
 

 

 2022لسنة    531رقم      رارـــق
 بشأن قيد بعض املصانع والشركات مالكة العالمات التجارية

 املستوفاة لقواعد تسجيل املصانع املؤهلة لتصدير منتجاتها اىل    
 مجهورية مصر العربية

 ،رئيس جملس اإلدارة
 ، 1963لسنة   61على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم بعد اإلطالع 

 فى شأن االستيراد والتصدير.  1975لسنة   118على القانون رقم  و 
 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.  1971لسنة   1770رقم  جمهوريةالرئيس وعلى قرار 

ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة  فى شأن االستيراد والتصدير    1975لسنة    118وعلى الئحة القواعد المنفذة ألحكام القانون  
 وتعديالتها،  2005لسنة  770الصادرة بالقرار الوزارى رقم 

 لتسجيل المصانع المصدرة لجمهورية مصر العربية،  بشأن القواعد المنظمة 2015لسنة   992وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 
بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها    2019لسنة    44،    2016لسنة    43  رقم  وعلى قرارى وزير التجارة والصناعة 

 الى جمهورية مصر العربية، 
بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتسجيل منتجاتها إلى جمهورية مصر   2022لسنة    195وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم  

 بية، العر 
 

 قــــــرر
 )املادة األوىل(    

،   516،    510،    500،    495،    474،    421)  نة أسماؤها بالقوائم المرفقة رقمتقيد المصانع والشركات مالكة العالمة التجارية المبي
فى  2016لسنة  43رقم الوزارى  طبقًا للقرار  (535،   534،  533،   532،  531،  530،  528،  526،  525،  523،  522

  سجل المصانع والشركات مالكة العالمة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها الى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة 
   للرقابة على الصادرات والواردات. 

 )املادة الثانية(
على الجهات المختصة تنفيذ القرار، ويعمل به إعتبارًا من تاريخ  ، و وعلى الموقع اإللكترونى للهيئة    ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية

 صدوره. 
 

                       2022 /4تحريراً فى     / 

 
 

  

 رئيس جملس اإلدارة                  
 

  عصام النجارمهندس/                



 

 

 ( 421قائمة رقم )  

 التجارية املستوفاه لقواعد تسجيل املصانعالشركات مالكة العالمة    املصانع /
 و الشركات مالكة العالمة التجارية املؤهلة لتصدير منتجاتها جلمهورية مصر العربية

 2016لسنة    43طبقا للقرار الوزاري رقم  

  (474م )ائمة رقق

 الشركات مالكة العالمة التجارية املستوفاه لقواعد تسجيل املصانع  املصانع /
 منتجاتها جلمهورية مصر العربيةو الشركات مالكة العالمة التجارية املؤهلة لتصدير  
    43/2016طبقا للقرار الوزاري رقم  

 
 

  

 م 
 املصنع /الشركة مالكة 

 العالمات  التجارية 
 كز التوزيع مرا املنشأ املصانع املنتجه األصناف املنتجة العالمة التجارية 

2 

MAKER METAL 

SANAYI VE 

TICARET LIMITED 

SIRKETI  

 )شركة مالكة عالمة تجارية( 

 تركيا

 

 

 

األدوات المطبخية من   -

األلومنيوم المطلية بطالء  

من التيفال والجرانيت  

والسيراميك الغير قابلة 

 لإلحتراق وااللتصاق . 

MAKER METAL 

SANAYI VE 

TICARET LIMITED 

SIRKETI  

 تركيا

 تركيا 

MAKER METAL 

SANAYI VE 

TICARET LIMITED 

SIRKETI  

 تركيا

 م 
 املصنع /الشركة مالكة 

 العالمات  التجارية 
 العالمة التجارية 

األصناف  
 املنتجة

 مراكز التوزيع  املنشأ املصانع املنتجه

3 

EVANGELOS 

TSANOS LTD 

 مصنع

 اليونان 

 

 

 

  مخبوزات

 ومعجنات 
 .....................  اليونان  ................ 



 

 

 (  495م)ائمة رقق

 املستوفاه لقواعد تسجيل املصانع  الشركات مالكة العالمة التجارية  املصانع /
 و الشركات مالكة العالمة التجارية املؤهلة لتصدير منتجاتها جلمهورية مصر العربية

    43/2016طبقا للقرار الوزاري رقم  

 (500م)ائمة رقق

 املستوفاه لقواعد تسجيل املصانع  الشركات مالكة العالمة التجارية  املصانع /
 و الشركات مالكة العالمة التجارية املؤهلة لتصدير منتجاتها جلمهورية مصر العربية

    43/2016طبقا للقرار الوزاري رقم  

 

 

 

 

 

 

 

  

 م 
 املصنع /الشركة مالكة 

 العالمات  التجارية 
 مراكز التوزيع  املنشأ املصانع املنتجه األصناف املنتجة  العالمة التجارية 

10 

GAMA BITKISEL URUNLER 
ILAC KOZMETIK KIMYEVI 
MADDE SAN.VE TIC. LTD. 

 شركه مالكه عالمه تجاريه 
  تركيا

 مستحضرات تجميل 

GAMA BITKISEL 

URUNLER ILAC 

KOZMETIK KIMYEVI 

MADDE SAN.VE TIC. 

LTD. 

 تركيا

 تركيا

GAMA BITKISEL 

URUNLER ILAC 

KOZMETIK KIMYEVI 

MADDE SAN.VE TIC. 

LTD. 

 تركيا

 م 
 املصنع /الشركة مالكة 

 العالمات  التجارية 

العالمة  
 التجارية 

 التوزيع مراكز   املنشأ املصانع املنتجه األصناف املنتجة 

1 

FEVER-TREE ROW 

LIMITED 

 شركه مالكه عالمه تجاريه 

 انجلترا 

FEVER-

TREE  مشروبات غازيه 

BROTHERS 

DRINKS 

COMPANY 

LIMITED 

 انجلترا 

 انجلترا 

 

FEVER-TREE ROW 

LIMITED 

 انجلترا  



 

 

 (510قائمة رقم )

 لقواعد تسجيل املصانعالشركات مالكة العالمة التجارية املستوفاه    املصانع /
 و الشركات مالكة العالمة التجارية املؤهلة لتصدير منتجاتها جلمهورية مصر العربية

    43/2016طبقا للقرار الوزاري رقم  
 

  

 م

 

 المصنع /الشركة مالكة

 العالمات  التجارية 

 العالمة التجارية
األصناف 

 المنتجة
 المنشأ المصانع المنتجه

 

 مراكز التوزيع

 

1 

شركه اتوم الفرعونيه 
للمنسوجات والمالبس  

 الجاهزه 
)شركه مالكه عالمه  

 تجاريه( 
 مصر

 

 مالبس جاهزه  -

 منسوجات –

 احذية- 

FUJIAN JIN HONG 

CHANG SPORTING 

GOODS CO.,LTD 

 الصني

DAMOND 

GARMENT(SHANGHAI)A

CCESSORIES,CO,LTD 

 الصني

 الصني

 

ZHEJIANG 

ZHONGDA 

FINETEX CO.,LTD 

 الصني



 

 

 ( 516قائمة رقم  

 الشركات مالكة العالمة التجارية املستوفاه لقواعد تسجيل املصانع  املصانع /
 و الشركات مالكة العالمة التجارية املؤهلة لتصدير منتجاتها جلمهورية مصر العربية

    43/2016طبقا للقرار الوزاري رقم  
  

 
 

 
 
 
 
    

  

 م

المصنع /الشركة  

 مالكة 

 العالمات  التجارية 

 المنشأ  المصانع المنتجه  المنتجة األصناف  العالمة التجارية 

 

 مراكز التوزيع 

 

4 

ERK 

PAZARLAMA VE 

GIYIM SANAYI 

TICARET 

ANONIM 

SIRKETI  

شركه مالكه عالمه  

 تجاريه 

 تركيا 

 

 مالبس جاهزه 

GRAMTECH KNIT DYEING 
FINISHING&GARMENTS 

INDUSTRIES LIMITED 
 بنجالديش 

ANHUI TECHNOLOGY 
IMPORT AND EXPORT 

CO.,LTD 
 الصين 

NINGBO NINGSHING 
INTERNATIONAL INC 

 الصين 

SUMEC TEXTILE&LIGHT 
INDUSTRY CO.,LTD 

 الصين 

DOLPHIN GARMENTS CO. 
 مصر 

EROGLU EGYPT COMPANY 
FOR MANUFACTURING 

READY MADE GARMENTS 
 مصر 

BUSE TEKSTIL VE INSAAT 
SANAYI VE TICARET 

 تركيا 
EROGLU GIYIM SANAYI 

TICARET A.S 
 تركيا 

KOZA BIAT TEKSTIL 
KUYUMCULUK 

 تركيا 
EROGLU GIYIM SANAYI 

TICARET A.S 
 تركيا 

KOZA BIAT TEKSTIL 
KUYUMCULUK 

 تركيا 
NAISA TEKSTIL TURIZM 

SANAYI VE DIS 
 تركيا 

OZEN GROUP TEKSTIL 
SANAYI VE DIS TICARET 

 تركيا 

 

 بنجالديش 

 الصين 

 مصر  

 تركيا 

 

ERK PAZARLAMA VE 

GIYIM SANAYI 

TICARET ANONIM 

 تركيا 

7 

VESTEL TICARET 

ANONIM SIRKETI 

شركه مالكه عالمه  

 تجاريه 

 )تركيا( 

 

 

 VESTEL BEYAZ أجهزة كهربائية 

ESYA 

SAN.VETIC.A.S 

 تركيا

 

 تركيا

VESTEL BEYAZ ESYA 

SAN.VETIC.A.S 

 تركيا

VESTEL TICARET 

ANONIM SIRKETI 

 تركيا



 

 

 ( 522قائمة رقم )                 

 الشركات مالكة العالمة التجارية املستوفاه لقواعد تسجيل املصانع  املصانع /
 و الشركات مالكة العالمة التجارية املؤهلة لتصدير منتجاتها جلمهورية مصر العربية

    43/2016طبقا للقرار الوزاري رقم  
    

 
 
 

 (523قائمة رقم )                  

 املستوفاه لقواعد تسجيل املصانعالشركات مالكة العالمة التجارية    املصانع /
 و الشركات مالكة العالمة التجارية املؤهلة لتصدير منتجاتها جلمهورية مصر العربية

    43/2016طبقا للقرار الوزاري رقم  
 

 

 
 
  

  

 م

 

 المصنع /الشركة مالكة

 العالمات  التجارية 

 العالمة التجارية
األصناف 

 المنتجة
 المنشأ المصانع المنتجه

 

 مراكز التوزيع

 

12 

Ipekyol Giyim Sanayi 

Pazarlama ve Ticaret 

Anonim Sirketi 

 شركة مالكة عالمة تجارية 

 تركيا

 

خارجية  مالبس 

 وداخلية 

Ipekyol Giyim 

Sanayi Pazarlama ve 

Ticaret Anonim 

Sirketi 

 تركيا

MILLEN TRADING 

SDN. BHD 

 ماليزيا

 تركيا

 ماليزيا

Ipekyol Giyim San. 

Paz. ve Tic A.S 

 تركيا

 م
 المصنع /الشركة مالكة

 العالمات  التجارية 
 العالمة التجارية

األصناف 

 المنتجة
 التوزيعمراكز  المنشأ المصانع المنتجه

11 

LUMINAL 

AGENCY S.R.L. 

 شركة مالكة عالمة تجارية

 إيطاليا 

D1 MILANO ساعات يد  

SHENZEN 

TRINGSTAR 

WATCH CO., LTD 

 الصين

 الصين

LUMINAL AGENCY LTD 

 هونج كونج

KERRY LOGISTIC (HK) 

LTD 

 هونج كونج



 

 

 ( 525قائمة رقم )                

 مالكة العالمة التجارية املستوفاه لقواعد تسجيل املصانعالشركات    املصانع /
 و الشركات مالكة العالمة التجارية املؤهلة لتصدير منتجاتها جلمهورية مصر العربية

    43/2016طبقا للقرار الوزاري رقم  

 
 (526قائمة رقم )

 الشركات مالكة العالمة التجارية املستوفاه لقواعد تسجيل املصانع  املصانع /
 و الشركات مالكة العالمة التجارية املؤهلة لتصدير منتجاتها جلمهورية مصر العربية

    43/2016طبقا للقرار الوزاري رقم  
 

   
  

 م
 المصنع /الشركة مالكة

 العالمات  التجارية 
 العالمة التجارية

األصناف 

 المنتجة
 مراكز التوزيع المنشأ هالمصانع المنتج

5 

UNDER ARMOUR 

INC. 

 شركة مالكة عالمة تجاريه 

 امريكا 

 
 

UNDER ARMOUR 

  –مالبس 

 أحذية  

 طبقاُ للمناشى 

 

 االردن

 امريكا  

 فيتنام 

 كمبوديا 

 الصين  

 اندونيسيا

 مصر

 هولندا

Aqaba Logistics 

Village 

 االردن  

TRILOGI LOGISTICS-

MEGA DC 

 االمارات 

 المصنع /الشركة مالكة م
 التجارية العالمات  

 العالمة التجارية
األصناف 

 المنتجة
 مراكز التوزيع المنشأ المصانع المنتجه

17 

L’ARC 
INTERNATIONAL 

SARL, 
 شركة مالكة عالمة تجارية 

 فرنسا 

 

عطور ,  
مستحضرات  

 تجميل 

STEPHID 
 فرنسا 

 فرنسا 

L’ARC 
INTERNATIONAL 

SARL   
 فرنسا 



 

 

 ( 528قائمة رقم )                     

 الشركات مالكة العالمة التجارية املستوفاه لقواعد تسجيل املصانع  املصانع /
 و الشركات مالكة العالمة التجارية املؤهلة لتصدير منتجاتها جلمهورية مصر العربية

    43/2016طبقا للقرار الوزاري رقم  

 المصنع /الشركة مالكة م
 العالمات  التجارية 

 العالمة التجارية
األصناف 

 المنتجة
 المنشأ المصانع المنتجه

 

 مراكز التوزيع

 

4 

OFF WHITE 
OPERATING SRL 

 شركة مالكة عالمة تجارية 
 ايطاليا 

 

 

 

  - مالبس جاهزة 

 احذية 

AF CREATIONS s.r.l.  ايطاليا 
CARMAFIL - INDÚSTRIA TEXTIL 

E CONFECÇÕES LDA, البرتغال 
AMA s.r.l., 

 ايطاليا 
ARTIGIANA FARNESE S.R.L., 

 ايطاليا 
ARTIGIANI VENEZIANI S.r.l., 

 ايطاليا 
Calzaturificio Alida S.r.l., 

 ايطاليا 
CALZATURIFICIO JUMBO SPA 

 ايطاليا 
CALZIFICIO DANY DI GRITTI 

FRANCO E DANIELE SNC, 

 ايطاليا 
Eurossintel - Lugar de Medros 

 البرتغال 
EAST OCEAN SOC DE 

IMPORTAÇÃO E EXPO 
RUA PROFESSOR EIRADO 

COSTA E SILVA 
 البرتغال 

G&G Service S.r.l., 

 ايطاليا 
FABERT, 

 ايطاليا 
FREIMA Rua da Ribeira 

 البرتغال 
JOAQUIM GOMES TEXTEIS 

LDA 

 البرتغال 
FBS S.r.l. 

 ايطاليا 
LCB COMPANY SRL  ايطاليا 
LEO SHOES S.RL 

 ايطاليا 
MAGLIFICIO MILES SPA, 

 ايطاليا 
MANIFATTURE LOMBARDE 

SRL 

 ايطاليا 
SC NEW FASHION GROUP SRL 

 رومانيا
Mary Fashion 

 ايطاليا 
MAS SRL, 

 ايطاليا 
PT. KMK GLOBAL SPORTS - JL., 

 اندونيسيا 
NILVIA SRL, 

 ايطاليا 
OLIMPIA S.R.L., 

 ايطاليا 
PRAZZA, 

 البرتغال 
Pespow Eu SRL 

 رومانيا
PIGMENTABSTRATO البرتغال 

 ايطاليا 

 رومانيا  

 البانيا  

 البرتغال 

 الصين 

 اندونيسيا 

OFF WHITE 

OPERATING SRL 

 ايطاليا 



 

 

 
   

  

Dong Guan BLB Footwear 
Co.Ltd 

 الصين
PT. HTM INDONESIA - JL. 

 اندونيسيا 
SMT SRL, 

 ايطاليا 
SC COTTONTEX SRL رومانيا 

DongKou Selena Footwear Co. 
Ltd. 

 الصين
Style S.r.l. 

 ايطاليا 
SYSTEM SERVICE SRL, 

 ايطاليا 
TEXLIT LDA 

 البرتغال 
VALCUVIA ALBA S.H.P.K 

 البانيا 
WISE LAB, 

 ايطاليا 
Uno Maglia SpA 

 ايطاليا 
STYLE SRL 

 ايطاليا 

8 
J. Choo limited 

 شركة مالكة عالمة تجارية 
 ايطاليا 

 

  -مالبس جاهزه 

 حقائب  -احذية 
 طبقاً للمناشئ 

بلغاريا  

فرنسا  

  ايطاليا

رومانيا  

اسبانيا   

الصين  

 فيتنام  

ITACHOO srl 
 ايطاليا 

John Hicksstraat 11 

 هولندا 

9 

Yiwu City Xinyi 
Zipper Factory  

 مصنع  
 الصين 

ــ  ــ  الصين  _____________  حابكات منزلقة  ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ



 

 

 ( 530قائمة رقم )                 

 الشركات مالكة العالمة التجارية املستوفاه لقواعد تسجيل املصانع  املصانع /
 منتجاتها جلمهورية مصر العربيةو الشركات مالكة العالمة التجارية املؤهلة لتصدير  
    43/2016طبقا للقرار الوزاري رقم  

 

  

 المصنع /الشركة مالكة م
 العالمات  التجارية 

 العالمة التجارية
األصناف 

 المنتجة
 المنشأ المصانع المنتجه

 

 مراكز التوزيع

 

1 

LUNAR GROUP 
S.A.R.L 

 مصنع  
  لبنان 

 

مستحضرات 

 تجميل 
ــ  ــ  لبنان  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 

 ( 531قائمة رقم )                     

 الشركات مالكة العالمة التجارية املستوفاه لقواعد تسجيل املصانع  املصانع /
 التجارية املؤهلة لتصدير منتجاتها جلمهورية مصر العربيةو الشركات مالكة العالمة  

    43/2016طبقا للقرار الوزاري رقم  

 المصنع /الشركة مالكة م
 العالمات  التجارية 

 المنشأ المصانع المنتجه األصناف المنتجة  العالمة التجارية

 

 مراكز التوزيع

 

2 
 طيف االمارات للعطور ذ.م.م

 مصنع  
  االمارات  

ــ  مستحضرات تجميل   ــ  االمارات   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

3 
DAP B.V 

 شركة مالكة عالمة تجارية 
  هولندا 

 

 –منتجات العناية بالفم 

  -منتجات العناية بالبشرة

منتجات العناية بالمالبس 

منتجات العناية بالطفل  –

 أجهزة منزلية  –

   

Hai Xin Technology (Shenzhen) 
Company Limited Shui Ku 
Branch Factory (Ernamas 

Pasific Ltd) 

 الصين 

Ningbo Taller Electrical 
Appliance Co 

 الصين
Toray International 

(China) Cov Ltd 
 الصين

KingClean Electric 
Co.,Ltd 
 الصين

SUZHOU EUP ELECTRIC 
CO.,LTD 

 الصين
Ningbo Kaibo Group 

Co.,Ltd. 
 الصين

Yueli Group Co., Ltd 
 الصين

XIN AN ELECTRICAL 
(SHENZHEN) CO. LTD 

 الصين
Zhejiang Biyi Electric 

Appliance Co.,Ltd. 
 الصين

Zhongshan Kexin 
Electronic Co., Ltd 

 الصين
ELEC-TECH Zhuhai Co., 

Ltd. 
 الصين

GUANGDONG 
HOMEZESTTECH. 

CO.,LTD 
 الصين

Ningbo Borine Electric 
Appliance Co., Ltd. 

 الصين

 الصين 

 رومانيا 

 السويد 

 اندونيسيا 

 البوسنه 

 تركيا 

 

Philips Ev Aletleri Tic. 
A.S. 
 تركيا 

Philips Domestic 
Appliances Export B.V. 

(JAFZA Branch) 
 االمارات 



 

 

 
 

  

Ya Horng (Dong Guan) 
Electronic Co., Ltd. 

 الصين
GUANG DONG XINBAO 

ELECTRICAL APPLIANCES 
HOLDINGS CO., LTD 

 الصين
Precision Harvest 

Industry Ltd. 
 الصين

Suzhou Chunju Electric 
Co., Ltd 
 الصين

PHILIPS (JIAXING) HEALTH 
AND TECHNOLOGY 

CO.,LTD. 

 الصين
Mechanizmi B d.o.o. 

 البوسنة
Erna Mas Makina 

Ticaret ve Sanayi A.S. 
 تركيا

Senur Elektrik Motorlari 
San Ve Tic 

 تركيا
Electrolux Filter Ab 

 السويد
PT. Philips industries 

Batam 
 اندونيسيا 

PT Yeakin Plastic 
Industry 
 اندونيسيا 

Philips Orastie SRL 
 رومانيا 



 

 

 (  532قائمة رقم )                       

 الشركات مالكة العالمة التجارية املستوفاه لقواعد تسجيل املصانع  املصانع /
 و الشركات مالكة العالمة التجارية املؤهلة لتصدير منتجاتها جلمهورية مصر العربية

    43/2016طبقا للقرار الوزاري رقم  

 
 (  533قائمة رقم )                       

 الشركات مالكة العالمة التجارية املستوفاه لقواعد تسجيل املصانع  املصانع /
 العالمة التجارية املؤهلة لتصدير منتجاتها جلمهورية مصر العربيةو الشركات مالكة  

    43/2016طبقا للقرار الوزاري رقم  
 

 
 
 
 
 

  

 المصنع /الشركة مالكة م
 العالمات  التجارية 

 المنشأ المصانع المنتجه األصناف المنتجة  العالمة التجارية

 

 مراكز التوزيع

 

7 

بادريق للميالمين والبالستيك  
 والمذهبات الزجاجية  

 مصنع  
  السعودية  

أدوات مطبخ من  
الميالمين  
واللدائن  

 والجرانيت  

ــ  ــ    السعودية ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 المصنع /الشركة مالكة م
 العالمات  التجارية 

 العالمة التجارية
األصناف 

 المنتجة
 مراكز التوزيع المنشأ المصانع المنتجه

10 
FENDI SRL 

 شركة مالكة عالمة تجارية  

 ايطاليا 

 

 

 مالبس جاهزة  

 احذية  

FENDI SRL 
 ايطاليا 

ISA SPA 
 ايطاليا 

SAFILO SPA 
 ايطاليا 

 FENDI SRL ايطاليا 
 ايطاليا 



 

 

 ( 534قائمة رقم )  

 الشركات مالكة العالمة التجارية املستوفاه لقواعد تسجيل املصانع  املصانع /
 العالمة التجارية املؤهلة لتصدير منتجاتها جلمهورية مصر العربيةو الشركات مالكة  

 2016لسنة    43طبقا للقرار الوزاري رقم  

 
 
 
 

      
  

 م 
 املصنع /الشركة مالكة 

 العالمات  التجارية 
 مراكز التوزيع  املنشأ املصانع املنتجه األصناف املنتجة العالمة التجارية 

1 

مظلوم للتجارة 
 والتوكيالت  

شركة مالكة عالمة  
 تجارية  
 مصر 

 

 

GAYAFORES 

بالطات سيراميك 

لالرضيات 

 والحوائط  

PAMESA 

PORCELANIC

O,S.L.U 

 اسبانيا  

REALONDA 

S.A 

 اسبانيا  
HIJOS DE 

FRANCISCO 

GAYAFORES S.L 

   اسبانيا

 اسبانيا 

PAMESA 

PORCELANICO,S.L.

U 

 اسبانيا  

REALONDA S.A 

 اسبانيا  
HIJOS DE 

FRANCISCO 

GAYAFORES S.L 

 اسبانيا 

5 

MOODWATER 
CORP.,   

شركة مالكة عالمة  
 تجارية  

 كندا 

MOODWATER 

 

مياه معدنية مياه  
معدنية مكربنة  

 بنكهه وبدون نكهه 

les sources st-
elie inc. 

 كندا 

 كندا
MOODWATER 

CORP. 

 كندا 

13 

Cole Haan 

International B.V 

شركة مالكة عالمة  

 تجارية  

 هولندا 

COLE HAAN 
 مالبس جاهزة  

 احذية   

 

 

 

المصانع طبقاً  

 للمناشئ 

 

 

 

  –الهند 

 –فيتنام 

  –الصين 

  –المكسيك 

  –الفلبين 

كوريا 

  –الجنوبية 

  -مدغشقر 

 الدومينيكان

COLE HAAN HONG 
KONG LTD. 

 هونج كونج 
COLE HAAN  

 امريكا  
Cole Haan 

International B.V 
 هولندا
 

18 

 ASPAC 

INTERNATIONAL 

 مصنع  

 الهند  
 

 –سيراميك ) ارضيات 
 جدران ( 

 أدوات صحية 

 

 

 

 

ــ  ــ  الهند  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ



 

 

 (   535قائمة رقم )                  

 الشركات مالكة العالمة التجارية املستوفاه لقواعد تسجيل املصانع  املصانع /
 املؤهلة لتصدير منتجاتها جلمهورية مصر العربيةو الشركات مالكة العالمة التجارية  

    43/2016طبقا للقرار الوزاري رقم  

 املصنع /الشركة مالكة  م 
 العالمات  التجارية 

 العالمة التجارية 

األصناف  

 املنتجة

 مراكز التوزيع  املنشأ املصانع املنتجه

5 
LANCEL SOGEDI 

 شركة مالكة عالمة تجارية  
 فرنسا  

LANCEL  مالبس جاهزه 
 أحذية 

 المصانع طبقاً للمناشئ 

 البرتغال 
 اسبانيا  
 فرنسا 
 ايطاليا 
 بلجيكا 

 سلوفاكيا 
 رومانيا 
 بلغاريا 
 تركيا

 المغرب 
 تونس

 مدغشقر 
 الهند 

 اندونيسيا 
كوريا  

 الجنوبية  
 فيتنام
 تايالند
 الصين 
 تايوان 
هونج  
 كونج 

LANCEL SOGEDI 
 فرنسا 
IDL 
 فرنسا 

6 
BIOMEDICS SP.ZO.O. 
 شركة مالكة عالمة تجارية  

 بولندا 

LABOCOLLE 

FOLLIMEDS 

مستحضرات 
 تجميل

SARAYA POLAND 
SP.ZO.O. 

 بولندا

 .BIOMEDICS SP.ZO.O بولندا 

 بولندا 

7 

INTERIOR PRODUCTS 
GROUP LTD 

 مصنع  
 انجلترا 

NEWMOR 
 اغطية حائط 

اوراق مغلفة  
 بالفينيل  

ــ  ــ  انجلترا  ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

13 

PORCELANITE DOS, S.L. 

 شركة مالكة عالمة تجارية  

 اسبانيا  
PORCELANITEDOS 

اغطية سيراميك  

 وحجر بورسلين 

PORCELANITE 

DOS, S.L. 

 اسبانيا     اسبانيا
PORCELANITE DOS, 

S.L. 

 اسبانيا 

15 
HERO AG 

 ) شركة مالكة عالمة تجارية (

 سويسرا 
 

عصائر  –بسكويت 

سناكس    –الفاكهه 

من الحبوب  

  –والمكسرات 

االطعمه   –ويفر 

HERO GIDA SANAYI 

VE TICARET A.S. 

 تركيا  
QUALITY FOOD 

GROUP S.P.A. 

 ايطاليا 

 تركيا  

 ايطاليا 

 المانيا  

HERO GIDA SANAYI VE 

TICARET A.S. 

 تركيا  
QUALITY FOOD GROUP 

S.P.A. 

 ايطاليا 



 

 

 

 

 

المجهزة من  

   -الحبوب 

DESSBO 

SWEET&BISKUIT 

GMBH 

 المانيا 

DESSBO SWEET&BISKUIT 

GMBH 

 المانيا 

17 

CONSORZIO 
LATTERIE VIRGILIO 
SOC. AGR. COOP. 

 شركة مالكة عالمة تجارية  
  ايطاليا 

 أجبان

CONSORZIO 
LATTERIE VIRGILIO 
SOC. AGR. COOP. 

 ايطاليا 

 ايطاليا 

CONSORZIO 
LATTERIE VIRGILIO 
SOC. AGR. COOP. 

 ايطاليا 

19 

GLANBIA FOODS 
IRELAND LIMITED 

 شركة مالكة عالمة تجارية  
 ايرلندا 

AVONMORE 
 االلبان المعقمة 

 كريمة خفق

GLANBIA FOODS 
IRELAND 
LIMITED 

 ايرلندا 

 ايرلندا 
GLANBIA FOODS 
IRELAND LIMITED 

 ايرلندا 


