ال ال سي ، شركه ذات مسئوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  ٨٠١٢٠كولورادو  -ليتلتون  -ساوث ديالوير ستريت  ٥٤٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
  0277674رقم العالمـة  : 

 2013/11/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
القابلة للضغط وتحديًدا صمامات األمان اآللية الصمامات المعدة للتحكم بالموائع القابلة وغير   - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

وصمامات تأخير الوقت اإللكترونية وصمامات التحكم اآللية وصمامات التحكم اإللكترونية وصمامات المزج اإللكترونية؛ األكسسوارات 
الصمامات وشبكات التحكم بالتوزيع المعدة للصمامات اإللكترونية التي تتحكم بالموائع القابلة وغير القابلة للضغط وتحديًدا مجموعات 

والصمامات الخطية اإللكترونية ووحدات التخميد والموصالت اإللكترونية؛ أجهزة تنظيم ضغط الموائع وتحديًدا أجهزة تنظيم الضغط 
مولدات إشارات الضغط  للغازات والسوائل والقطع المتعلقة بها؛ وحدات التحكم بالموائع واألجهزة التي تعمل بضغط وتدفق الموائع وتحديًدا

ومجسات ضغط السوائل وأجهزة تعزيز مضخمات الضغط ومؤشرات الضغط والوحدات التي تعمل بضغط وتدفق الموائع وأجهزة القياس؛ 
دة الصمامات المشغلة بملفات لولبية؛ المكونات المشغلة بملفات لولبية القابلة للتبادل من دون أدوات وتحديًدا الصمامات؛ الفالتر المع

لية لألنظمة التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز والهيدرولية وتحديًدا فالتر أجهزة تنظيم الضغط التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز أو الهيدرو
  .٩والمعدة إلزالة المياه والجزيئات من الهواء المضغوط بالفئة رقم 

  
   

  
  
  

 مة امريكيةشركة مساه - انك  - نورغرين  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات المتحدة  -  ٨٠١٢٠كولورادو  -ليتلتون  - ساوث ديالوير ستريت  ٥٤٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  نورجرين ال ال سي ، شركه ذات مسئوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  -  ٨٠١٢٠كولورادو  -ليتلتون  -وث ديالوير ستريت سا ٥٤٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 المتحدة االمريكية

 
  0277675رقم العالمـة  : 

 2013/11/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
امات المعدة للتحكم بالموائع القابلة وغير القابلة للضغط وتحديًدا صمامات األمان اآللية الصم - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

وصمامات تأخير الوقت اإللكترونية وصمامات التحكم اآللية وصمامات التحكم اإللكترونية وصمامات المزج اإللكترونية؛ األكسسوارات 
ابلة وغير القابلة للضغط وتحديًدا مجموعات الصمامات وشبكات التحكم بالتوزيع المعدة للصمامات اإللكترونية التي تتحكم بالموائع الق

والصمامات الخطية اإللكترونية ووحدات التخميد والموصالت اإللكترونية؛ أجهزة تنظيم ضغط الموائع وتحديًدا أجهزة تنظيم الضغط 
هزة التي تعمل بضغط وتدفق الموائع وتحديًدا مولدات إشارات الضغط للغازات والسوائل والقطع المتعلقة بها؛ وحدات التحكم بالموائع واألج

ومجسات ضغط السوائل وأجهزة تعزيز مضخمات الضغط ومؤشرات الضغط والوحدات التي تعمل بضغط وتدفق الموائع وأجهزة القياس؛ 
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دون أدوات وتحديًدا الصمامات؛ الفالتر المعدة الصمامات المشغلة بملفات لولبية؛ المكونات المشغلة بملفات لولبية القابلة للتبادل من 
لية لألنظمة التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز والهيدرولية وتحديًدا فالتر أجهزة تنظيم الضغط التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز أو الهيدرو

  ٩والمعدة إلزالة المياه والجزيئات من الهواء المضغوط بالفئة رقم 
  

 شركة مساهمة امريكية -نورغرين ، انك  ــلكية  :اسم ناقل المـــــــ
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - ٨٠١٢٠ساوث ديالوير ستريت ، ليتلتون كولورادو  ٥٤٠٠:  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  نورجرين ال ال سي ، شركه ذات مسئوليه محدودهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
الواليات المتحدة االمريكية , الواليات المتحدة  - ٨٠١٢٠ساوث ديالوير ستريت ، ليتلتون كولورادو  ٥٤٠٠: وان المنقول اليه الملكية عن

 االمريكية

 
  0280862رقم العالمـة  : 

 2015/08/02تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  32الفئة : 
ومشروبات  -عصائر الفاكهه  -وغيرها من المشروبات غير الكحولية  -مياه غازية ومعدنية - ٣٢الفئة :    لمنتــــــــجاتالبضائع وا

  دون غيرها ٣٢بالفئة   -مشروبات غير كحولية -الفاكهه 
  

الواليات المتحدة  -والية ديالوير شركة مساهمة تأسست طبقا لقوانين  -إنك  -ذا مونارش بيفردج كومبانى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
 االمريكية

الواليات المتحدة االمريكية, الواليات  - ٣٠٣٠٦اتالنتا ، جورجيا  ١٠زونواليت رود ان اى سويت  ١١٢٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  المتحدة االمريكية

  
  ش مساهمه فرنسيه -مونارش بفريدجس باريس اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 باريس فرنسا, , , , فرنسا ٧٥٠٠٨بوليفار ماليشربيه  ٣٩: ن المنقول اليه الملكية عنوا

 
  0283692رقم العالمـة  : 

 2014/08/14تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  32الفئة : 
دون  ٣٢المشروبات  غير الكحولية وجميع منتجات الفئة  -غازية مياة - مياة معدنية  - عصائر  - ٣٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  غيرها
  

 شركة توصية بسيطة . -قباء لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -صبحى حميدوصبحى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , مصراالسكندرية . -قسم الرمل  - شارع تكال بك بولكلى  ١٨:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  قباء للصناعة والتجارة والتوكيالت التجارية   ش م ماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 محافظة االسكندرية, , , , مصر- سيدي جابر- سموحة-ش ارابيسكو ٢: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0287177رقم العالمـة  : 

 2018/11/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  لسجالت  :تاريخ التأشــــــير با

  3الفئة : 
منتجات العناية  -مواد ازالة العرق والرائحة الكريهة - الزيوت الطيارة  -المواد العطرية -الصابون   - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

- سبراي الشعر  -واد تطرية الشعر م -الشامبو -مستحضرات لتمويج الشعر  -محاليل الشعر  -اصباغ الشعر  -مواد تلوين الشعر -بالشعر 
سوائل  -مواد ترطيب الشعر -جل للشعر  - مواد لصقل الشعر  - موس الشعر  - مواد تلميع الشعر  -مواد تصفيف الشعر -بودرة للشعر  

رات الحمام و/ مستحض -كريمات الشعر  -تونيك للشعر  -زيوت للشعر  - مواد معالجة لجفاف الشعر - - مواد لمعالجة وحفظ الشعر  - الشعر 
  دون غيرها ٣مواد التزيين  بالفئة  -مستحضرات  العناية بالبشرة   -مستحضرات تجميل غير طبية  - او االستحمام 

  
 اولد برو انترناشيونال ،انك اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ة, الواليات المتحدة االمريكية،الواليات المتحدة االمريكي٣١٤٠٥روس رود ،سافانا ،جي ايه  ٦٤:  عنوان ناقل الملكية : 
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  شركة محدودة المسئولية - سترينث اوف نيتشر ال ال سياسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ، الواليات المتحده االمريكية, الواليات المتحدة االمريكية ٣١٤٠٥روس رود  سافانا ، جي ايه  ٦٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0290938رقم العالمـة  : 

 2014/10/16تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
  دون غيرها ٥المستحضرات الصيدلية والواردة بالفئة  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ركة مساهمة المانيةش - كى جى اية اية  - ميرز فارما جى ام بى اتش اند كو  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  المانيا , المانيا -فرانكفورت ام ماين  ١٠٠ ٦٠٣١٨ايكينهايمر الندشتراسى :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  البوراتوير اتش ار ايه فارمااسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 شاتيلون فرنسا, فرنسا ٩٢٣٢٠افينيو دو باريس ، ٢٠٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0291811رقم العالمـة  : 

 2018/11/25تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/09  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  25الفئة : 
  دون غيرها ٢٥المالبس والبسة القدم واغطية الراس وجميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
الواليات المتحدة  -شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين برمودا -نيك انترناشيونال ال تى دى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 االمريكية
الواليات المتحدة المريكية , , , , الواليات المتحدة - ٦٤٥٣- ٩٧٠٠٥وان بورمان درايف .بيفيرتون او ار :  عنوان ناقل الملكية : 

  االمريكية
  

  نايك انوفاتيف سي في ، شركه محدوده الشراكهليه المــــلكية   : اسم المنقول ا
الواليات المتحدة المريكية , الواليات المتحدة - ٦٤٥٣- ٩٧٠٠٥وان بورمان درايف .بيفيرتون اوريجون : عنوان المنقول اليه الملكية 

 االمريكية

 
  0293075رقم العالمـة  : 

 2014/11/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/28  التأشــــــير بالسجالت  : تاريخ

  5الفئة : 
  ٥المستحضرات والمواد الصيدالنية بالفئة رقم  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسئولية محدودة -استيالس فارما يوروب بى . فى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ، هولندا, هولندا ٢٣٣٣ -بى ايى ليدن ، ان ال  ، ٦٢سيلفيو سويغ :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  تولمار انترناشونال ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ايرلندا, ايرالند ٣٨٠تي  ٠٢دي  ٢ايرلسفورت تيراس دبلين  ١٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0293077رقم العالمـة  : 

 2014/11/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/28  أشــــــير بالسجالت  :تاريخ الت
  5الفئة : 

  ٥المستحضرات والمواد الصيدالنية بالفئة  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 استيالس فارما يوروب بى . فى شركة خاصه ذات مسئوليه محدوده اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ، هولندا, هولندا ٢٣٣٣ -يى ليدن ، ان ال ، بى ا ٦٢سيلفيو سويغ :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  تولمار انترناشونال ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 ايرلندا, ايرالند ٣٨٠تي  ٠٢دي  ٢ايرلسفورت تيراس دبلين  ١٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0295120رقم العالمـة  : 

 2018/01/10تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/14  ـــير بالسجالت  :تاريخ التأشـــ

  31الفئة : 
  دون غيرها ٣١االعشاب الطبيعية بالفئة  - ٣١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -ابوتكس فارما لالدوية والمستحضرات الطبية  -محمد مبارك ذكى شومان وشركاؤه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

الغربية, ,  - بملك عبد ربه مغازى عبد الرؤف سليمان   -طنطا ثانى- ش الوفاء منطقة االستاد برج اعمار الدلتا  ٢٤ : عنوان ناقل الملكية : 
  , , مصر

  
  شركة ذات مسئولية محدودة GARNET PHARMAجارنيت فارما لالدوية والمستحضرات الطبية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 طنطا ., مصر- اول طريق شوبر-برج السعد  ٢٥لغربية طنطا ا: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0295727رقم العالمـة  : 

 2015/10/20تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 مؤسسة فردية - الشركة العالميه للمواد الغذائيه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

المنطقه الصناعيه االولى ، خلف شارع الوحده ملك االناشيراز عبد الرزاق الشارقه دوله االمارات العربيه :  عنوان ناقل الملكية : 
  المتحده, االمارات العربية المتحدة

  
شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات  -اد الغذائيةالشركة العالمية للمواسم المنقول اليه المــــلكية   : 

  العربية المتحدة
 دولة االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة -الشارقة  - ٤١١٥ص .ب : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0299579رقم العالمـة  : 

 2018/10/30تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 شركة مساهمة مصرية -فيوتشر كوتون للقطنيات  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  العبور القليوبية, , , , مصرش يوسف جوهر الحى التانى  ١٤٧:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -فاميلى فيوتشر للمالبس الجاهزة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الحى الثانى مدينه العبور القليوبية, , , , مصر ٢محليه  ٤الدور االول سنتر لؤلؤة العبور قطعه : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0299626رقم العالمـة  : 

 2018/11/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 شركة تضامن- ابناء محمد ابراهيم الحاتى -مطعم وكباجى الحاتى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  حدائق القبة , مصر-سابقا مصر والسودان ١١٩-ش حاليا ١٢٧:  ن ناقل الملكية : عنوا
  

  فرد-عصام محمد ابراهيم محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مدينة الرحاب, مصر-منطقة الخدمات المنزلية  ٨٦محل- مدينة نصر-القاهرة : 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

 
  0299627رقم العالمـة  : 

 2018/11/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 شركة تضامن- ابناء محمد ابراهيم الحاتى -مطعم وكباجى الحاتى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  حدائق القبة , مصر-سابقا مصر والسودان ١١٩-ش حاليا ١٢٧:  ل الملكية : عنوان ناق
  

  فرد-عصام محمد ابراهيم محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مدينة الرحاب, مصر-منطقة الخدمات المنزلية  ٨٦محل- مدينة نصر-القاهرة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0299628رقم العالمـة  : 

 2018/11/21يخ التسـجيل  : تار
 2023/02/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  32الفئة : 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن- ابناء محمد ابراهيم الحاتى -مطعم وكباجى الحاتى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  حدائق القبة , مصر-سابقا مصر والسودان ١١٩-ش حاليا ١٢٧:  لكية : عنوان ناقل الم
  

  فرد-عصام محمد ابراهيم محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مدينة الرحاب, مصر-منطقة الخدمات المنزلية  ٨٦محل- مدينة نصر-القاهرة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0299629رقم العالمـة  : 

 2018/11/21تسـجيل  : تاريخ ال
 2023/02/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
االستيراد والتصدير والمحالت التجارية ويافطة المحل باعتبارها من االعمال التجارية الوارده  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٣٥بالفئة 
  

 شركة تضامن- ابناء محمد ابراهيم الحاتى -الحاتى  مطعم وكباجى اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  حدائق القبة , مصر-سابقا مصر والسودان ١١٩-ش حاليا ١٢٧:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  فرد-عصام محمد ابراهيم محمداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 مدينة الرحاب, مصر-نزلية منطقة الخدمات الم ٨٦محل- مدينة نصر-القاهرة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0301936رقم العالمـة  : 

 2015/07/22تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  31الفئة : 
نتجات الحاصالت الزراعية ومنتجات البساتين البقوليات الفواكه والخضروات الطازجة وجميع م - ٣١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٣١الفئة 
  

 شركة توصية بسيطة . -قباء لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -صبحى حميدوصبحى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  االسكندرية ., مصر -قسم الرمل  - شارع تكال بك بولكلى  ١٨:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  اعة والتجارة والتوكيالت التجارية   ش م مقباء للصناسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 محافظة االسكندرية, , , , مصر- سيدي جابر- سموحة-ش ارابيسكو 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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 
  0301937رقم العالمـة  : 

 2015/07/22تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  32الفئة : 
  ٣٢عصائر مياه معدنية مياه غازيه المشروبات غير الكحولية وجميع منتجات الفئة  - ٣٢الفئة :    ــــــجاتالبضائع والمنتــ

  
 شركة توصية بسيطة . -قباء لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -صبحى حميدوصبحى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية ., مصر -قسم الرمل  - ك بولكلى شارع تكال ب ١٨:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  قباء للصناعة والتجارة والتوكيالت التجارية   ش م ماسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 محافظة االسكندرية, , , , مصر- سيدي جابر- سموحة-ش ارابيسكو ٢: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0301939رقم العالمـة  : 

 2015/07/22: تاريخ التسـجيل  
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
  ٣٢ - ٣١فى مجال الفئتين   ٣٥االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة . -راد والتصدير والتوكيالت التجارية قباء لالستي -صبحى حميدوصبحى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية ., مصر -قسم الرمل  - شارع تكال بك بولكلى  ١٨:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  قباء للصناعة والتجارة والتوكيالت التجارية   ش م ماسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 محافظة االسكندرية, , , , مصر- سيدي جابر- سموحة-كوش ارابيس ٢: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0301940رقم العالمـة  : 

 2015/07/22تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  39الفئة : 
  ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئتين  ٣٩خدمات التعبئة والتغليف بالفئة  - ٣٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة . -قباء لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -صبحى حميدوصبحى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االسكندرية ., مصر -قسم الرمل  - شارع تكال بك بولكلى  ١٨:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  والتوكيالت التجارية   ش م مقباء للصناعة والتجارة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 محافظة االسكندرية, , , , مصر- سيدي جابر- سموحة-ش ارابيسكو ٢: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0301941رقم العالمـة  : 

 2015/07/22تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  39الفئة : 
  ٣٢ - ٣١فى مجال الفئتين  ٣٩خدمات التعبئة والتغليف بالفئة  - ٣٩الفئة  :   البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة . -قباء لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -صبحى حميدوصبحى وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  رية ., مصراالسكند -قسم الرمل  - شارع تكال بك بولكلى  ١٨:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  قباء للصناعة والتجارة والتوكيالت التجارية   ش م ماسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 محافظة االسكندرية, , , , مصر- سيدي جابر- سموحة-ش ارابيسكو 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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  0304204رقم العالمـة  : 
 2016/01/24تاريخ التسـجيل  : 

 2023/02/16  ير بالسجالت  :تاريخ التأشــــــ
  35الفئة : 

  ٢٩في مجال الفئة  ٣٥استيراد وتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 فردي مصرى الجنسية -اصل الحلوب -عصام احمد عبد الحليم خليفة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
متفرع من شارع مدرسة االورمان من شارع المجزر االلى المريوطية الهرم الجيزة., شارع محمود الشربينى  ٨:  عنوان ناقل الملكية : 

  مصر
  

  توصية بسيطة -محمد صالح عبد القادر مجاور وشركاةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الهرم, مصر- ش المريوطة السياحي ٦٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0311504رقم العالمـة  : 

 2019/02/24التسـجيل  : تاريخ 
 2023/02/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
  دون غيرها ٤٣خدمات المطاعم وتوفير األطعمة والمشروبات وجميع خدمات الفئة  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 نسيةمصرى الج -فرد   -عمرو سامى عطا محمد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, , , , مصر -الدقى  - ش جمعية النسر  ٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئولية محدودة-شركة جريت سيزون الدارة المشروعات السياحيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
المهندسين, -شارع جزيرة العرب- ٢٤رقم العقار الكائن  -الدور الثامن والتاسع فوق االرضي والميزانين : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصر

 
  0311507رقم العالمـة  : 

 2016/03/14تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
  غيرها دون ٤٣خدمات المطاعم وتوفير األطعمة والمشروبات وجميع خدمات الفئة  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 فردى -عمرو سامى عطا محمد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, مصر -الدقى  - ش جمعية النسر  ٣:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئولية محدودة-شركة جريت سيزون الدارة المشروعات السياحيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
المهندسين, -شارع جزيرة العرب- ٢٤العقار الكائن رقم  -لثامن والتاسع فوق االرضي والميزانين الدور ا: عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصر

 
  0318328رقم العالمـة  : 

 2016/10/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/02  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
  ٤٣توفير األطعمة والمشروبات هذه الخدمات واردة بالفئة  - م والمقاهى خدمات المطاع - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين جزر   - شركة ايشيبان غروب ( اى اى جى ) انترناشونال انك   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

 العذراء البريطانية
  ، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء البريطانية, , , , مصر ٨٧٥رج ، ص . ب . مبنى ياما -الطابق األول :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  كيتوبي ون اس بي في ليمتيداسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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، ريجس مربع سوق ابو ظبي العالمي ، برج السلع ، مربع سوق ابو  ٢٤، الطابق  ٠٣ريس ورك  ٢٤٧٢: عنوان المنقول اليه الملكية 
 عالمي ، جزيره الماريا ، ابو ظبي ، االمارات العربيه المتحده, مصرظبي ال

 
  0325634رقم العالمـة  : 

 2018/07/25تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
نظم التسليم الصيدالنية والمواد والمنتجات المواد والمنتجات والمستحضرات الصيدالنية و - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ٥والمستحضرات الصيدالنية المعدلة لالستعمال الطبي ونظم تسليم المستحضرات المعدة لالستعمال الطبي الواردة بالفئة 
  

 شركة ذات مسئولية محدودة -استيالس فارما يوروب بى . فى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  ، هولندا, هولندا ٢٣٣٣ -، بى ايى ليدن ، ان ال  ٦٢سيلفيو سويغ :  لملكية : عنوان ناقل ا

  
  تولمار انترناشونال ليمتداسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 ايرلندا, ايرالند ٣٨٠تي  ٠٢دي  ٢ايرلسفورت تيراس دبلين  ١٠: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0331046رقم العالمـة  : 

 2019/02/19ـجيل  : تاريخ التس
 2023/02/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
  دون غيرها ٤٣مطعم وكافيه بالفئة  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة ذات مسئولية محدودة - ابن الشام النشاء وادارة المطاعم والكافيهات (ش ذ م م )  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهرة , , , , مصر -مدينة الرحاب  -السوق التجارى  ١٦٢ - ١٦١محل رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ابن الشام للتنميه والتطوير اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
التجمع الخامس القاهره  -مركز المدينه  -القطاع االول )  ٢ - ١(  - محل بالدور االول  -  ١٠٥القطعه رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 القاهره, مصر - الجديده 

 
  0331750رقم العالمـة  : 

 2022/01/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/19  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 شركة توصية بسيطة-تامر رجب وشركاه  سم ناقل المـــــــــلكية  :ا

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

  
  شركة ذات مسئولية محدودة- رافيتا للصناعات الكهربائيةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر- مدينة نصر-/ش محمد المقريف٢٧: ن المنقول اليه الملكية عنوا

 
  0348454رقم العالمـة  : 

 2019/03/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
او المتنقلة (الكانتيتات) والتزويد بالطعام والشراب  المقاهى والكافيتريات والمطاعم المؤقتة - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

والمطاعم ومطاعم الخدمة الذاتية والوجبات الخفيفة والفنادق والفنادق الصغيرة (موتيالت )وحجز اماكن االقامة المؤقتة ومكاتب تامين 
  ٤٣لفئة االقامة (الفنادق والنزل) وتاجير اماكن االقامة المؤقتة حجز الفنادق وبيوت السياح با

  
 شركة محدودة  - أوج انفستمنتس ليمتد   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  جزر العذراء البريطانية, , , , الجزر العذراء البريطانية’ تورتوال ’ , رود تاون  ٣١٤٠ص . ب :  عنوان ناقل الملكية : 
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  شركه ذات مسئوليه محدوده - ) اوبريشن فالفل جلوبال ليمتيد( جافزا اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

سي / او التميمي ومشاركوه للمحاماه واالستشارات القانونيه ، ميز تاور ، الطابق العشرين  ٩٢٧٥ص . ب : عنوان المنقول اليه الملكية 
 ، شارع الشيخ زايد ، دبي ، االمارات العربيه المتحده , الجزر العذراء البريطانية

 
  0348455رقم العالمـة  : 

 2019/03/11تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
خدمات توفير االطعمة والمشروبات و اماكن االقامة المؤقتةوالمقاهى والكافيتريات والفنادق   - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

عم الخدمة الذاتية ومطاعم الوجبات الخفيفة والمطاعم المؤقتة اوالمتنقلة (الكانتينات ) والفنادق الصغيرة ( موتيالت )  والمطاعم ومطا
والتزويد بالطعام والشراب وتوفير اماكن للعطالت وخدمات الحجوزات والحجز للمطاعم واماكن االقامة المؤقتة للعطالت ومكاتب تامين 

  ٤٣ة وبيوت السياح وحجز الفنادق بالفئة االقامة (الفنادق والنزل) وتاجير اماكن االقامة المؤقت
  

 شركة محدودة  - أوج انفستمنتس ليمتد   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  جزر العذراء البريطانية, , , , الجزر العذراء البريطانية’ تورتوال ’ , رود تاون  ٣١٤٠ص . ب :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركه ذات مسئوليه محدوده - شن فالفل جلوبال ليمتيد( جافزا ) اوبرياسم المنقول اليه المــــلكية   : 

سي / او التميمي ومشاركوه للمحاماه واالستشارات القانونيه ، ميز تاور ، الطابق العشرين  ٩٢٧٥ص . ب : عنوان المنقول اليه الملكية 
 نية، شارع الشيخ زايد ، دبي ، االمارات العربيه المتحده , الجزر العذراء البريطا

 
  0353187رقم العالمـة  : 

 2019/03/10تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ش.ذ.م.مzacks for investmentزاكس لالستثمار التجاري اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الحي الحادي عشر, مصر-مول سيتي ستار - ٦مبني -الدور الثالث  ١٣اكتوبر مكتب رقم  ٦الجيزة مدينة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة توصيه بسيطة -فتحي محمد عبد المنعم و شركائه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مبني سيتي ستارز, مصر- ١٣مكتب -اكتوبر  ٦ة الجيزة مدين: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0353189رقم العالمـة  : 

 2019/08/18تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
  ٤٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ش.ذ.م.مzacks for investmentزاكس لالستثمار التجاري اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الحي الحادي عشر, مصر-مول سيتي ستار - ٦مبني -الدور الثالث  ١٣اكتوبر مكتب رقم  ٦الجيزة مدينة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة توصيه بسيطة -فتحي محمد عبد المنعم و شركائه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مبني سيتي ستارز, مصر- ١٣مكتب -اكتوبر  ٦الجيزة مدينة : المنقول اليه الملكية عنوان 

 
  0361573رقم العالمـة  : 

 2019/05/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  43الفئة : 
بات اماكن االقامة المؤقتة المقاهى الكافتيريات الفنادق الفنادق خدمات توفير االطعمة والمشرو - ٤٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

 الصغيرة (موتيالت) المطاعم مطاعم الخدمة الذاتية مطاعم الوجبات الخفيفة المطاعم المؤقتة او المتنقلة (الكانتينات) التزويد بالطعام
كن االقامة المؤقتة للعطالت مكاتب تأمين االقامة (الفنادق والشراب توفير اماكن اقامة للعطالت خدمات الحجوزات والحجز للمطاعم واما
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  دون غيرها ٤٣والنزل) تأجير اماكن االقامة المؤقتة بيوت السياح حجز الفنادق الواردة بالفئة 
  

 أوج انفستمنتس ليمتد اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  العذراء البريطانية, , , , الجزر العذراء البريطانيةجزر ’ تورتوال ’ , رود تاون  ٣١٤٠ص . ب :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركه ذات مسئوليه محدوده - اوبريشن فالفل جلوبال ليمتيد( جافزا ) اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

الطابق العشرين  سي / او التميمي ومشاركوه للمحاماه واالستشارات القانونيه ، ميز تاور ، ٩٢٧٥ص . ب : عنوان المنقول اليه الملكية 
 ، شارع الشيخ زايد ، دبي ، االمارات العربيه المتحده , الجزر العذراء البريطانية

 
  0365288رقم العالمـة  : 

 2022/12/20تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  32الفئة : 
  دون غيرها ٣٢غازية , مشروبات بنكهة الفواكه , المياه الفواره الواردة بالفئة المياه ال - ٣٢الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تألفت في بيرمودا -ذي كونسينتريت مانيفكشرينج كومبانى اوف آيرالند  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  بيرمودا , , , , برمودا ١٢أم  فيكتوريا ستريت هاميلتون أتش ٢٦سوان بيلدينج الطابق الثالث :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  بورتفوليو كونسينتريت سولوشنز انليمتد كومبانىاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 ايستجيت رود  ايستجيت بيزنيس بارك ليتل ايالند كو كورك  ايرالندا , ايرالند ٥: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0367411رقم العالمـة  : 
 2019/05/07:  تاريخ التسـجيل 

 2023/02/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  9الفئة : 

  وخاصة البواتات واوشاش الكهرباء عدا اجهزه الكمبيوتر و برامج الكمبيوتر ٩الفئة   - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 شركة تضامن -مصنع عالء الدين مهدي للبالستيك وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الجيزة , , , , مصر -بجوار كازينو الدار  -الهرم  -شبرا منت طريق المريوطية :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة ذات مسئوليه محدوده -مصنع عالء الدين مهدي للبالستيك وشركاه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة , مصر - بجوار كازينو الدار  -الهرم  - طية شبرا منت طريق المريو: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0380429رقم العالمـة  : 

 2023/02/05تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  31الفئة : 
  دون غيرها ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شهرة للتجارة والتوكيالت واالستيراد والتصدير -تامر رجب و شركاه  ـــــــــلكية  :اسم ناقل الم

  الجيزة, , , , مصر -العجوة  -المهندسين  -  ١٥شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شخص واحد محدوده المسئوليه شركه -نوافذ للتجاره العامه والتسويق اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 التجمع اآلول, مصر -المجاوره العاشره  -  ٢٠٢شقه  - ٢٢القاهره الجديده عقار : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0381103رقم العالمـة  : 

 2020/06/28تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  10 - 5الفئة : 
  ٥كمادات الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة :    منتــــــــجاتالبضائع وال

  ١٠كمادات تبريد لالغراض الطبية الواردة بالفئة رقم  - ١٠الفئة 
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 شركة توصية بسيطة -بيونيد لالستثمار  -سامح محمد عبدالغنى وشريكه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  القاهرة , , , , مصر -  ٨٠١من جسر السويس ش رقم عمارات الفاروقية  ٥٣:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  ش.ذ.م.م -جبراميد للمستحضرات الطبيه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الكائن بشارع سيف االسالمقسم وادي النيل, مصر ٦الشرقيه ثان الزقازيق شقة بالدور االرضي العقار رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0397441ة  : رقم العالمـ

 2021/01/20تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  9الفئة : 
  ٩جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ش.ذ.م.مzacks for investmentزاكس لالستثمار التجاري اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الحي الحادي عشر, مصر-مول سيتي ستار - ٦مبني -الدور الثالث  ١٣اكتوبر مكتب رقم  ٦الجيزة مدينة :  ناقل الملكية :  عنوان
  

  شركة توصيه بسيطة -فتحي محمد عبد المنعم و شركائه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 بني سيتي ستارز, مصرم- ١٣مكتب -اكتوبر  ٦الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0397442رقم العالمـة  : 

 2021/01/20تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  38الفئة : 
  ٣٨جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - ٣٨الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ش.ذ.م.مzacks for investmentجاريزاكس لالستثمار الت اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الحي الحادي عشر, مصر-مول سيتي ستار - ٦مبني -الدور الثالث  ١٣اكتوبر مكتب رقم  ٦الجيزة مدينة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة توصيه بسيطة -فتحي محمد عبد المنعم و شركائه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مبني سيتي ستارز, مصر- ١٣مكتب -اكتوبر  ٦الجيزة مدينة : ة عنوان المنقول اليه الملكي

 
  0397443رقم العالمـة  : 

 2021/01/20تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  41الفئة : 
  ٤١جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - ٤١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 ش.ذ.م.مzacks for investmentزاكس لالستثمار التجاري لمـــــــــلكية  :اسم ناقل ا

  الحي الحادي عشر, مصر-مول سيتي ستار - ٦مبني -الدور الثالث  ١٣اكتوبر مكتب رقم  ٦الجيزة مدينة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  توصيه بسيطةشركة  -فتحي محمد عبد المنعم و شركائه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 مبني سيتي ستارز, مصر- ١٣مكتب -اكتوبر  ٦الجيزة مدينة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0398831رقم العالمـة  : 

 2021/06/16تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
  ١٦الستكية التى تستخدم فى االعمال الكهربائيه الواردة بالفئة رقم العلب الب - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
  

 شركة  تضامن -فيونا لصناعة وتجارة االدوات الكهربائية  -شركة احمد عصام سعد محمد شعبان وشريكتة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  بور سعيد , , , , مصر -حوض السمكى جنوب بورسعيد بالمنطقة الصناعيه بحرى ال ١٠١&  ١٠٠قطعه رقم :  عنوان ناقل الملكية : 
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  شركة  تضامن ) -محمد عصام شعبان وشريكه ( باندا لصناعة وتجارة االدوات الكهربائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
بور  -الضواحي  -  ٢ م ١٦٥٨٬٨٠أ بالمنطقة الصناعيه بحرى الحوض السمكى بمساحه  ١٢قطعه رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 سعيد , مصر

 
  0398833رقم العالمـة  : 

 2021/06/16تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
ت االعالنيه االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والبافطه والدعايه واالعالن واللوحا - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ١١ -  ٩فى مجال الفئتين  ٣٥بوصفهما من االعمال التجاريه بالفئه رقم 
  

 شركة تضامن -فيونا لصناعة وتجارة االدوات الكهربائية  -شركة احمد عصام سعد محمد شعبان وشريكتة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  بورسعيد , , , , مصر -عيه بحرى الحوض السمكى جنوب بورسعيد بالمنطقة الصنا ١٠١&  ١٠٠قطعه رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة  تضامن ) -محمد عصام شعبان وشريكه ( باندا لصناعة وتجارة االدوات الكهربائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

بور  -الضواحي  -  ٢م  ١٦٥٨٬٨٠ أ بالمنطقة الصناعيه بحرى الحوض السمكى بمساحه ١٢قطعه رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 
 سعيد , مصر

 
  0398834رقم العالمـة  : 

 2021/06/16تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/27  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
يه والنجف واالباليك وخراطيم اللمبات الكهربائيه والكشافات الكهربائيه واجهزة االنارة الكهربائ - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ١١االضاءه الليد والسيريا الليد الواردة بالفئة رقم 
  
  

 شركة تضامن  -فيونا لصناعة وتجارة االدوات الكهربائية  -شركة احمد عصام سعد محمد شعبان وشريكتة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  بورسعيد , , , , مصر -لصناعيه بحرى الحوض السمكى جنوب بورسعيد بالمنطقة ا ١٠١&  ١٠٠قطعه رقم :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة  تضامن ) -محمد عصام شعبان وشريكه ( باندا لصناعة وتجارة االدوات الكهربائية اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

بور  -الضواحي  -  ٢م  ١٦٥٨٬٨٠ساحه أ بالمنطقة الصناعيه بحرى الحوض السمكى بم ١٢قطعه رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 
 سعيد , مصر

 
  0404128رقم العالمـة  : 

 2021/11/16تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩جميع منتجات االلبان الوارده بالفئه رقم  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مصرى الجنسية -فردي  -محمد محمود محمد مصري  ـــــلكية  :اسم ناقل المــــ

  شارع الرحمه , , , , مصر -ملوي  -المنيا :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه مساهمه -مجموعه هال المصريه للتجاره العامه والمقاوالت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 , مصر  يروط تقسيم عيون عبد الناصرمركز د -اسيوط : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0404129رقم العالمـة  : 

 2021/08/01تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/21  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  29الفئة : 
  ٢٩جميع منتجات االلبان الوارده بالفئه رقم  - ٢٩الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مصرى الجنسية -فرد   -محمد محمود محمد مصري  :اسم ناقل المـــــــــلكية  
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  شارع الرحمه , , , , مصر -ملوي   -المنيا  :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه مساهمه -مجموعه هال المصريه للتجاره العامه والمقاوالت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 م عيون عبد الناصر , مصرمركز ديروط تقسي -اسيوط : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0407269رقم العالمـة  : 

 2021/06/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  6الفئة : 
  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -أجياد لالستيراد والتصدير  - سعد وشركاة  نيازى مصطفى محمد اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , , , , مصر -مركز كرداسة  -ابو رواش  -شارع العمدة  ١٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة  تضامن - جاد صبحي جاد محمد وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, , , , مصر  -مركز كرداسه  -و رواش اب - ش العمده  ١٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0407270رقم العالمـة  : 

 2021/06/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  16الفئة : 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -أجياد لالستيراد والتصدير  - نيازى مصطفى محمد سعد وشركاة  ة  :اسم ناقل المـــــــــلكي

  الجيزة , , , , مصر -مركز كرداسة  -ابو رواش   -شارع العمدة  ١٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن - جاد صبحي جاد محمد وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, , , , مصر -مركز كرداسه   -ابو رواش   - ش العمده   ١٤: ية عنوان المنقول اليه الملك

 
  0407271رقم العالمـة  : 

 2021/06/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  35الفئة : 
االعمال وخدمات البيع وعرض السلع عبر وسائل  خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه - ٣٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  ٦ - ١٦فى مجال الفئه  ٣٥االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه رقم 
  

 شركة تضامن -أجياد لالستيراد والتصدير  - نيازى مصطفى محمد سعد وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  الجيزة , , , , مصر -مركز كرداسة  -بو رواش  ا  -شارع العمدة  ١٤:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركه تضامن -جاد صبحى جاد محمد وشريكته اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 الجيزة, , , , مصر -مركز كرداسة  -ابو رواش  - ش العمدة  ١٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0407273رقم العالمـة  : 

 2021/06/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  6الفئة : 
  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -أجياد لالستيراد والتصدير  - نيازى مصطفى محمد سعد وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , , , , مصر -مركز كرداسة   -ابو رواش  -شارع العمدة  ١٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه تضامن -جاد صبحى جاد محمد وشريكته اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
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 الجيزة, , , , مصر -مركز كرداسة  -ابو رواش  - ش العمدة  ١٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0407277رقم العالمـة  : 

 2021/06/21تسـجيل  : تاريخ ال
 2023/02/08  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  6الفئة : 
  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -أجياد لالستيراد والتصدير  - نيازى مصطفى محمد سعد وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , , , , مصر -مركز كرداسة  -ابو رواش  -شارع العمدة  ١٤:  قل الملكية : عنوان نا
  

  شركة تضامن - جاد صبحي جاد محمد وشريكتة اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, , , , مصر -مركز كرداسه   -ابو رواش   - ش العمده   ١٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0407278:  رقم العالمـة 

 2021/06/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  6الفئة : 
  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -أجياد لالستيراد والتصدير  - نيازى مصطفى محمد سعد وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , , , , مصر -مركز كرداسة  -ابو رواش  -شارع العمدة  ١٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه تضامن -جاد صبحى جاد محمد وشريكته اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, , , , مصر -مركز كرداسة  -ابو رواش  - ش العمدة  ١٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0407279رقم العالمـة  : 

 2021/06/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  6الفئة : 
  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -يراد والتصدير أجياد لالست - نيازى مصطفى محمد سعد وشركاة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , , , , مصر  -مركز كرداسة   -ابو رواش  -شارع العمدة  ١٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه تضامن -جاد صبحى جاد محمد وشريكته اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 لجيزة, , , , مصرا -مركز كرداسة  -ابو رواش  - ش العمدة  ١٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0407280رقم العالمـة  : 

 2021/06/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  6الفئة : 
  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن -أجياد لالستيراد والتصدير  - ركاة نيازى مصطفى محمد سعد وش اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , , , , مصر  -مركز كرداسة   -ابو رواش  -شارع العمدة   ١٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه تضامن -جاد صبحى جاد محمد وشريكته اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, , , , مصر -مركز كرداسة  -ش ابو روا - ش العمدة  ١٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0407704رقم العالمـة  : 
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 2022/03/14تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  6الفئة : 
  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة  تضامن - ى مصطفى محمد سعد وشركاة  نياز اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , , , , مصر -مركز كرداسة  -ابو رواش  -شارع العمدة   ١٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه تضامن -جاد صبحى جاد محمد وشريكته اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, , , , مصر -كرداسة  مركز -ابو رواش  - ش العمدة  ١٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0408298رقم العالمـة  : 

 2022/03/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/22  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  5الفئة : 
  دون غيرها ٥المكمالت الغذائيه الوارده بالفئه  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركه توصيه بسيطه -مد سيد عليوه  محمد وشريكه اح اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  القاهره  - مصر الجديده  -شارع الميرغنى  - شارع محمود حسن  ٢٢:  عنوان ناقل الملكية : 
  , , , , مصر

  
  توصيه بسيطه -سيد محمد بسيوني و شريكه اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 يوسف جسر السويس الدور السادس الشقة يمين السلم عين شمس القاهرة, مصرشارع مصطفي   ١٩: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0409652رقم العالمـة  : 

 2022/12/28تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/13  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  17 - 11الفئة : 
  دون غيرها ١١الوارده بالفئه  جميع الوصالت و التركيبات الصحيه - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  دون غيرها ١٧البولى بروبلين و المواد البالستيكيه بالبثق لالستعمال فى الصناعه و انابيب مرنه غير معدنيه الوارده بالفئه  - ١٧الفئة 
  

 مصرى الجنسية -فرد  - غطاس لتجارة االدوات الصحية  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  كفر الشيخ , , , , مصر - الضبعه ملك / كمال فايز كمال مركز الرياض :  عنوان ناقل الملكية : 

  
  الشركه المصريه للعدد والقوالب ( خالد محمود عبد الكريم الدالي وشركاه ) ، شركه توصيه بسيطهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 , مصرA3منطقه الصناعيه بال -  ٢١مدينه العاشر من رمضان القطعه : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0409739رقم العالمـة  : 

 2021/12/07تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  6الفئة : 
  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة تضامن - وشركاة نيازى مصطفى محمد سعد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , , , , مصر -مركز كرداسة  -ابو رواش  -شارع العمدة  ١٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه تضامن -جاد صبحى جاد محمد وشريكته اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 , , مصرالجيزة, ,  -مركز كرداسة  -ابو رواش  - ش العمدة  ١٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0410416رقم العالمـة  : 

 2021/10/25تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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  6الفئة : 
  ٦جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٦الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركه تضامن -ياد لالستيراد والتصدير اج - نيازي مصطفى محمد سعد وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه , , , , مصر - مركز كرداسه  - ابو رواش  - ش العمده  ١٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركه تضامن -جاد صبحى جاد محمد وشريكته اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة, , , , مصر - مركز كرداسة -ابو رواش  - ش العمدة  ١٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0413403رقم العالمـة  : 

 2023/01/05تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  21الفئة : 
  ٢١جميع منتجات الفئة  - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

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

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

  
  المصرية العربية للمعادن (زينوكس) ش.م.ماسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 القاهرة, مصر-القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  - المنطقة السادسة  -الحي االول - ١٢٠يال ف: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0413735رقم العالمـة  : 

 2021/10/19تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  دون غيرها ٣دة بالفئة جميع المنتجات الوار - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
  

 شركة ماستريد ليمتد_ شركة محدودة مؤسسة فى عجمان اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , , , , االمارات العربية المتحدة  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  صابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةشركة ارما للاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 
 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0413740رقم العالمـة  : 

 2021/11/18تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  ر بالسجالت  :تاريخ التأشــــــي

  3الفئة : 
  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
  

 االمارات -شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , , , , االمارات العربية المتحدة  مارات العربية المتحدةمنطقة عجمان الحرة ، عجمان ، اال:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 
 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0415472رقم العالمـة  : 

 2022/06/14تاريخ التسـجيل  : 
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 2023/02/01  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  31 - 30 -5الفئة : 

  ٥مكمالت غذائيه الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  ٣٠رقم  عسل وزبده الواردة بالفئة - ٣٠الفئة 
  ٣١اعشاب الواردة بالفئة رقم  - ٣١الفئة 

  
 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة ماكس ماصل اليت  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, , , , مصر  -امبابة  -مدينة التحرير  ٢٩ب شارع  ١٩عقار رقم   - الدور االول :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة اوليمب البوراتوريس اس بي .زد .او.اوية   : اسم المنقول اليه المــــلك
 ديبيكا بولندا , بولندا ٢٠٠-٣٩اف ٨٤بوستينيا : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0415818رقم العالمـة  : 

 2023/01/10تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/15  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠جميع منتجات الفئة رقم  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 مصرى الجنسية -فردى  -ملكة ابراهيم علي عبد المقصود عجور   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  شبرا الخيمة, , , , مصر -منشيه عبد المنعم رياض   - شبرا الخيمة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة تضامن -مصر للصناعات الغذائية  -ايهاب محمد حسن حسن وشريكة يه المــــلكية   : اسم المنقول ال
المنطقة الصناعية غرب  -قطاع الصناعات الغذائية  ٥بلوك القم  ٥سوهاج مركز طهطا قطعة رقم جزء من : عنوان المنقول اليه الملكية 

 طهطا, مصر

 
  0416432رقم العالمـة  : 
 2021/11/18:  تاريخ التسـجيل 

 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  3الفئة : 

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 االمارات -شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  , , , , االمارات العربية المتحدة  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 
 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0421860رقم العالمـة  : 

 2022/09/13تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدودة -شركة ماستريد ليمتد  ـــــلكية  :اسم ناقل المــــ

  االمارات العربيه المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة -عجمان  - منطقة عجمان الحره :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : لملكية عنوان المنقول اليه ا

 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0422559رقم العالمـة  : 
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 2022/03/09تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  37 - 36الفئة : 
  دون غيرها ٣٦خدمات الفئه  - ٣٦الفئة :    نتــــــــجاتالبضائع والم

  دون غيرها ٣٧خدمات الفئه  - ٣٧الفئة 
  

 شركة مساهمة مصرية -بلدريا للتطوير العقارى  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  مصر القاهره , , , , -اول  - النجمع االول القاهره الجديده   - ١٢البنفسج  ٩٨:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة مساهمة مصرية -باراجون للتطوير العقارى اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

 التجمع, مصر -شارع التسعيني الجنوبي  -مركز المدينه  -الدور الثالث  -القطاع الثالث  ٣٣٤: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0422619رقم العالمـة  : 

 2023/01/18تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/09  اريخ التأشــــــير بالسجالت  :ت

  29الفئة : 
  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - ٢٩الفئة :    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 مصري الجنسيه -حسام الدين مصطفي احمد عصمت اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزه, مصر - الشيخ زايد  -أ  ٢٠٧٧فيال  ٢جرينز  ٢٠٧: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0425095رقم العالمـة  : 

 2023/01/22تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  دون غيرها ٣جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزه, , , , مصر -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الت الدور الت -ش السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئولية محدودة-`-cira pharama group-شيرا فارما جروباسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 القاهرة, مصر -مدينة نصر-ش حسن المامون  ٥٦عقار رقم - ١١٠٢شقة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0427925رقم العالمـة  : 

 2023/01/24تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

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

  
 شركة توصيه بسيطة -تامر رجب وشركاه اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , مصر -العجوزة  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -السودان  ش ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  منشأة فردية  -عابد جالل حسون اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
خلف  ١٤المنطقة التاسعة قطعة  -المنطقة الصناعية شارع محمد صالح الدين -قسم المرج  -القاهرة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 ل., , , , مصرسيجا

 
  0428292رقم العالمـة  : 

 2022/04/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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  3الفئة : 
  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 االمارات -محدودة مؤسسة فى عجمان شركة  -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤ة القطعة اضاف: عنوان المنقول اليه الملكية 

 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428293رقم العالمـة  : 

 2022/04/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣لفئة ا:    البضائع والمنتــــــــجات

  
 االمارات -شركة ماستريد ليمتد _ شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةة   : اسم المنقول اليه المــــلكي
ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428295رقم العالمـة  : 

 2022/05/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدودة مؤسسة فى عجمان -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  ربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدةمنطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات الع:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 فظة الشرقية, مصررمضان محا

 
  0428297رقم العالمـة  : 

 2022/05/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 فى عجمان شركة محدودة مؤسسة -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤قطعة ب امتداد ال ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428299رقم العالمـة  : 

 2022/05/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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  3الفئة : 
  ٣فئة جميع منتجات ال - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدودة مؤسسة فى عجمان -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة مساهمة مصريةشركة ارما للصابون والمنظفات اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428300رقم العالمـة  : 

 2022/05/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدودة مؤسسة فى عجمان -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  بية المتحدةمنطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العر:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428304:  رقم العالمـة 

 2022/04/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 تاالمارا -شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428307رقم العالمـة  : 

 2022/04/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣بالفئة رقم جميع المنتجات الواردة  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 االمارات -شركة محدودة مؤسسة فى عجمان   -شركة ماستريد ليمتد   اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ا للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةشركة ارماسم المنقول اليه المــــلكية   : 
ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428310رقم العالمـة  : 

 2022/04/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  ـــير بالسجالت  :تاريخ التأشـــ
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  3الفئة : 
  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 االمارات -شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدةمنطقة عجمان الحرة ، عجمان ، :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
من ب العاشر ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428312رقم العالمـة  : 

 2022/04/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 االمارات -محدودة مؤسسة فى عجمان شركة ماستريد ليمتد _ شركة  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤ة القطعة اضاف: عنوان المنقول اليه الملكية 

 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428313رقم العالمـة  : 

 2022/04/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣لفئة ا:    البضائع والمنتــــــــجات

  
 االمارات -شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاليه المــــلكية   : اسم المنقول 
ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428314رقم العالمـة  : 
 2022/04/21:   تاريخ التسـجيل

 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
  3الفئة : 

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 االمارات -شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة : عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 
 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428315رقم العالمـة  : 

 2022/05/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :
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  3الفئة : 
  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة محدودة مؤسسة فى عجمان -شركة ماستريد ليمتد  : اسم ناقل المـــــــــلكية 
  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : ليه الملكية عنوان المنقول ا
 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428316رقم العالمـة  : 

 2022/05/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة :    تــــــــجاتالبضائع والمن

  
 شركة محدودة مؤسسة فى عجمان -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةــــلكية   : اسم المنقول اليه الم
ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428317رقم العالمـة  : 

 2022/06/22تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 االمارات -شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  جمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدةمنطقة ع:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0428318رقم العالمـة  : 

 2022/06/22تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة :    لبضائع والمنتــــــــجاتا

  
 االمارات -شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  العربية المتحدة منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428319مـة  : رقم العال

 2022/05/12تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
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  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 شركة محدودة مؤسسة فى عجمان -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة:  : عنوان ناقل الملكية 

  
  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 

ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2وب ب المنطقة الصناعية جن ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 
 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428320رقم العالمـة  : 

 2022/06/22تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 االمارات -شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  -شركة ماستريد ليمتد   ل المـــــــــلكية  :اسم ناق

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  كة مساهمة مصريةشركة ارما للصابون والمنظفات شراسم المنقول اليه المــــلكية   : 
ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428321رقم العالمـة  : 

 2022/07/25تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/07  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 االمارات -شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  دة , , , , االمارات العربية المتحدةمنطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتح:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 ة, مصررمضان محافظة الشرقي

 
  0428322رقم العالمـة  : 

 2022/04/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 االمارات -مؤسسة فى عجمان شركة محدودة  -شركة ماستريد ليمتد  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤ة اضافة القطع: عنوان المنقول اليه الملكية 

 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0428323رقم العالمـة  : 

 2022/04/21تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/06  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 



48 48 

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
  

 االمارات -شركة محدودة مؤسسة فى عجمان   -شركة ماستريد ليمتد   اسم ناقل المـــــــــلكية  :
  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة , , , , االمارات العربية المتحدة:  عنوان ناقل الملكية : 

  
  شركة ارما للصابون والمنظفات شركة مساهمة مصريةالمــــلكية   : اسم المنقول اليه 

ب العاشر من ٢٣وضمها ال القطعة  B2ب المنطقة الصناعية جنوب  ٢٤ب امتداد القطعة  ٢٤اضافة القطعة : عنوان المنقول اليه الملكية 
 رمضان محافظة الشرقية, مصر

 
  0430258رقم العالمـة  : 

 2023/02/09تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/16  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  21الفئة : 
  ٢١جميع منتجات الفئة  - ٢١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -تامررجب و شركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, , , , مصر -العجوزة  - المهندسين  - ١٥شقة  -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 : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0430401رقم العالمـة  : 

 2022/10/27تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  3الفئة : 
  ٣جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٣الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 افراد-خالد ربيع رمضان حسن اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة, مصر - شقة بالدور االرضي-فيصل -يمان متفرع من ش التميمي ش حمدي سل٩الجيزة :  عنوان ناقل الملكية : 
  

  شركة ذات مسئولية محدودة zizaryشركة زيزاري اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 الجيزة , مصر - العجوزة  -ش البطل احمد عبد العزيز - ٣١الدور الثاني فوق االرضي - ١٢شقة: عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0438636قم العالمـة  : ر

 2023/01/25تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/23  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

  
  منشأة فردية  -عابد جالل حسون اسم المنقول اليه المــــلكية   : 

خلف  ١٤التاسعة قطعة المنطقة  -المنطقة الصناعية شارع محمد صالح الدين -قسم المرج  -القاهرة : عنوان المنقول اليه الملكية 
 سيجال., , , , مصر

 
  0439022رقم العالمـة  : 

 2023/02/20تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/28  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات
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 شركه توصيه بسيطه -ه  تامر رجب وشركا اسم ناقل المـــــــــلكية  :

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

  منشأة فردية  -عابد جالل حسون اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
خلف  ١٤المنطقة التاسعة قطعة  -شارع محمد صالح الدين  المنطقة الصناعية-قسم المرج  -القاهرة : عنوان المنقول اليه الملكية 

 سيجال., , , , مصر

 
  0443189رقم العالمـة  : 

 2023/02/13تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/14  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  11الفئة : 
  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة :    البضائع والمنتــــــــجات

  
 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  اسم ناقل المـــــــــلكية  :

  الجيزة , مصر -العجوزة  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤:  عنوان ناقل الملكية : 
  

  ذات مسئوليه محدوده الشركه االيطاليه لصناعه االجهزه الكهربائيه والمنزليه ، شركهاسم المنقول اليه المــــلكية   : 
 المنطقه الصناعيه الثانيه الصالحيه الجديده الشرقيه , مصر ٢٢١قطعه رقم : عنوان المنقول اليه الملكية 

 
  0445184رقم العالمـة  : 

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

  30الفئة : 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 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 -محمد محمد رضا السيد اسم المنقول اليه المــــلكية   : 
كفر الشيخ المدينه التجاريه خلف مدرسه الصنايع بملك / عبد الحميد السيد سيد يوسف,  - مدينه كفر الشيخ : عنوان المنقول اليه الملكية 

 مصر

 
  0445945رقم العالمـة  : 

 2023/01/23تاريخ التسـجيل  : 
 2023/02/05  تاريخ التأشــــــير بالسجالت  :

  30الفئة : 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 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

  
  شمس الخير للتجاره ش م م ، شركه مساهمه مصريهه المــــلكية   : اسم المنقول الي

  سريات المعادي  ١٨شارع  ٥٥الدور السادس عماره  -  ٦٠١القاهره شقه : عنوان المنقول اليه الملكية 
 , مصر

 


