
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

1 

 

 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9221221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية   -ايمن عبد اللطيف احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع قالوون من شارع البوتاجاز منيه االقصر بملك / محمود عبد الظاهر االمير 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09ارز فقط الوارد بالفئة  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9220094 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/2992 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة الوطنية للطحن والصناعات الغذائية  ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة  -مركز الصف   -الطريق الدائري  -التبين  -عرب ابو مساعد 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09م جميع المنتجات الواردة بالفئة رق - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى العالمة كال على حده 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9224900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/94/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -السوهاجى للصناعات الغذائية ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -شبرا  -الباشا  91

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

التنازل عن االصلى على حدة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9209201 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

20/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -البرازى السورية للصناعات الغذائية  -شعيب عمر الدورى وفراس رامز 

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى  -شارع محمد الكاشف من شارع حسنين الدسوقى  91

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

شيكوالته والويفر والبسكويت والحلوى الجافة وجميع منتجات الحلويات وال - 09الفئة 

 ماعدا الثلج 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9201042 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/90/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ميت حبيش البحرية طنطا ثانى بجوار مصنع حديد الشناوى الغربية

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع منتجات الفئة  - 09الفئة 
 

التنازل عن مقطعى  -وغيرها  803591العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      

على حدةالعالمة كال 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149د عد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9201040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/90/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -العاشر من رمضان مدينة  -قطعة ب خدمات جنوب  - A 2المنطقة الصناعية 

 الشرقية

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع منتجات الفئة  - 09الفئة 
 

التنازل عن   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  

مقطعى العالمة كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9212900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/90/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا  -نيشين فودز هولدينجز كو ال تى دى 

 لقوانين اليابان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  -كو .اوسكا -شومى نيشينياكاجيما .يودا جاوا - 4،  9-9

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

الساغو )  -التابيوكا  -األرز  -القهوة االصطناعية  -الكاكاو  -الشاي  -القهوة  - 09الفئة 

الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب  -دقيق نشوى يعد من لب نخل الساجو ( 

 -العسل األسود  -العسل النحل  -السكر  -الثلوج  -المعجنات والحلويات  -الخبز  -

 -التوابل  -الصلصات) توابل (  -الملح والخردل والخل  -مسحوق الخبز  -يرة الخم

خالصات للمواد الغذائية )  -التوابل  -البهارات  -مستحضرات منكهة للطعام  -الثلج 

نودلز ) معكرونة  -األغذية النشوية  -ماعدا الخالصات االثيرية والزيوت العطرية ( 

المعكرونة  -المعكرونة المثلجة  -الشعرية مجمدة  - نودلز سريعة التحضير -رقيقة ( 

وهذه المنتجات الواردة  -والوجبات الجاهزة تحتوى على ) أساسا ( النودلز  -المجففة 

 09بالفئة 
 

453252االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9090110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/91/2994 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين تركيا -يلديز هولدينج اية.اس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اوسكودار  -كامليسا  -بى  4/ 2رقم  -سيسمى اس كية  -فيراه كاد  -كيسيكلى ماه 

 تركيا  -اسطنبول 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

البن او القهوة الشاى الكاكاو السكر االرز والتابيوكا الساجو بدائل القهوة او  - 09الفئة 

البن االصطناعى الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر 

والحلويات الشوكوالتة ومنتجات واصابع الشوكوالتة والبسكويت البسكويت المحشى 

ش الكعك او الكيك البسكويت الرقيق )الويفر( الحلوى والمغطى والبسكويت اله

والسكاكر عسل النحل والعسل االسود والدبس الخميرة مسحوق الخبيز الملح الخردل 

الخل الصلصة )توابل( البهارات البوظة )االيس كريم( الثلج والمثلجات مشروبات 

تة معكرونة نودلز اساسها القهوة مشروبات اساسها الكاكاو مشروبات اساسها الشوكوال

)معكرونة رقيقة( فطائر شمع نحل شمع النحل )عكبر( توابل سميد نشا للطعام شاى 

مثلج مثلجات صالحة لالكل علكة دبس للطعام مستحضرات الحبوب وجبات خفيفة 

 09اساسها الحبوب رقائق)منتجات حبوب( منتجات طحن الدقيق وجميعها ضمن الفئة 

 دون غيرها
 

وغيرها 444220العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -:          االشتراطات    
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9094219 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2994 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -جينرال ميلز مارتينج . انك 

 المتحدة االمريكية الواليات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 00421مينسوتا  -مينابوليس  -نمبر ون جينيرال ميلز بوليفارد 

 االمريكية

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع المنتجات واردة بالفئة  - 09الفئة 
 

444382ة االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالم



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9092929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/91/2994 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -هاى كيك ش م م  -شركة ما وراء البحار للمنتجات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع على جمال الدين قسم الهرم الجيزة 0

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9091214 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/94/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

قائمة طبقا لقوانين شركة ذات مسئولية محدودة تاسست و -موريناجا اند كو .ال تى دى  

 اليابان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كيو ، طوكيو ، اليابان -شومى ، ميناتو  - 0، شيبا  9 - 00

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

الشوكوالتة وحلوى الشيكوالتة والكاكاو ومشروبات أساسها الكاكاو  - 09الفئة 

لمعجنات والحلويات وحلوى للطعام ، وبسكويت وكعك محلى ، كعك وفطائر والخبز وا

حلوى الكراميل )حلوى ( ، علكة لألغراض الطبية ، وجبات سريعة مصنوعة من القمح 

، وجبات سريعة مصنوعة من طحين البطاطس ،أيس كريم ، شربات )مثلجات( وهذه 

 09المنتجات واردة بالفئة 
 

ن الموضحة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9090902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/90/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا  -جروبو بيمبو اس . ايه. بى. دى . أي . اس . في 

 لقوانين المكسيك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، كول ، بينا بالنكا سانتا فى ديليج ،  9999ونغشن باسيو دى ال ريفورما رقم برول

 دى . اف  -المكسيك  99299الفارو اويريجون ، سى بى .

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات الحلويات السكاكر الحلوى الصلبة وحلوى الهالم وهذه المنتجات  - 09الفئة 

 هادون غير 09واردة بالفئة رقم 
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9022092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/90/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مصرية  -أكسبو انفست جروب ش.ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة - 091شقة رقم  -الدور الثالث  -مبنى مينا باالس  -ش الهرم  00

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع منتجات الفئة  - 09الفئة 
 

التنازل  عن مقطعى  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9009912 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/92/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -)الفرات لتعبئه وتوزيع المواد الغذائيه(  -السيد ابولكر السيد العباسى 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنشيه الجديده امام موقف فاقوس الجديد ملك ياسر عوض عطيه االلفى _ مركز 

 الزقازيق _ الشرقيه

 09 : المةــــــلعات اـــفئ
 

محسنات خبز ارز مكرونه  -دقيق المستحضرات المصنوعه من الحبوب  - 09الفئة 

سكر شاى بن صلصه مخبوزات عسل نحل عسل اسود بيكنج بودر فانيليا كاتشاب 

مايونيز بسكويت حلويات شرقيه وغربيه كيك نسكافيه قهوه سريعه التحضير وجميع 

 09منتجات الفئه 
 

التنازل عن مقطعى  -ات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراط

العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9002992 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/90/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 قائمة  طبقا لقوانين كنداشركة مساهمة تأسست و  -شركة ديب أن ديب انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ميسيسوغا ،  4واى  4دبليو  4، ال  099، سويت  1اوربيتور درايف ، مبنى  0949

 اونتاريو ، كندا

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

القهوة الشاى الكاكاو السكر بدائل القهوة الخبز كعك فطائر الحلويات الحلوى  - 09الفئة 

) الكريب كعك الوفل فطائر محالة( مساحيق تغذية فواتح شهية مثلجات الثلج ايس كريم 

شوكوالتة البسكويت ورقائق البسكويت المحشوة البازالء المغطاة بالشوكوالتة حلوى 

علكة المصاصات الحلوى حلوى الحمص اقراص سكرية وهذه المنتجات واردة بالفئة 

09 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم طلب  قدم عنها
 

    9002222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/90/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الجرس لصناعة التوابل واالعشاب الطبية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة برج العرب  -( بالمنطقة الصناعية الثالثة  2( بلوك )  9القطعة رقم )

 ندرية االسك

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 ما عدا الحالوة الطحينية والطحينه 09جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9002000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/90/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -لدعاية واالعالن شهرة ل -محمود سليمان وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المهندسين ، العجوزة ،الجيزة  - 90شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  094

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9004121 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/90/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة متحدة أمريكية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين والية الينوى  -ذا فيدراتيد جروب ، انك 

 بالواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 19990، الينوى  ويست سالت كريك لين ، ارلينجتون هايتس 0920

 المتحدة االمريكية 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 وغير واردة ضمن فئات أخرى  09جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9004009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/90/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسة  -فرد -ايمنا افندى -ايمن ابو خضير العجمى شاهين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول على يمين المدخل قسم شرق  9شارع صالح سالم ومحمد محمود شقة  10

 بورسعيد 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 09الفئة 
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9002202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/91/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سورى الجنسية  -فرد   -محمد خورشيد بن بدر الدين  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 / 000المقسم رقم /  -دمشق منطقة عدرا الصناعية 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

عوامل تماسك البوظة )مثلجات صالحة لالكل( و مثلجات  -بوظة )ايسكريم(  - 09الفئة 

  09صالحة الكل و ثلج للمرطبات المنعشة و ثلج طبيعي او صناعي بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

  :رقم قدم عنها طلب 
 

    9040909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -رايكا للصناعات الغذائية   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة حلوان  -شارع طريق مصر حلوان الزراعى  09 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09بالفئه  أيس كريم الوارد - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9002442 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/90/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -المصرية العربية للطحن 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

بنى  -بياض العرب الصناعية  -بمنطقة الصناعات الغذائية  290/  290القطعة رقم 

 سويف

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09الدقيق الوارد بالفئة  - 09الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم عنها طلب  قدم
 

    9000211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/91/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -منشأه فرديه  -المؤسسة العربيه للتجارة والتوزيع  -اشرف على رزق شعبان 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -لمعادى مدينه المعراج ا -ش الكورنيش خلف كارفور  المعادى  4929

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 09الفئة 
 

 SREFAWاالشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9000049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/2992 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -يام فودز للصناعات الغذائية ) ش.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم م نصر اول  -الواحة  -ش محمد رضوان  44

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09البسكويت الوارد بالفئة   - 09الفئة 
 

583258مة مرتبطة مع العالمة رقم العال -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9000192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/90/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -شركة ناجي للصناعات  الغذائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز القناطر  -خضرة مصطفي عبد الهادي الخرقانية شارع داير الناحية / ملك 

 القليوبية -الخيرية 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09مكرونة بالفئة  - 09الفئة 
 

التنازل عن  نيو   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  

لمة مكرونة التنازل عن ك  --كال على حدى    FS  REN ناجى  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9001114 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/91/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا   -شركة هشام القيسي و أوالده  

 لقوانين المملكة األردنية الهاشمية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عمان ,االردن , المقابلين

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

الكاكاو الشوكوالته السكر طحين للطعام منتجات قمح المعجبات الحلويات   - 09الفئة 

العسل الخميرة الخل القهوة صلصات البهارات المقرمشات الحلويات حلى جيلى الفاكهة 

كر ( حبوب مغطاه بالسكر بالفئة ذرة خالصات للطعام نوغا مارزبيان )حلوى لوز وس

 (09رقم )
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9001204 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/91/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لبنانى الجنسية  -فردى   -ابراهيم عبد الفتاح الحوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الحى السابع -العبور 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

القهوة والشاى والكاكاو والقهوة االصطناعيه االرز التابيوكا الساغو الدقيق  - 09الفئة 

والمستحضرات المصنوعه من الحبوب الخبز والفطائر والحلويات الحلويات المثلجة 

 عسل النحل والعسل االسود الخميرة ومسحوق الخبيز الملح الخردل الخل والصلصات

 09)التوابل( البهارات الثلج وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9002411 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/91/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -للصناعات الغذائية  2999ايجيبت  -محمد عبد السالم عفيفى حماد وشريكيه 

 ةمصرى الجنسي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -شبرا الخيمة اول  -الفرنوانى  -شارع خليل عويضة  04

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

سناكس مقرمشات منتجات مصنوعه من الحبوب مخبوزات معجنات حلوى  - 09الفئة 

 دون غيرها 09جافه حلويات بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    9002190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة فردية تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -مؤسسه شريف عبداهلل باكرمان للتجاره  

 المملكة العربية السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكه العربيه  -ائر طريق الح -حى المصانع  99492الرياض  4210ص.ب.  

 السعوديه 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

القهوه الشاى والكاكاو والقهوة االصطناعيه االرز التابيوكا الساغو الدقيق  - 09الفئة 

والمستحضرات المصنوعه من الحبوب الخبز والفطائر والحلويات والحلويات المثلجه 

الخبيز الملح الخردل الخل الصلصات ) عسل النحل العسل االسود الخميره مسحوق 

 09التوابل ( الثلج  الوارده بالفئه رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9000992 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -الروضه الشريفه لاليس كريم  -محمد عبد الصادق محمد عبد المنعم  

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بتمده الشارع العمومى ملك / مرعى عبد الصادق محمد مركز بنها قليوبيه   

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09لوارده بالفئه منتجات االيس كريم بكافة انواعها ا - 09الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى ايس كريم -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9000994 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -كريم  الروضه الشريفه لاليس -محمد عبد الصادق محمد عبد المنعم  

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بتمده شارع العمومى ملك / مرعى عبد الصادق محمد مركز بنها قليوبيه   

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09منتجات االيس كريم بكافة انواعها الوارده بالفئه  - 09الفئة 
 

ازل عن مقاطع العالمة  كال على حدة وفى الوضع العادى التن -االشتراطات        :      
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9001900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -ش م م   -تغذيه فودز لتصنيع الحلوي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ب طريق بلبيس القاهره الصحراوي ارض جمعيه المهندسين العرب  911قطعة 

 الشرقيه  -مركز بلبيس 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا التلج  09حالوة طحينيه وجميع منتجات الفئة  - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9001204 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسؤليه تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -ال ال سى  -اس اس اى اى بى 

 الواليات المتحدة االمريكية  -والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة  االمريكية  -  99990نيويورك  -ن سكوبر ايست  يونيو 24

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

شطائر همبورجر جاهزة شطائر نقانق بوظة )ايس كريم( مخفوقات الحليب  - 09الفئة 

 09شاى مثلج بالفئة رقم 
 

452888االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9001214 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سما ايجيبت للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -  94/94 -المنطقه الصناعيه الثالثه  -اكتوبر  1مدينه 

 09 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع منتجات الفئة  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9001210 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سما ايجيبت للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -  94/94ق  -المنطقه الصناعيه الثالثه  -اكتوبر  1دينه م

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع منتجات الفئة  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019412 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -الصحه والرفاهيه لالستيراد والتصدير   -ان عبد المطلب محمد اكرم شعب

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -فيصل  -العشرين  -شارع علي بن ابي طالب  20

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها09جميع منتجات الفئة ) - 09الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -  االشتراطات        :    

539215مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وانين هولندا شركة مؤلفة وقائمة طبقا لق -بيرفتى فان ميل بينلوكس بى فى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اتش كيه بيريدا ، هولندا  4090،  29زوتى انيفال 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

المعجنات والحلويات والشيكوالته والكاكاو والحلوى ومضغ الحلوى سكاكر  - 09الفئة 

يات ( باستيلس قابلة للمضغ )التوفى ( العلكة حبات من الحلوه العرق سوس )حلو

)اقراص محلى ( هالميات )الجيلى ( حلويات مصاصات نعناع حلويات التوفى حلويات 

 دون غيرها 09السكر الواردة بالفئة 
 

وغيرها825130العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

) بن  -شركة احمد عبد المعبود عبد العزير ومجدى عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما 

 شركة تضامن -اليمنى ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -أ المنطقة الصناعية 22مدينة العاشر من رمضان قطعة 

 09 : مةالــــــات العـــفئ
 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 09الفئة 
 

العالمة مرتبطة   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  

وغيرها 495228بالعالمة 
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019912 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

أحمد محمد خليل بدوى  -شركة بدوى جروب للصناعات الغذائية والتنمية الزراعية 

 شركة توصية بسيطه -وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر من  -المنطقة الصناعية  -الجزء الشمالى الغربى  AA 4/ 91القطعة رقم /

 الشرقية  -رمضان 

 09 : المةــــــت العاـــفئ
 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -حمدى سيد بدوى وشركائه )ام او جروب (  

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -البساتين  -عمارات صقر قريش البساتين  20

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع منتجات  -مصاصة  -بسكويت  -بنبون  -لبان  -حلوى جافة شيكوالته  - 09الفئة 

 09الفئة 
 

رتبطة مع العالمة م -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

وغيرها  498954العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019094 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -حمدى سيد بدوى وشركائه )ام او جروب (  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -البساتين   -عمارات صقر قريش البساتين  20

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع منتجات  -مصاصة  -بسكويت  -بنبون  -لبان  -حلوى جافة شيكوالته  - 09الفئة 

 09الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

 وغيرها 498954العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -حمدى سيد بدوى وشركائه )ام او جروب ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -البساتين  -عمارات صقر قريش البساتين  20

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع منتجات  -مصاصة  -بسكويت  -بنبون  -لبان  -حلوى جافة شيكوالته  - 09الفئة 

 09الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

وغيرها 498954العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

  :رقم قدم عنها طلب 
 

    9019091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -حمدى سيد بدوى وشركائه )ام او جروب ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -البساتين  -عمارات صقر قريش البساتين  20

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع منتجات  -مصاصة  -بسكويت  -بنبون  -لبان  -شيكوالته حلوى جافة  - 09الفئة 

 09الفئة 
 

التنازل عن البيان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

وغيرها  498954العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -حمدى سيد بدوى وشركائه )ام او جروب (  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -البساتين  -عمارات صقر قريش البساتين  20

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع منتجات  -مصاصة  -بسكويت  -بنبون  -لبان  -ته حلوى جافة شيكوال - 09الفئة 

 09الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

وغيرها  498954العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -حمدى سيد بدوى وشركائه )ام او جروب ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -البساتين   -عمارات صقر قريش البساتين   20

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع منتجات  - مصاصة -بسكويت  -بنبون  -لبان  -حلوى جافة شيكوالته  - 09الفئة 

 09الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

وغيرها  498954العالمة رقم 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ركة السالم لصناعة الحالوة الطحينية والطحينة والحالوة الجافة ش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مركز العياط  -منشأة ابى العباس 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 الحالوة الطحينية و الحلوي الجافة بكافة انواعها - 09الفئة 
 

التنازل عن   --منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج     االشتراطات        :    

898233العالمة مرتبطة بالعالمة   --البيانات التجارية ورسم الحمامة  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019141 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -كاتس وناتس   -ي و شريكه عمرو محمد حسن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمنطقة  - 0قطعة رقم   -مركز التجاري فاملي مول  -الدور االرضي  - 19محل رقم 

 الجيزة -اكتوبر  1مدينة  -الفاصل السكني السياحي 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09الحلويات الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

التنازل عن المقطع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

على حدى  TUW ناتس 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -ناتس كاتس و -عمرو محمد حسني و شريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمنطقة  - 0قطعة رقم  -مركز التجاري فاملي مول  -الدور االرضي  - 19محل 

 الجيزة -اكتوبر  1مدينة  -الفاصل السكني السياحي 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09الحلويات الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

التنازل عن المقطع  -:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        

على حدى   TUW ناتس 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

فة طبقا لقوانين دولة شركة محدودة المسئولية مؤل  -بن غاطى القابضة المحدودة 

 االمارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، مركز دبى المالى العالمى ، ص ب   1، قرية البوابة المبنى  9، الطابق  990وحدة 

 االمارات العربية المتحدة  -، دبى  402999

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

صطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ " القهوة والشاي والكاكاو والقهوة اال - 09الفئة 

الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات 

المثلجة؛ سكر؛ عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ 

حلى؛ الخل؛ والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج؛ حلوى اللوز؛ بسكويت؛ كعك الم

كعك؛ خبز افرنجي؛ كيك؛ حلوى؛ الحلويات العربية ؛ بقالوة؛ قوالب حبوب؛ وجبات 

خفيفة أساسها الحبوب؛ مكسرات مغطاة بالشوكوالتة؛ تمور مغطاة بالشوكوالتة؛ 

شوكوالتة؛ حلويات السكر؛ كسترد؛  موسيه الحلويات؛ أقراص سكرية )حلويات(؛ خبز 

مشروبات أساسها القهوة؛ مشروبات أساسها  زنجبيل؛ بوظة )ايسكريم(؛ شاي مثلج؛

الشوكوالتة؛ مشروبات أساسها الحليب؛ معكرون؛  بسكويت من الشعير المنبت )الملت( 

؛ فطائر لحم؛ معكرونة؛ موسلي؛ طعام أساسه الشوفان؛ فطائر محالة )بانكيك(؛ 

اللوز أو  معكرونة؛ سندويتشات؛ مهلبية؛ بيتزا؛ بوشار؛ بتي فور؛ فطائر؛ برالين )حلوى

الجوز(؛ كيش؛ أقراص أرز؛ أرز مطبوخ مع الحليب والسكر ؛ وجبات خفيفة أساسها 

االرز؛ سباغيتي )معكرونة رفيعة(؛ حلويات سكرية ؛ تبولة؛ التابيوكا؛ مشروبات 

أساسها الشاي؛ مشروبات أساسها الكاكاو؛ كعكة ذرة )التورتيال(؛ خبز بدون خميرة؛ 

 دون غيرها 09تات )كيك بالفواكه(."الواردة بالفئة كعكة الوفل؛ لبن مجمد؛ تور
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  مصرية -شركة مطاحن االصيل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية  -حى البستان  -السنبالوين 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09دقيق فقط بالفئة  - 09الفئة 
 

812183االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الصيل شركة مطاحن ا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية  -حى البستان  -السنبالوين 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09دقيق فقط بالفئة  - 09الفئة 
 

812183االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012949 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  مصرية -شركة مطاحن االصيل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية  -حى البستان  -السنبالوين 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09دقيق فقط بالفئة  - 09الفئة 
 

812183العالمة مرتبطة بالعالمة رقم     االشتراطات        : 
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012942 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الصيادين للصناعات الغذائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الدقهلية -حى البستان  -شارع ترعة البوهية القبلى  -دقهلية  -السنبالوين 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09مكرونة فقط بالفئة  - 09الفئة 
 

التنازل عن البيان -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

المصاحب للعالمة



تنمية التجارة الداخليةجهاز   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم لب قدم عنها ط
 

    9012904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سما ايجيبت للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -  94/94قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -مدينة السادس من أكتوبر 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع منتجات الفئة  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة مضارب الدقهلية ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك الشركة المنصورة ش الجيش

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09المكرونه الوارده بالفئه  - 09الفئة 
 

وغيرها 834282االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  تضامن -النصر للمنتجات الغذائيه  -شركة محمود عبد العزيز عثمان  وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-العاشر من رمضان  -جنوب الجمركية(  1المنطقه الصناعيه )أ - 1القطعه رقم 

 الشرقيه

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09 جميع المنتجات الواردة بالفئه - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ورثة المرحوم / شحاتة حنا ابو السعد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -باب الخلق  -شارع بورسعيد  020

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09الحالوة الطحينية الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010999 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

09/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة أمريكية  -مارس ، إنكوربوريتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية    -  0000 - 22999الم ستريت ، ملكين ، فرجينيا  1000

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 -وجبات التحلية  -سكاكر  -شوكوال  - :  حلوى السكر حلويات الشوكوال - 09الفئة 

وجبات خفيفة  -حبوب ومستحضرات الحبوب  -سكر  -كاكاو  -شاى  -قهوة  -حلوى 

 -فطائر  -كعك  -بسكويت  -الواح من الحبوب والواح الطاقة  -أساسها الحبوب 

 موسلى ] حلوى مصنوعة من الحبوب  -سكاكر لالكل  -كعك محلى  -معجنات 

 -رقائق صالحة لالكل  -مشروبات أساسها الكاكاو  -المسحوقة والفواكه المجففة [ 

مساحيق  -ثلج ) طبيعى او صناعى (  -لبن مجمد  -بوظة  -مثلجات صالحة لالكل 

منكهات للمشروبات  -شربات  -موس ] شوكوال [   -الحلويات المثلجة  -اآليس كريم 

الفواكه المغطاة  -عمة ماعدا الزيوت العطرية منكهات لالط -ماعدا الزيوت العطرية 

الواح  -الغرانوال  -اطعمة خفيفة أساسها الحبوب  -جوز مغطى بالشوكوال  -بالشوكوال 

صلصات  -دهنات الكاكاو  -دهنات الشوكوال  -الوجبات الخفيفة التي أساسها الغرانوال 

شراب  -كوال المركز شراب الشو -مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة  -الشوكوال 

 09دقيق للطعام بالفئة  -مركز للزينة العلوية 
 

العالمة مرتبطة بالعالمة   --في الوضع العادى    mاالشتراطات        :      التنازل عن حرف  

وغيرها  883415
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مارس ، إنكوريوريتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية    0000 - 22999الم ستريت ، ملكين ، فرجينيا  1000

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 -وجبات التحلية  -سكاكر  -شوكوال  -حلوى السكر  -حلويات الشوكوال  - 09الفئة 

وجبات خفيفة  -حبوب و مستحضرات الحبوب  -سكر  -كاكاو  -شاى  -قهوة  -ى حلو

 -فطائر  -كعك  -بسكويت  -الواح من الحبوب والواح الطاقة  -أساسها الحبوب 

موسلى ] حلوى مصنوعة من الحبوب  -سكاكر لالكل  -كعك محلى  -معجنات 

 -رقائق صالحة لالكل  -مشروبات أساسها الكاكاو  -المسحوقة والفواكه المجففة [ 

مساحيق  -ثلج ) طبيعى او صناعى (  -لبن مجمد  -بوظة  -مثلجات صالحة لالكل 

منكهات للمشروبات  -شربات  -موس ] شوكوال [  -الحلويات المثلجة  -االيس كريم 

الفواكه المغطاة  -منكهات لالطعمة ماعدا الزيوت العطرية  -ماعدا الزيوت العطرية 

الواح  -الغرانوال  -اطعمة خفيفة أساسها الحبوب  -جوز مغطى بالشوكوال  -بالشوكوال 

صلصات  -دهنات الكاكاو  -دهمات الشوكوال  -الوجبات الخفيفة التي أساسها الغرانوال 

شراب  -شراب الشوكوال المركز  -مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة  -الشوكوال 

 09الفئة دقيق للطعام  ب -مركز للزينة العلوية 
 

العالمة مرتبطة بالعالمة   --في الوضع العادى   mاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 

وغيرها  883415
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010992 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يةشركة امريك  -مارس ، إنكوربوريتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية    0000 - 22999الم ستريت ، مكلين ، فرجينيا  1000

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 -وجبات التحلية  -سكاكر  -شوكوال  -حلويات الشوكوال :  حلوى السكر  - 09الفئة 

وجبات خفيفة  -ستحضرات الحبوب حبوب وم -سكر  -كاكاو  -شاى  -قهوة  -حلوى 

 -فطائر  -كعك  -بسكويت  -الواح من الحبوب والواح الطاقة  -أساسها الحبوب 

موسلى ] حلوى مصنوعة من الحبوب   -سكاكر لالكل  -كعك محلى  -معجنات 

 -رقائق صالحة لالكل  -مشروبات أساسها الكاكاو  -المسحوقة والفواكه المجففة [ 

مساحيق  -ثلج ) طبيعى او صناعى (  -لبن مجمد  -بوظة  -كل مثلجات صالحة لال

منكهات للمشروبات  -شربات  -موس ] شوكوال [   -الحلويات المثلجة  -اآليس كريم 

الفواكه المغطاة  -منكهات لالطعمة ماعدا الزيوت العطرية  -ماعدا الزيوت العطرية 

الواح  -الغرانوال  -ها الحبوب اطعمة خفيفة أساس -جوز مغطى بالشوكوال  -بالشوكوال 

صلصات  -دهنات الكاكاو  -دهنات الشوكوال  -الوجبات الخفيفة التي أساسها الغرانوال 

شراب  -شراب الشوكوال المركز  -مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة  -الشوكوال 

 09دقيق للطعام بالفئة  -مركز للزينة العلوية 
 

العالمة مرتبطة بالعالمة   --تنازل عن الحروف في الوضع العادى  االشتراطات        :      ال

وغيرها  840444
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة أمريكية   -مارس ، إنكوريوريتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية    0000 - 22999الم ستريت ، ملكين ، فرجينيا  1000

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 -وجبات التحلية  -سكاكر  -شوكوال  -حلوى السكر  -حلويات الشوكوال  - 09الفئة 

وجبات خفيفة  -حبوب و مستحضرات الحبوب  -سكر  -كاكاو  -شاى  -قهوة  -حلوى 

 -فطائر  -كعك  -بسكويت  -الواح من الحبوب والواح الطاقة  -الحبوب أساسها 

موسلى ] حلوى مصنوعة من الحبوب  -سكاكر لالكل  -كعك محلى  -معجنات 

 -رقائق صالحة لالكل  -مشروبات أساسها الكاكاو  -المسحوقة والفواكه المجففة [ 

مساحيق  -صناعى (  ثلج ) طبيعى او -لبن مجمد  -بوظة  -مثلجات صالحة لالكل 

منكهات للمشروبات  -شربات  -موس ] شوكوال [  -الحلويات المثلجة  -االيس كريم 

الفواكه المغطاة  -منكهات لالطعمة ماعدا الزيوت العطرية  -ماعدا الزيوت العطرية 

الواح  -الغرانوال  -اطعمة خفيفة أساسها الحبوب  -جوز مغطى بالشوكوال  -بالشوكوال 

صلصات  -دهنات الكاكاو  -دهمات الشوكوال  -الخفيفة التي أساسها الغرانوال الوجبات 

شراب  -شراب الشوكوال المركز  -مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة  -الشوكوال 

 09دقيق للطعام  بالفئة  -مركز للزينة العلوية 
 

العالمة مرتبطة بالعالمة   --في الوضع العادى    mاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 

وغيرها  883415
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010994 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة أمريكية    -مارس ، إنكوريوريتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية    0000 - 22999الم ستريت ، ملكين ، فرجينيا  1000

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 -وجبات التحلية  -سكاكر  -شوكوال  -حلوى السكر  -حلويات الشوكوال  - 09الفئة 

وجبات خفيفة  -حبوب و مستحضرات الحبوب  -سكر  -كاكاو  -شاى  -قهوة  -حلوى 

 -فطائر  -كعك  -بسكويت  -قة الواح من الحبوب والواح الطا -أساسها الحبوب 

موسلى ] حلوى مصنوعة من الحبوب  -سكاكر لالكل  -كعك محلى  -معجنات 

 -رقائق صالحة لالكل  -مشروبات أساسها الكاكاو  -المسحوقة والفواكه المجففة [ 

مساحيق  -ثلج ) طبيعى او صناعى (  -لبن مجمد  -بوظة  -مثلجات صالحة لالكل 

منكهات للمشروبات  -شربات  -موس ] شوكوال [  -يات المثلجة الحلو -االيس كريم 

الفواكه المغطاة  -منكهات لالطعمة ماعدا الزيوت العطرية  -ماعدا الزيوت العطرية 

الواح  -الغرانوال  -اطعمة خفيفة أساسها الحبوب  -جوز مغطى بالشوكوال  -بالشوكوال 

صلصات  -دهنات الكاكاو  -ت الشوكوال دهما -الوجبات الخفيفة التي أساسها الغرانوال 

شراب  -شراب الشوكوال المركز  -مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة  -الشوكوال 

 09دقيق للطعام  بالفئة  -مركز للزينة العلوية 
 

التنازل عن حرف   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  

m  وغيرها  883415العالمة مرتبطة بالعالمة   --وضع العادى  في ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة أمريكية  -مارس ، إنكوريوريتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية    0000 - 22999جينيا الم ستريت ، ملكين ، فر 1000

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 -وجبات التحلية  -سكاكر  -شوكوال  -حلوى السكر  -حلويات الشوكوال  - 09الفئة 

وجبات خفيفة  -حبوب و مستحضرات الحبوب  -سكر  -كاكاو  -شاى  -قهوة  -حلوى 

 -فطائر  -كعك  -بسكويت  -ب والواح الطاقة الواح من الحبو -أساسها الحبوب 

موسلى ] حلوى مصنوعة من الحبوب  -سكاكر لالكل  -كعك محلى  -معجنات 

 -رقائق صالحة لالكل  -مشروبات أساسها الكاكاو  -المسحوقة والفواكه المجففة [ 

مساحيق  -ثلج ) طبيعى او صناعى (  -لبن مجمد  -بوظة  -مثلجات صالحة لالكل 

منكهات للمشروبات  -شربات  -موس ] شوكوال [  -الحلويات المثلجة  -كريم  االيس

الفواكه المغطاة  -منكهات لالطعمة ماعدا الزيوت العطرية  -ماعدا الزيوت العطرية 

الواح  -الغرانوال  -اطعمة خفيفة أساسها الحبوب  -جوز مغطى بالشوكوال  -بالشوكوال 

صلصات  -دهنات الكاكاو  -دهمات الشوكوال  -رانوال الوجبات الخفيفة التي أساسها الغ

شراب  -شراب الشوكوال المركز  -مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة  -الشوكوال 

 09دقيق للطعام  بالفئة  -مركز للزينة العلوية 
 

حرف التنازل عن   -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  

m    وغيرها  883415العالمة مرتبطة بالعالمة   --في الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010991 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة أمريكية  -مارس ، إنكوريوريتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية    0000 - 22999، ملكين ، فرجينيا  الم ستريت 1000

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 -وجبات التحلية  -سكاكر  -شوكوال  -حلوى السكر  -حلويات الشوكوال  - 09الفئة 

وجبات خفيفة  -حبوب و مستحضرات الحبوب  -سكر  -كاكاو  -شاى  -قهوة  -حلوى 

 -فطائر  -كعك  -بسكويت  -لواح من الحبوب والواح الطاقة ا -أساسها الحبوب 

موسلى ] حلوى مصنوعة من الحبوب  -سكاكر لالكل  -كعك محلى  -معجنات 

 -رقائق صالحة لالكل  -مشروبات أساسها الكاكاو  -المسحوقة والفواكه المجففة [ 

مساحيق  -ثلج ) طبيعى او صناعى (  -لبن مجمد  -بوظة  -مثلجات صالحة لالكل 

منكهات للمشروبات  -شربات  -موس ] شوكوال [  -الحلويات المثلجة  -االيس كريم 

الفواكه المغطاة  -منكهات لالطعمة ماعدا الزيوت العطرية  -ماعدا الزيوت العطرية 

الواح  -الغرانوال  -اطعمة خفيفة أساسها الحبوب  -جوز مغطى بالشوكوال  -بالشوكوال 

صلصات  -دهنات الكاكاو  -دهمات الشوكوال  -تي أساسها الغرانوال الوجبات الخفيفة ال

شراب  -شراب الشوكوال المركز  -مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة  -الشوكوال 

 09دقيق للطعام  بالفئة  -مركز للزينة العلوية 
 

التنازل عن   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  

وغيرها   840444العالمة مرتبطة بالعالمة   --الحروف في الوضع العادى  
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010992 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية  -مارس ، إنكوريوريتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية    0000 - 22999الم ستريت ، ملكين ، فرجينيا  1000

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 -وجبات التحلية  -سكاكر  -شوكوال  -حلوى السكر  -حلويات الشوكوال  - 09الفئة 

وجبات خفيفة  -حبوب و مستحضرات الحبوب  -سكر  -كاكاو  -شاى  -قهوة  -حلوى 

 -فطائر  -كعك  -بسكويت  -الواح من الحبوب والواح الطاقة  -اسها الحبوب أس

موسلى ] حلوى مصنوعة من الحبوب  -سكاكر لالكل  -كعك محلى  -معجنات 

 -رقائق صالحة لالكل  -مشروبات أساسها الكاكاو  -المسحوقة والفواكه المجففة [ 

مساحيق  -عى او صناعى ( ثلج ) طبي -لبن مجمد  -بوظة  -مثلجات صالحة لالكل 

منكهات للمشروبات  -شربات  -موس ] شوكوال [  -الحلويات المثلجة  -االيس كريم 

الفواكه المغطاة  -منكهات لالطعمة ماعدا الزيوت العطرية  -ماعدا الزيوت العطرية 

الواح  -الغرانوال  -اطعمة خفيفة أساسها الحبوب  -جوز مغطى بالشوكوال  -بالشوكوال 

صلصات  -دهنات الكاكاو  -دهمات الشوكوال  -جبات الخفيفة التي أساسها الغرانوال الو

شراب  -شراب الشوكوال المركز  -مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة  -الشوكوال 

 09دقيق للطعام  بالفئة  -مركز للزينة العلوية 
 

التنازل عن   --ضحة بالنماذج  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان المو

وغيرها  840444العالمة مرتبطة بالعالمة   --الحروف في الوضع العادى  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية  -مارس ، إنكوربوريتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية    0000 - 22999الم ستريت ، مكلين ، فرجينيا  1000

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 -وجبات التحلية  -سكاكر  -شوكوال  -حلويات الشوكوال :  حلوى السكر  - 09الفئة 

وجبات خفيفة  -حبوب ومستحضرات الحبوب  -سكر  -كاكاو  -شاى  -قهوة  -حلوى 

 -فطائر  -كعك  -بسكويت  -الواح من الحبوب والواح الطاقة  -أساسها الحبوب 

موسلى ] حلوى مصنوعة من الحبوب   -سكاكر لالكل  -كعك محلى  -معجنات 

 -رقائق صالحة لالكل  -مشروبات أساسها الكاكاو  -المسحوقة والفواكه المجففة [ 

مساحيق  -ثلج ) طبيعى او صناعى (  -جمد لبن م -بوظة  -مثلجات صالحة لالكل 

منكهات للمشروبات  -شربات  -موس ] شوكوال [   -الحلويات المثلجة  -اآليس كريم 

الفواكه المغطاة  -منكهات لالطعمة ماعدا الزيوت العطرية  -ماعدا الزيوت العطرية 

الواح  -نوال الغرا -اطعمة خفيفة أساسها الحبوب  -جوز مغطى بالشوكوال  -بالشوكوال 

صلصات  -دهنات الكاكاو  -دهنات الشوكوال  -الوجبات الخفيفة التي أساسها الغرانوال 

شراب  -شراب الشوكوال المركز  -مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة  -الشوكوال 

 09دقيق للطعام بالفئة  -مركز للزينة العلوية 
 

التنازل عن   --لى األلوان الموضحة بالنماذج  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص ع

وغيرها 840444العالمة مرتبطة بالعالمة   --الحروف في الوضع العادى  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010210 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وصيه بسيطةشركة ت -شركة عبد المنعم فهمى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -قسم اللبان  -شارع ابن بطوطه 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 وخاصه االرز والسكر 09جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 149عدد 

 

 

 ة العالم

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شركة أتى لصناعة المواد الغذائيه والتجاره المساهمه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كاددى اسكيسيهير ، تركيا  99اورغانيزى سانايى بولغيزى  

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

البسكويت الشكوالته الفطائر بسكويت بسكويت محشو كيك تورتات ) كيك  - 09الفئة 

بالفواكه ( حلوى خاصه حلويات المخابز والحلويات التى اساسها الطحين والشوكوالته 

وموسيه حلوى الفاكهه والحلويات المثلجة بوظه ) أيس كريم ( مثلجات صالحه لألكل 

  09رده بالفئه الوا
 

العالمة مرتبطة   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  

وغيرها 8959424بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9014429 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -بز فودز للصناعات الغذائيه شركة جراين ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -القاهره الجديده  -التجمع الخامس  - 4منطقه النرجس  -شارع محمد شفيق  900فيال 

 محافظة القاهره 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

يكوالته الكاكاو الحلويات البسكويت بأنواعه الكعك بأنواعه البيتى فور الش - 09الفئة 

حلوى الفول السودانى حلوى المرزبانيه العلكه الجيلى معحنات  موسلى ) حبوب افطار 

من شوفان ملفوف غير مطبوخ مع فواكه ( أطعمه أساسها الشوفان رقائق الشوفان 

 دون غيرها من الفئات  09شعير مقشر وجميع هذه المنتجات وارده بالفئه 
 

العالمة مرتبطة مع  -:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة    االشتراطات     

551883العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149د عد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9091942 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/91/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المنصور للتجارة والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادى  -مجمع شركات منصور  -المنطقة الصناعية  -زهراء المعادى 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9022002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/90/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين كندا -شامبيون بيتفودز ال بى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دابليو ، كندا  2اس  0ستريت ، ادمونتون ، اية بى تى  901 - 99490

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

اد الغذائية الخاصة بالحيوانات وهذة اطعمة للحيوانات المنزلية : المو - 09الفئة 

 دون غيرها 09المنتجات واردة بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

72 

 

 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9022001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/90/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين كندا -شامبيون بيتفودز ال بى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دابليو ، كندا  2اس  0ستريت ، ادمونتون ، اية بى تى  901 -99490

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

اطعمة للحيوانات المنزلية : المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات وهذة  - 09الفئة 

 دون غيرها 09المنتجات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم ها طلب قدم عن
 

    9022121 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/91/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية   -فرد  -محمود عبد الجواد فرج اهلل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادى -كورنيش النيل  -برج القانونيين 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09الواردة بالفئة االعالف  - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9001400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/90/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بسيطة شركة توصية -الماهى للصناعات الغذائيه ومنتجات االلبان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العاشر من رمضان الشرقية C0المنطقة الصناعية   90القطعه رقم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9001402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/90/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -الماهى للصناعات الغذائيه ومنتجات االلبان  -محسن سمارة محمد وشركاة  

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العاشر من رمضان الشرقية C0المنطقة الصناعية   90القطعه رقم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09ميع المنتجات الواردة بالفئة ج - 09الفئة 
 

550255العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9049019 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 توصية بسيطة شركة -شركة احمد حسين عبد الفضيل وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر اول  -الحى العاشر  -شارع احمد الزمر  09

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09اضافات اعالف الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9001022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/91/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية   -فردى  -جليله لالستيراد والتصدير  -فهمى ابراهيم رمضان جليله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -برج جليله  -شارع بورسعيد  -ميت غمر 

 09 : المةــــــات العـــئف
 

فى مجال الحاصالت الزراعية  00االستيراد والتصدير الوارده بالفئه  - 09الفئة 

 09الطارجة بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9002012 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة الشروق للصناعات الغذائية  -د الهادى وشركاه عبد الكريم احمد سيد عب

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 90991بلوك  - 2القطعة  -مدينة العبور 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 الموالح بجميع انواعها و المنتجات الزراعية و منتجات البساتين و الغابات و - 09الفئة 

 ( دون غيرها09الفواكة و الخضروات الطازجة الواردة بالفئة )
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9002192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -صر للتصنيع الزراعى شركة نهضة م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيزة -المهندسين -ش جامعة الدول العربية  29

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع انواع الحاصالت الزراعية الواردة  09البذور بجميع انواعها بالفئة  - 09الفئة 

 09الفئة وجميع المنتجات الواردة ب 09بالفئة 
 

العالمة مرتبطة   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  

522055بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9000409 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 عي / شركة مساهمة مصريةشركة نهضة مصر للتصنيع الزرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع جامعة الدول العربية المهندسين الجيزة29

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها  ( وجميع انواع الحاصالت  09البذور بجميع انواعها  )بالفئة  - 09الفئة 

 09الزراعيه وجميع منتجات الفئة 
 

التنازل عن كو على  -:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        

وغيرها 889229العالمة مرتبطة بالعالمة رقم-حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9000409 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 عي / شركة مساهمة مصريةشركة نهضة مصر للتصنيع الزرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع جامعة الدول العربية المهندسين الجيزة29

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها وجميع انواع  09البذور بجميع انواعها  الواردة بالفئة - 09الفئة 

 09الحاصالت الزراعيه وجميع منتجات الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة    االشتراطات     

11398بالعالمة رقم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9000402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة نهضة مصر للتصنيع الزراعي / شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع جامعة الدول العربية المهندسين الجيزة 29

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع انواع الحاصالت الزراعيه  09البذور بجميع انواعها الواردة بالفئة  - 09الفئة 

 دون غيرها 09وجميع المنتجات الواردة بالفئة  09الواردة بالفئة 
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:           االشتراطات   

889240مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9000002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -السيد عبد الحليم عبد الغنى واكد  واكد للصناعات الدوائية ) واكى فارما ( لصاحبها 

 فرد مصرى الجنسية

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -المنطقة الصناعية  B0 - 911العاشر من رمضان القطعة  

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 09الفئة 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم لب قدم عنها ط
 

    9000001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -واكد للصناعات الدوائية ) واكى فارما ( لصاحبها السيد عبد الحليم عبد الغنى واكد 

 فرد مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -ية المنطقة الصناع B0 - 911العاشر من رمضان القطعة  

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9000012 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -السيد عبد الحليم عبد الغنى واكد  واكد للصناعات الدوائية ) واكى فارما ( لصاحبها 

 فرد مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -المنطقة الصناعية  B0 - 911العاشر من رمضان القطعة  

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم ب قدم عنها طل
 

    9000001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -اتومان للتجاره والتصنيع  رويال لالعشاب الطبيه الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -شبرامنت   -زاويه ابو مسلم  

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09أعشاب طبيعيه بالفئة  - 09لفئة ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019410 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -الصحه والرفاهيه لالستيراد والتصدير   -اكرم شعبان عبد المطلب محمد 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -فيصل  -العشرين  -شارع علي بن ابي طالب  20

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها09جميع منتجات الفئة ) - 09الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

539212مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

أحمد محمد خليل بدوى  -شركة بدوى جروب للصناعات الغذائية والتنمية الزراعية 

 شركة توصية بسيطة -وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر من  -المنطقة الصناعية  -الى الغربى الجزء الشم AA 4/ 91القطعة رقم 

 رمضان 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شهرة للتجارة والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -شركاه تامر رجب و

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه   -العجوزه  -المهندسين  -90شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  094 

 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 رهادون غي 09جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012491 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -90شقه  -ور الثالث الد -ش السودان  094 

 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012420 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -للتجاره والتصنيع رويال لالعشاب الطبيه الطبيعيه اوتومان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شبرامنت  -زاوية ابو مسلم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09االعشاب الطبيعيه الوارده بالفئة   - 09الفئة 
 

لب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطا -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -الشركة التجارية لالستثمار الصناعى والعقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع حافظ  0الكائن  -بمشروع العمار بالزا برج د  -لدور الثالث ا - 02شقة رقم 

 القاهرة  -مدينة نصر  -رمضان من مكرم عبيد 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 (09جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -الشركة التجارية لالستثمار الصناعى والعقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع حافظ  0الكائن  -بمشروع العمار بالزا برج د  -الدور الثالث  - 02شقة رقم 

 القاهرة  -مدينة نصر  -رمضان من مكرم عبيد 

 09 : المةــــــعات الـــفئ
 

 (09جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9224042 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/90/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الصفوة للتعبئة والتوزيع ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -المهندسين  -ب شارع الرشيد  14

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02العصائر الواردة بالفئة  - 02الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9204014 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ائية ش ذ م م السوهاجى للصناعات الغذ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة-شبرا-الباشا 91

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9092120 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/90/2994 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سيتى ستارز لالدارة واالستشارات االعقارية ش . م . م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -مبنى ستار كابيتال هليوبوليس  -ش الشهيد على راشد  2

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02نتجات الفئة جميع م - 02الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن البيانات المصاحبة للعالمة  -االشتراطات        :      

594442



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

97 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9090411 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2994 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -نسرتيوم ليمتد شركة فرانشايز كو

 لقوانين جزر العذراء البريطانية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر العذراء البريطانية -تورتوال  -انترناشيونال تراست بلدينغ رود تاون 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

اه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات البيرة ) شراب الشعير ( والمي - 02الفئة 

غير الكحولية مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه شراب ومستحضرات 

 02أخرى لعمل المشروبات وهذه المنتجات واردة بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

98 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9029249 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/91/2990 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 مصرى الجنسية-فرد  -طاهر محمد إبراهيم بطيخ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حلب سوريا

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

  العالمة

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9009200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/92/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة منطقة حرة تاسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات  -رانى ريفريشمينتس ش م ح  

 المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العرية المتحدة  -جبل على ، دبى  - 91ال بى  - 9091مكتب رقم 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

البيرة والمياه المعدنية والغازية والمشروبات األخرى غير الكحولية ،  - 02الفئة 

مشروبات وعصائر الفواكه ،أشربة ومستحضرات أخرى لصنع المشروبات وجميع 

 02المنتجات الواردة بالفئة 
 

التنازل عن ميلكى    --نح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  االشتراطات        :      م

وغيرها 821323العالمة مرتبطة بالعالمة  --
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9000490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/94/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -كوال  سما -الفرسان النتاج المياه الغازية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادات -بالمنطقة الصناعية السادسة  1940القطعة رقم  

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع منتجات الفئة  - 02الفئة 
 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9000041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -ايس مستر  -محمد عبد العال محمد عبد العال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه  -مركز المنصوره  -ملك / اكرم مصطفي عبد العاطي  -بلجاى 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02ئه العصائر الوارده بالف - 02الفئة 
 

التنازل عن فريز   -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

EAFFRF  على حدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

102 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019922 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مساهمة عامةشرك -شركة العين للمياة المعدنية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العين ، االمارات العربية المتحدة  91929ص.ب. 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

المياة المعدنية و الغازية و غيرها من المشروبات غير الكحولية مشروبات  - 02الفئة 

مل المشروبات مستخلصة من الفواكة و عصائر الفواكة شراب و مستحضرات اخرى لع

 ( دون غيرها02الواردة بالفئة )
 

وغيرها 458405العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019914 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

أحمد محمد خليل بدوى  -ية والتنمية  الزراعية شركة بدوى جروب للصناعات الغذائ

 شركة توصية بسيطة -وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر من  -المنطقة الصناعية  -الجزء الشمالى الغربى  AA 4/ 91القطعة رقم 

 رمضان 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية   -فردى   -ايفر جرين  -مصطفى محمود محمد مصطفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -الرمل  -جليم  -شارع زهران رشدى 91

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02المنتجات الوارده بالفئه  - 02الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تالفت بموجب قوانين والية نورث كارولينا  -بيبسيكو  انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 99022ان واى   -نيوريوك  -بيرشيس  -اندرسون هيل رود  299

 االمريكية

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 02الفئة 
 

 العالمة مرتبطة مع العالمة رقم -على حدى  YOOWNاالشتراطات        :      التنازل عن 

وغيرها  840499
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019012 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية نورث كارولينا  -انك  -بيبسيكو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 99022ريوك ان واى نيو -بيرشيس  -اندرسون هيل رود  299

 االمريكية

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 02الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم   -االشتراطات        :      التنازل عن جوسى على حدى 

وغيرها 840499
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة يابانية محدودة -اساهي جروب هولدنجز ,ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ,اليابان 909 - 0192كو ,طوكيو -تشوم ,سوميدا - 9,ازوماباشي  20-9

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02البيرة الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010429 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -الصناعات الغذائية الشركة المصريه السعوديه للمياه و

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

عزبة داود بحوض الجزيرة البحرية  -مركز الصف  -الشوبك الشرقي   -كفر طرخان 

 الجيزة   - 2رقم 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع منتجات الفئة  - 02الفئة 
 

535202المة مرتبطة مع العالمة رقم الع -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010012 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه   -المهندسين  - 90شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  094

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 02الفئة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010102 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/2990 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فيال انترناشيونال كو .، ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 / اف ، وان كابيتال بالس ، الورد روود ، وانشاى ، هونج كونج 91يونيت دى ، 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 02الفئة 
 

فى  Eالتنازل عن حرف  - 534412العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -اطات        :      االشتر

الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 حدودةشركة ذات مسئولية م -فيال انترناشيونال كو .، ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 / اف ، وان كابيتال بالس ، الورد روود ، وانشاى ، هونج كونج 91يونيت دى ، 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 02الفئة 
 

534412العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9094910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/91/2994 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة متحده تأسست وقائمة طبقا لقوانين واليه كونيكتيوكت  -دياجو نورث أمريكا إنك 

 الواليات المتحدة األمريكية -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة األمريكية - 91009فينيو ،نور ووك ،كونيكتيوكت ،مين أ 099

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00المشروبات الكحولية ) ماعدا البيرة (  وهذه المنتجات واردة بالفئة  - 00الفئة 
 

851043االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم طلب قدم عنها 
 

    9094911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/91/2994 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة متحده تأسست وقائمة طبقا لقوانين واليه كونيكتيوكت  -دياجونورث أمريكا إنك 

 الواليات المتحدة األمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة األمريكية - 91009مين أفينيو ،نور ووك ،كونيكتيوكت ، 099

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00المشروبات الكحولية )ماعدا البيرة (  وهذه المنتجات واردة بالفئة  - 00الفئة 
 

851043االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9091990 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

99/91/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة الحياة للتصنيع والتنمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المعادى الجديدة  -زهراء المعادى  -المنطقة الصناعية  - 11الدور الرابع بالعقار رقم  

 القاهرة -مبنى مجموعة شركات منصور  -

 00 : المةــــــعات الـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9202292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/90/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ية مصرى الجنس -فردى  -محمد محمد عبد الوهاب يوسف الباز  -مصنع ادخنة الباز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -مركز المنصورة  -بملك / عبد الوهاب عبد الوهاب يوسف الباز  -شها  

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04الدخان المعسل الوارد بالفئة رقم  - 04الفئة 
 

 االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9210100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/2994 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد -ايمن محمود احمد عليو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش مصر حلون الزراعى المعادى -برج بدر  01

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 04ئة الف
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

117 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9092109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة متحدة كورية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية  -كى تى اند جى كوربوريشن  

 كوريا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيل ، دايدوك ، جو ، دايجون ، جمهورية كوريا  -، بيوتكوت  29

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ  ، السجائر ، السيجار ، نشوق ) سعوط( أوراق السجائر ، انابيب التبغ  - 04الفئة 

، ليست من معدن نفيس ، مرشحات للسجائر ، علب السجائر ، ليست من معدن نفيس ، 

اب تبغ ، والعات السجائر ، ليست من معدن نفيس ، عيدان ثقاب ، منظفات غليون جر

التبغ ، طفايات سجائر ، ليست من المعدن النفيس  ، قطاعات السيجار وجميع هذه 

 ( دون غيرها04المنتجات واردة بالفئة )
 

451223مة رقم العالمة مرتبطة مع العال - IM Mاالشتراطات        :      التنازل عن المقطع 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9090092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/92/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين  -الشركة الشرقية للتبغ والسجائر 

 االردن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االردن 9990عمان  099شارع الرقيم ، صندوق بريد  -الرجيب  -نزهة سحاب 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 04المعسل بمختلف النكهات واالحجام وجميعها ضمن الفئة  - 04الفئة 
 

التنازل عن  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

ة واالرقامالبيانات التجاري
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9000900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -نيكوفينتشرز هولدينجز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ل ايه المملكه المتحده ا 0ار  2لندن ، دبيلو سى   -ووتر ستريت  9جلوب هاوس   

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

السجائر االلكترونيه خراطيش السجائر االلكترونيه السوائل للسجائر  - 04الفئة 

االلكترونيه السجائر التى تحتوى على بدائل التبغ بدائل التبغ السجائر التبغ منتجات التبغ 

 دون غيرها  04علب السجائر صناديق السجائر الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9000040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -الباز لصناعة الدخان واالستيراد والتصدير  -محمد محمد عبدالوهاب يوسف الباز 

 مصرى الجنسية  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية  -مركز المنصورة  -عبدالوهاب عبد الوهاب يوسف الباز  -ملك شها ب

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04الدخان المعسل الوارد بالفئه رقم   - 04الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9001100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -نيكوفينتشرز هولدينجز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكه المتحده   -ال ايه  0أر  2دبليو سى  -لندن    -ووتر ستريت  9جلوب هاوس  

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

السجائر االلكترونيه خراطيش السجائر االلكترونيه السوائل للسجائر  - 04الفئة 

اللكترونيه السجائر التى تحتوى على بدائل التبغ بدائل التبغ السجائر التبغ منتجات التبغ ا

 دون غيرها 04علب السجائر صناديق السجائر الوارده بالفئه 
 

532252االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9001101 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

91/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -نيكوفينتشرز هولدينجز ليمتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكه المتحده   -ال ايه  0أر  2دبليو سى  -لندن    -ووتر ستريت  9جلوب هاوس  

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

ر االلكترونيه خراطيش السجائر االلكترونيه السوائل للسجائر السجائ - 04الفئة 

االلكترونيه السجائر التى تحتوى على بدائل التبغ بدائل التبغ السجائر التبغ منتجات التبغ 

 دون غيرها 04علب السجائر صناديق السجائر الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019994 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

92/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ادخنه المنيا  -كرم صبحي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -روض الفرج  -ا ش بكتمر  0

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

لمنتجات الوارده التبغ الخام والمصنوع وبصفه خاصه دخان المعسل وجميع ا - 04الفئة 

 دون غيرها 04بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

124 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019921 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ليمتد شركة محدودة  -سي تي بي ايه انترناشيونال كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كينجز رود، ايالند  121كسفورد هاوس، تايكو بليس، الطابق التاسع والعشرون، او 

 ٍاست، هونج كونج

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

وبدائل التبغ) وليس -ومنتجات التبغ -والتبغ الخام او المصنع  -السجائر  - 04الفئة 

 -والثقاب -لالغراض الطبية ( والسيجار والسيجار الرفيع) السيجاريلوس ( والوالعات

وجهاز -ومرشحات السجائر -وانابيب السجائر  -وورق السجائر-المدخنين  وادوات

 -واالالت المحمولة باليد لحقن التبغ فى انابيب الورق -يحمل فى الجيب للف السجائر

ومنتجات التبغ لغرض تسخينها -وسوائل للسجائر االلكترونية -والسجائر االلكترونية 

 04بالفئة 
 

التنازل عن الحروف كل على حدى االشتراطات        :     
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -االخوة المتحدون لالستيراد والتصدير  -محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور االول  - 2شيراتون هليوبوليس شقة  9902مربع الوزراء  -مكرر  0النزهة 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04كل ما جاء بالفئة  - 04الفئة 
 

592004االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية محدودة  -بريتش امريكان توباكو )براندز( ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة -بى جى   2آر  2لندن دبليو سى  -تمبل بالس  4جلوب هاوس 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

بدائل التبغ ) لغير  -منتجات التبغ  -الخام او المصنع  -التبغ -السجائر  - 04الفئة 

 -اعواد الثقاب -القداحات  -السيجار الرفيع  -السيجار  - -االغراض الطبية ( 

 -ادوات الجيب للف السجائر  -فالتر السجائر  -ورق السجائر  -مستلزمات المدخنين 

السوائل  -السجائر االلكترونية  -قية ادوات محمولة باليد لحقن التبغ فى االنابيب الور

واجهزة الكترونية وقطعها  -منتجات التبغ التى يتم تسخينها  -للسجائر  االلكترونية 

 دون غيرها 04لغرض تسخين السجائر او التبغ  بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا  -تشينا توباكو هانن انديستيرال كومبانى ليمتيد 

 لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية الصين الشعبية -، ونجيليا ميدل رود ، شانجشا ، هانن  0سيكشن  900

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

توباكو مضغ التبغ نشوق السيجار السجائر السيجار الصغير االعشاب   - 04الفئة 

للتدخين زجاجات النشوق مستلزمات السجائر انابيب التبغ قاطعات السيجار حاملى 

السجائر وليس من المعادن الثمينة ماكينة جيب للف السجائر المتداول مباسم الصحاب 

مرشحات السيجار منظفات السجائر مباسم الصحاب السيجار مرشحات السجائر 

االنابيب  )النابيب التبغ( رفوف االنابيب )النابيب التبغ( علب التبغ وليس من المعادن 

الثمينة اعواد الكبريت علب الكبريت وليس من المعادن الثمينة منافض السجائر وليس 

من المعادن الثمينة للمدخنين منافض سجائر حجرية تصفية حزمة خيوط للسيجارة ورق 

سجائر علب السيجائر وليس من المعادن الثمينة علب السيجار وليس من المعادن الثمينة 

ورقة ماصة النابيب التبغ اكياس التبغ الوالعات للمدخنين السجائر التى تحتوى على 

بدائل التبغ وليس الغراض طبية السجائر االلكترونية حلول النيكوتين السائل 

ونية مبخرات الفم للمدخنين حاويات غاز لوالعات الستخدامها فى السجائر االلكتر

السيجار المنكهات بخالف الزيوت االساسية الستخدامها فى السجائر االلكترونية 

 دون غيرها 04وجميعها تقع بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/92/2992 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 شركة محدودة أمريكية -بريتش أمريكان توباكو ) براندز ( ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بى جى ، المملكة المتحدة 2ار 2دبليو سي  -لندن  -تمبل بليس  4جلوب هاوس 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ )غير المخصص  السجاير التبغ الخام او المصنع منتجات التبغ بدائل - 04الفئة 

لالغراض الطبية ( السيجار السجاريلوس الوالعات الثقاب ادوات المدخنين ورق 

السجاير انابيب السجاير فالتر السجاير ادوات جيب خاصة بلف السجاير االت تمسك 

باليد لدفع التبغ داخل االنابيب الورقية السجاير االلكترونية سوائل للسجاير االلكترونية 

 دون غيرها . 04تبغ بغرض تسخينها الواردة بالفئة منتجات 
 

العالمة مرتبطة   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  

399580بالعالمة  
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/92/2992 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة محدودة -بريتش أمريكان توباكو ) براندز ( ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بى جى ، المملكة المتحدة 2ار  2تمبل بليس ، لندن ، دبليو سي  4جلوب هاوس ، 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ )غير المخصص  السجاير التبغ الخام او المصنع منتجات التبغ بدائل - 04الفئة 

الغراض الطبية ( السيجار السجاريلوس الوعاالت الثقاب ادوات المدخين ورق 

 السجاير انابيب السجاير فالتر السجاير ادوات جيب 

خاصة بلف السجاير االت تمسك باليد لدفع التبغ داخل االنابيب الورقية السجاير  

 04تبغ بغرض تسخينها الواردة بالفئة االلكترونية سوائل للسجاير االلكترونية منتجات 

 دون غيرها .
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

8835904مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/2990 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة توصية بسيطة -أوالد محمد عباس  -المصنع العربى للدخان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  2شارع شبرا أبراج مصر للتأمين الدور األول فوق األرضى شقه رقم  49

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04المعسل و االدخنة بالفئة  - 04الفئة 
 

العالمة مرتبطة   --ات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  االشتراط

834483بالعالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

131 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010419 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة مؤلفة وقائمة وفقا  -تد شركة شينا توباكو  زهيجيانج اندستريال كو  ، ليم

 لقانون الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

زهونجشان نان روود ، هانجزو سيتى ، زهيجيانج بروفينس جمهورية الصين  22رقم 

 الشعبية 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

يست الغراض تبغ ، تبغ للمضغ ، سيجار ، سجائر  تحتوى على بدائل للتبغ ل - 04الفئة 

طبية ، سجائر ،         سيجار رفيع ملفوف بالتبغ ، اعشاب للتدخين ، سعوط ، سجائر 

 دون غيرها 04الكترونية وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدة  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9291400 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

90/92/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية للصناعات المنزلية )نور ( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الشرابية  -شارع الشركة اليابانية  0،  1،  4

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

ع اجهزة المحمول والدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال محالت بي - 00الفئة 

وتفعيل النشاط المكتبى واالستيراد  والتصدير واالعمال التجارية والتوكيالت التجارية 

 99 - 1 - 2فى مجال الفئات  00الواردة بالفئة 
 

التنازل عن تك  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      

hcet  14843العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9229020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تاسست بموجب قوانين إنجلترا وويلز  -شركة يونيليفر بى ال سى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة -  CC12 4DZ -بورت صناليت ويرال ميرسيسايد 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االمتيازات التجارية وخاصة خدمات توفير  -خدمات ادارة االعمال   - 00الفئة 

شاى خدمات مقاهى ال -خدمات المقاهى  -المساعدة الفنية  فى تاسيس وتشغيل المطاعم 

خدمات البيع بالتجزئة فى مجال  -خدمات مقاهى القهوة ومطاعم تقديم الوجبات الخفيفة -

القهوة والشاى والكاكاو واالطعمة المعباة والمحضرة واالجهزة الكهربائية وغير 

الكهربائية التى تتعلق بالشاى واالوانى المنزلية واوانى المطبخ ومنتجات العناية 

لية والشموع وشموع العالج بالروائح والبخور وخدمات الشخصية والعطور المنز

التوزيع بالجملة وخدمات متاجر الجملة وخدمات  طلبات البيع بالجملة وجميعها فى 

الكاكاو واالطعمة المعباة والمحضرة واالجهزة الكهربائية  وغير  -مجال القهوة والشاى 

نى المطبخ ومنتجات العناية الكهربائية التى تتعلق بالشاى واالوانى المنزلية واوا

خدمات -الشخصية والعطور المنزلية والشموع وشموع العالج بالروائح والبخور  

خدمات الطلب المحوسبة  عبر  -الطلب البريدى وخدمات كتالوجات الطلب البريدى 

خدمات الطلب عبر االنترنت  -خدمات البيع بالتجزئة عبر االنترنت  -االنترنت 

لتجزئة عبر االنترنت  جميعها فى مجال القهوة  والشاى والكاكاو وخدمات البيع با

واالطعمة المعباة  والمحضرة  واالجهزة الكهربائية وغير الكهربائية التى تتعلق  

بالشاى واالوانى المنزلية واوانى المطبخ  ومنتجات العناية الشخصية والعطور المنزلية 

خدمات  طلب وتسجيل الهدايا المحوسبة  -والشموع وشموع العالج بالروائح والبخور 

 دون غيرها 00عبر االنترنت  بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9222992 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية   -فردى   -ابراهيم سعد ابراهيم ابو بكر حسنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم محرم بك  -بجوار قاعة ميراج داون تاون  -  2محالت الصرح نمرة 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

يافطة الشركة بوصفها من االعمال التجارية الواردة  و االستيراد و التصدير  - 00الفئة 

  29 - 91 - 1فى مجال الفئات   00بالفئة رقم 
 

اطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9202204 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة سينوريتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بجوار مصنع حديد الشناوى -ثانى طنطا   -ميت حبيش البحرية 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( فقط  09فى مجال الفئه )  00االستيراد والتصدير  بالفئه  - 00الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم لب قدم عنها ط
 

    9202140 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فردية -الشركة العالمية للمواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-الشارقة   -خلف شارع الوحدة ملك االناشيراز عبد الرازق -المنطقة الصناعية االولى 

 ية المتحدة دولة االمارات العرب

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 (21دون غيرها )فى مجال  00االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - 00الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9219220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/91/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -بارسيساندنوبل.كوم ال ال سى 

 الواليات المتحدة االمريكية -والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 99999تى اتش فلور ، نيويورك ، ان واى  1نينث افينيو ، 21

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

لكترونية، و المجالت و خدمات التجزئة و محل تجزئة تضم الكتب اال - 00الفئة 

مقاالت المجالت و مقاالت الصحف و كتب القصص االلكترونية، و التخفيض، الرباط  

و الكوبونات الخاصة و الفواتير، و جميع كوبونات و فواتير الكتب، المجالت و 

الصحف و الكمبيوترات المحمولة، اجهزة و تطبيقات قراءة الكترونية و مكتبية، 

يو، و المنشورات االلكترونية، و بصفة اساسية، الكتب، و الكتب الموسيقي و الفيد

االلكترونية، و المجالت، و الصحف، و المقاالت، و الصور، و الصوتيات االلكترونية، 

الموسيقي، و الفيديو الرقمي و الكمبيوتر، و االلعاب االلكترونية و التطبيقات، كلها عبر 

المية، و اكسسوارتها، االجهزة و االغطية للحماية الدخول السلكي و الالسلكي للشبكة الع

و الشنط لقارئات الكتب االلكترونية المتنقلة و االجهزة النقالة المحمولة الرقمية 

االلكترونية، بصفة اساسية قارئات الكتب االلكترونية المتنقلة و االجهزة النقالة المحمولة 

يوترالمائدة، شنط جلدية للحماية لالجهزة الرقمية االلكترونية و الكمبيوتر المحمول و كمب

النقالة المحمولة الرقمية االلكترونية و الكمبيوتر المحمول اكمام و جلود بالستيك و 

قماش و سيليكون لحماية قارئات الكتب المتنقلة االلكترونية، و الكمبيوتر المحمول و 

ية و منصات تقدم كمبيوتر المائدة; و الشنط الحاملة، و الحامالت و الشنط الحام

وصالت امداد الطاقة، و المحوالت، و الميكروفونات، و اجهزة شحن البطارية، المعدة 

خصيصا لالستخدام مع االجهزة االلكترونية المحمولة; البطاريات، بطاريات اعادة 

الشحن و الشواحن; اغطية االفالم الحامية و مجموعة من اضاءة الكتب و االغطية، 

عمالء، بصفة اساسية، تقديم المساعدة لتفعيل و استخدام قراءة الكتب خدمات مساندة ال

االلكترونية، تحميل المنشورات االلكترونية و حسابات العمالء المياشرة; تقديم موقع 

علي الشبكة العالمية للمستخدمين اللذين لديهم معلومات مخصصة بتوصيات عن منتج 

و مستخدمي الشبكة االجتماعية من العمالء; للعميل سريان الخدمة بالتفضيالت المتاحة 

و تقديم موقع علي الشبكة العالمية للمستخدمين ممن لديهم توصيات علي الكتب، و 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

الكتب االلكترونية و الكتاب، و مواضيع كتب مهمة، و انواع الكتب، مسليات الموسيقي 

ع علي الشبكة و الوسائط الرقمية; ترويج البضائع و الخدمات من االخرين بتقديم موق

يضم و التخفيض، الرباط و الكوبونات الخاصة و الفواتير، و جميع كوبونات و فواتير 

الكتب، المجالت و الصحف و الكمبيوترات المحمولة، اجهزة و تطبيقات قراءة 

الكترونية و مكتبية، الموسيقي و الفيديو، و المنشورات االلكترونية; خدمة العمالء  و 

يم خدمة العمالء و خدمات المطلوبة للمنتج عبرمحالت االكشاك، بصفة اساسية، تقد

التليفونات و البريد االلكتروني; خدمة العمالء في مجال الكتب االلكترونية بصفة 

اساسية قارئات الكتب االلكترونية المتنقلة و االجهزة النقالة المحمولة الرقمية 

ئدة، شنط جلدية للحماية لالجهزة النقالة االلكترونية و الكمبيوتر المحمول و كمبيوتر الما

المحمولة الرقمية االلكترونية و الكمبيوتر المحمول اكمام و جلود بالستيك و قماش و 

سيليكون لحماية قارئات الكتب المتنقلة االلكترونية، و الكمبيوتر المحمول و كمبيوتر 

ات تقدم وصالت امداد المائدة; و الشنط الحاملة، و الحامالت و الشنط الحامية و منص

الطاقة، و المحوالت، و الميكروفونات، و اجهزة شحن البطارية، المعدة خصيصا 

لالستخدام مع االجهزة االلكترونية المحمولة; البطاريات، بطاريات اعادة الشحن و 

الشواحن; امدادات الطاقة و الشواحن لالجهزة االلكترونية المتنقلة لالستخدام 

ية الشفافة الواقية و خصوصا لالجهزة االلكترونية الشخصية; كابل بالسيارات; االغط

يواس بي; الموسيقي القابلة للتحميل، خدمات التجزئة و محل تجزئة تضم تسلية و تعليم، 

بصفة اساسية، القيد في الموسيقي و الكتب و االفالم و العروض التلفزيونية و هذه 

 دون غيرها 00الخدمات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9210110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تركية -باشاباتي كام ساناي في تيكاريت انونيم سيركيتي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تركيا ليفينت بيسيكتاس اسطنبول ، 4 04009،0از كولليري كول  

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 29فى مجال ادوات مائده زجاجيه بالفئه  00استيراد وتصدير  بالفئه  - 00الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9091102 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/91/2994 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -ة لالستيراد والتصدير العالمي -سعدة بربرى احمد رسالن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القليوبية ملك / ورثة عبد المنعم محمود  -القناطر الخيرية  -شارع كورنيش النيل  00 

 عبد العال

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

بالجملة وخدمات خدمات إدارة وتوجيه اعمال وخدمات البيع بالتجزئة والبيع  - 00الفئة 

توزيع بالجملة للمتاجر وخدمات بيع عبر االنترنت ويافطة محل ودعاية وإعالن وشراء 

في مجال  00المنتجات عبر االنترنت وعبر الكتالوجات واستيراد وتصدير الوارد بالفئة 

 21الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9090240 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/2994 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة -انك  -فيكتورياز سيكريت ستورز براند مانجمنت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 04910اوهايو  -رينولدزيورج  -فور ليمتد باركواى 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

اجر البيع بالتجزئة وخدمات الطلبات البريدية عن طريق خدمات مت - 00الفئة 

الكتالوجات وخدمات البيع بالتجزئة من االنترنت تضم المالبس الداخلية والبسة القدم 

والمالبس ومنتجات العناية الشخصية والحقائب والمجوهرات واالكسسوارات وجميع 

 دون غيرها  00الخدمات الوارده بالفئة 
 

448194:      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم    االشتراطات     
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9090412 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2994 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -شركة فرانشايز كونسرتيوم ليمتد 

 نيةلقوانين جزر العذراء البريطا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر العذراء البريطانية -تورتوال  -رود تاون  -انترناشيونال تراست بلدينغ 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن وإدارة االعمال توجيه االعمال الوظائف المكتبية وهذه  - 00الفئة 

 00الخدمات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9099920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/99/2994 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منشاة فردية  -محمد باسل سماقية -سماقية للمالبس القطنية)قطونيل(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المنطقة الصناعية-طريق مصر االسماعلية الصحراوى

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها )في مجال المالبس ومنتجات   00االستيراد والتصدير  بالفئة  - 00الفئة 

( ومعارض لعرض وبيع المالبس  24والفوط والمفروشات ومنتجات الفئة  20الفئة 

 00والفوط والمفروشات وجميع خدمات الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -لوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على اال

وغيرها 592239بالعالمة رقم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9092919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/92/2994 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بريطانية محدودة -العربى تليفجن نتورك ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة  -اف اى  9 99ونج ووك رود ستوكلى بارك أوكسبريدج ميدلسكس يو بى ل 0

 المتحدة 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن ، خدمات الدعاية واإلعالن عن طريق التليفزيون  - 00الفئة 

ون ، توفير والراديو والبريد ، أبحاث التسويق لتجميع المعلومات على مشاهدى التليفزي

مساحة لإلعالنات من حيث الوقت ووسائل اإلعالم ، نظم أعمال ، إدارة أعمال ، 

وظائف مكتبية ، وكاالت الدعاية واإلعالن ، اإلعالنات اإلذاعية ، إعالنات التليفزيون 

التجارية ، إنتاج المواد التجارية التليفزيونية ، تقرير تقييم الجمهور للبث اإلذاعي 

ي ، خدمات األعمال المتعلقة بتوفير راعى برامج التليفزيون التجارية ، والتليفزيون

خدمات تجهيز وتنظيم الوظائف الخاصة باألفالم والفنيين ، إنتاج اإلعالنات التليفزيونية 

والتجارية وإعالنات اإلذاعة والتليفزيون ، االشتراك فى قنوات تليفزيونية ، ترتيب 

للغير( ، الخدمات اإلخبارية ، جمع اإلحصائيات ، وإدارة االشتراك فى الجريدة )

استطالعات الرأى العام ومسح واستطالع اآلراء الجماهيرية ودراسات استطالع الرأى 

 دون غيرها 00فى السوق . الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم عنها طلب قدم 
 

    9092202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/92/2994 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فردى  -اى تى سليوشن  -محمود فرج طه بدر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادى -كورنيش النيل  -ب ابراج المهندسين  0

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 في مجال البرمجيات 00ال التجارية بالفئة االعم - 00الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9090299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/90/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

ركة ذات مسئولية محدودة ش -روبنسون اند كومبانى ) سنغافورة ( بريفيت ليمتد 

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 901014مارينا سكوير سنغافورة  202 - 92رافليس بويليفارد  #  1

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع مجموعة متنوعة من مختلف السلع للغير وتمكين العمالء من عرض  - 00الفئة 

تلك السلع والخدمات بسهولة )بما في ذلك الطعام والشراب ومنتجات التبغ  وشراء

واألجهزة الكهربائية والمواد الصيدالنية ومستحضرات التجميل والمجوهرات والمالبس 

واالحذية والقبعات والسلع الرياضية والمفروشات المنزلية والسجاد والكريستال الصيني 

متعة والقرطاسية واالقراص المدمجة واقراص الفيديو واالواني المنزلية واألدوات واال

الرقمية والعاب الفيديو والعاب الحاسوب واالعمال الموسيقية البصرية ولعب أطفال 

واأللعاب واللعب والمعدات الرياضية وسلع تحسين وتطوير البناء والمساكن ولقطاع 

مات التزيين بالزهور "القيام به بنفسك" ونباتات الحديقة وسلع ومعدات البستنة وخد

ومزادات على االنترنت والمعدات الكهربائية واإللكترونية المحلية أجهزة الطهي 

وأجهزة الغاز والشوايات والثالجات والمجمدات ومجمدات الثالجة وأفران ميكروويف 

والغساالت والمجففات الدوارة ومجففات الغسالة وغساالت االطباق ومبردات النبيذ 

اه والغاليات ومكابس النفايات ووحدات تكييف وآالت لالستخدام اليدوي وسخانات المي

واألدوات اليدوية والسلع الضوئية والكاميرات والبضائع الفوتوغرافية ومنتجات الحمام 

والتدفئة وإكسسوارات األزياء والجلود والمنتجات الجلدية المقلدة وحقائب اليد ومحافظ 

ر واالثاث واالواني الفخارية واالواني الزجاجية اليد ومستلزمات واكسسوارات السف

والمنسوجات الخردوات وغطاء المائدة الذى يوضع الطعام علية وأغذية الحيوانات 

األليفة ومعدات ومنتجات الحيوانات األليفة وإكسسوارات المدخنين وخدمات إصدار 

واق )المحال( التذاكر والترفيه وخدمات الحجوزات السفر والعطلة واإلقامة من األس
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

العامة او محالن البيع ومتجر لبيع المالبس بالتجزئة ومتجر لبيع المفروشات المنزلية 

بالتجزئة أو عن طريق الطلبات البريدية من خالل الكتالوجات أو عن طريق اإلذاعة 

والتلفزيون واالتصاالت أو من خالل خدمات التسوق عبر االنترنت عبر شبكة 

عالن والدعاية عن طريق الطلبات البريدية، تجهيز وافذ الحاسوب العالمية، اإل

المحالت، خدمات العرض للبضائع، توزيع عينات، عرض البضائع، خدمات ترويج 

المبيعات، استشارات األعمال، المعلومات التجارية، إدارة قواعد البيانات الحاسوبية، 

ستشارية واالستشارات تجميع المعلومات على قواعد البيانات الحاسوبية، الخدمات اال

المتعلقة بإدارة قواعد البيانات والتسويق، تحليل البيانات، البحوث والتحليل التجاري، 

تنظيم معارض او المعارض التجارية ألغراض تجارية او دعائية، وهذه الخدمات 

 دون غيرها 00واردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9090299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/90/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  -روبنسون اند كومبانى ) سنغافورة ( بريفيت ليمتد 

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 901014سنغافورة  -مارينا سكوير  202 - 92رافليس بويليفارد  #  1

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع مجموعة متنوعة من مختلف السلع للغير وتمكين العمالء من عرض  - 00الفئة 

وشراء تلك السلع والخدمات بسهولة )بما في ذلك الطعام والشراب ومنتجات التبغ 

 واألجهزة الكهربائية والمواد الصيدالنية ومستحضرات التجميل والمجوهرات والمالبس

واالحذية والقبعات والسلع الرياضية والمفروشات المنزلية والسجاد والكريستال الصيني 

واالواني المنزلية واألدوات واالمتعة والقرطاسية واالقراص المدمجة واقراص الفيديو 

الرقمية والعاب الفيديو والعاب الحاسوب واالعمال الموسيقية البصرية ولعب أطفال 

عدات الرياضية وسلع تحسين وتطوير البناء والمساكن ولقطاع واأللعاب واللعب والم

"القيام به بنفسك" ونباتات الحديقة وسلع ومعدات البستنة وخدمات التزيين بالزهور 

ومزادات على االنترنت والمعدات الكهربائية واإللكترونية المحلية أجهزة الطهي 

الثالجة وأفران ميكروويف  وأجهزة الغاز والشوايات والثالجات والمجمدات ومجمدات

والغساالت والمجففات الدوارة ومجففات الغسالة وغساالت االطباق ومبردات النبيذ 

وسخانات المياه والغاليات ومكابس النفايات ووحدات تكييف وآالت لالستخدام اليدوي 

 واألدوات اليدوية والسلع الضوئية والكاميرات والبضائع الفوتوغرافية ومنتجات الحمام

والتدفئة وإكسسوارات األزياء والجلود والمنتجات الجلدية المقلدة وحقائب اليد ومحافظ 

اليد ومستلزمات واكسسوارات السفر واالثاث واالواني الفخارية واالواني الزجاجية 

والمنسوجات الخردوات وغطاء المائدة الذى يوضع الطعام علية وأغذية الحيوانات 

حيوانات األليفة وإكسسوارات المدخنين وخدمات إصدار األليفة ومعدات ومنتجات ال

التذاكر والترفيه وخدمات الحجوزات السفر والعطلة واإلقامة من األسواق )المحال( 

العامة او محالن البيع ومتجر لبيع المالبس بالتجزئة ومتجر لبيع المفروشات المنزلية 

وجات أو عن طريق اإلذاعة بالتجزئة أو عن طريق الطلبات البريدية من خالل الكتال

والتلفزيون واالتصاالت أو من خالل خدمات التسوق عبر االنترنت عبر شبكة 

الحاسوب العالمية، اإلعالن والدعاية عن طريق الطلبات البريدية، تجهيز وافذ 

المحالت، خدمات العرض للبضائع، توزيع عينات، عرض البضائع، خدمات ترويج 

ال، المعلومات التجارية، إدارة قواعد البيانات الحاسوبية، المبيعات، استشارات األعم

تجميع المعلومات على قواعد البيانات الحاسوبية، الخدمات االستشارية واالستشارات 

المتعلقة بإدارة قواعد البيانات والتسويق، تحليل البيانات، البحوث والتحليل التجاري، 

ارية او دعائية، وهذه الخدمات تنظيم معارض او المعارض التجارية ألغراض تج

 دون غيرها 00واردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 149عدد 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9091220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/94/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ماس فود انترناشيونال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -أكتوبر 1مدينة  -قة الصناعية الثالثة المنط 44

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00األعمال التجارية واستيراد وتصدير حبوب بطعم الفاكهة الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 09فى مجال الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9090449 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/90/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -تكنو ويف للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور  -القطامية  BMBبجوار الشركة البافارية  -الطريق الدائرى  -برج راما 

 السادس 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 99فى مجال الفئه  00االستيراد والتصديربالفئة  - 00الفئة 
 

التنازل عن البيان المصاحب للعالمة  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9020029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصري  -فرد   -يد عبد العزيز عبد الهادى  ) مكتب ستارز للتصميمات ( خالد الس

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عين شمس  -ش عمر الخولى من ش الزهراء  09

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

ية التسويق والدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال واالعمال اإلدار - 00الفئة 

 00ويافطة الشركة وتنظيم المعارض والمؤتمرات بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9020101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسئولية محدودة  مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين مالطا شركة -توتو ليمتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اكس  -اكسبيس  -تا  -ياخت مارينا  -اكسبيكس  -تا  -بلو هاربور بيزنس سنتر  - 9ليفل 

 مالطا  - 9922بى اكس 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00االعمال وتفعيل النشاط المكتبى  بالفئة الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه  - 00الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9021924 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة محدودة المسئولية منظمة بموجب قوانين ديالوير  -ال بى  ’ ريفر اليت في 

 الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 99999نيويورك ’ الطابق السابع ’  91شارع رقم ’ ويست  99

 االمريكية

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 -خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى   - 00الفئة 

عرض السلع على  -يع بالتجزئة المباشرة ) ان الين ( متاجر الب -متاجر البيع بالتجزئة 

خدمات تجميع تشكيلية من السلع لصالح الغير  -وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة 

 الفساح المجال امام الزبائن بمعاينتها بشكل مناسب وشرائها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9021909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة محدودة المسئولية منظمة بموجب قوانين ديالوير  -ال بى ’ ريفر اليت في 

 الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 99999نيويورك  -نيويورك ’ الطابق السابع ’  91شارع رقم ’ ويست  99

 االمريكيةالمتحدة 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى   - 00الفئة 

متاجر البيع بالتجزئة المباشرة )ان الين( عرض السلع على وسائل االتصال لغايات 

المجال امام الزبائن  بيعها بالتجزئة خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير الفساح

 00بمعاينتها بشكل مناسب وشرائها بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9022192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/92/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سلوى فوزى جرجس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور 4برج  - ابراج جولدن سيتى -ش ترعة الجبل  099

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال  00االستيراد والتصدير وكافة االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 02والفئة  21الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9020219 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فرد  -الجرجاوى للتجارة  -محمود على محمد على الجرجاوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -سرايات المعادى  -الدور الثانى  -برج الملكة  - 2شارع النهضة من شارع  20

 القاهرة

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

( فى مجال الفالتر واكسسوار 00االستيراد والتصدير بالفئة رقم ) - 00الفئة 

 الموبايالت والتكييفات ومستحضرات التجميل.
 

جى  على حدى  Eاالشتراطات        :      التنازل عن حرف  



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9021009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/99/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الدنمارك -باندورا  اى / اس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدنمارك -جلوستروب  2199  -دى كاى 2هوفيدفيجين 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 94فى مجال  00خدمات الفئه  - 00الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9009201 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/90/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مجموعة مصر الشرق االوسط  وافريقيا لحلول وتكنولوجيا الطاقة جيمتسك )ش  

 شركة ذات مسئولية محدودة -. ذ . م . م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  - 10ناصية شارع  -ش عبد الحميد نافع  09

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

توكيالت ، توريدات ، تجارة ، بيع ، استشارات ، إدارة المشروعات ، إقامة  - 00الفئة 

،  02،  09،  09،  21في مجال  00المعارض التجارية ، االستيراد والتصدير بالفئة 

20 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9000202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/94/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمد عالء الدين أحمد موسى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السادس من أكتوبر  -مركز امبابة  -المعتمدية  -شارع حسين عابدين  29

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 (00الدعاية واالعالن الواردة بالفئة ) - 00الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9002022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -هانى ميخائيل جرجس ميخائيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -درب الكنيسة حارة اليهود  0الجمالية  

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00واجهات المحاالت والمكاتبات الواردة بالفئة  - 00الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9040991 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2991 

 :جيلالتس إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين هونج  -اورايمو تكنولوجى ليمتد 

 كونج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ايه / اف ساوث تاور ، ورلد فاينانس سى تى ار هاربور سيتى ،  90، 90-0ار ام اس 

 سانتون ، ار دى ، تى اس تى كيه ال ان ، هونج كونج  92

 00 : المةــــــلعات اـــفئ
 

االعالنات الخارجية االستشارات حول ادارة شئون الموظفين دعاية واعالن  - 00الفئة 

الدعاية واالعالن عبر االنترنت على شبكة حاسوب عرض السلع عبر وسائل 

االتصاالت الغراض البيع بالتجزئة استشارات حول ادارة االعمال ادارة االعمال 

ص للسلع والخدمات لصالح الغير وكاالت االستيراد والتصدير التجارية لمنح تراخي

ترويج المبيعات لصالح الغير تركيب االشتراكات فى خدمات االتصال عن بعد لصالح 

الغير توفير معلومات الدارة االعمال عبر موقع على شبكة االنترنت المحاسبة تنظيم 

ة االعمال التجارية أو الصناعية المعلومات فى قواعد بيانات الحاسوب المساعدة فى ادار

 00العالقات العامة بالفئة رقم 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9040299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/99/2991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   -شركة سان اند سام  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيزة  -المهندسين  -عبد المنعم رياض  شارع 44

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

  00الدعاية واالعالن واقامة المؤتمرات بالفئة  - 00الفئة 
 

التنازل عن حرف   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  

W    التجارىالتنازل عن البيان   --اس  على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9040200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مسئولية محدودة -احمد فتحى بسيونى على  -شركة تيكس للبرمجيات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة -ش بيروت الدور االول  21

 00 : المةــــــت العاـــفئ
 

 ماعدا االستيراد والتصدير 00جميع الخدمات الواردة بالفة  - 00الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

165 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9009100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة العربي للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 محافظة القاهرة -شارع جزيرة بدران شبرا قسم روض الفرج  2

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 (91- 99 - 1 - 2دون غيرها )في مجال الفئات   00جميع خدمات الفئة  - 00الفئة 
 

التنازل عن  -لصورة االشتراطات        :      :  منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با

الحروف كل على حدى وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9009120 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/90/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -يوالند لتعبئة المواد الغذائيه  -هانم محمد متولى 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 مركز طنطا  -نواج 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجاريه والتوكيالت التجاريه  - 00الفئة 

  0فى مجال االعشاب الوارده بالفئه  00الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9000420 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد تركى  -ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليرى تيجاريت انونيم شيركتي 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسطنبول / تركيا -باجسيالر  11ايفرين ماهاليسي ، جولبهار جاديسي ، نو : 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

دمات الدعاية والتسويق والعالقات العامة؛ تنظيم المعارض والمعارض خ - 00الفئة 

التجارية لغايات تجارية أو اعالنية؛ تفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات السكرتارية؛ خدمات 

إدارة وتوجيه األعمال واستشارات األعمال؛ خدمات تجميع لصالح الغير لمنظفات 

غايات طبية، قاصر للغسيل والكي، ملينات بخالف المستخدمة في العمليات التصنيعية ول

لألقمشة تستخدم في الغسيل والكي، مزيالت البقع، منظفات لجالية الصحون؛ عطور؛ 

مستحضرات تجميل )باستثناء مستحضرات التجميل الطبية(؛ روائح طيبة؛ مزيالت 

روائح كريهة لإلنسان أو الحيوان؛ صابون لالستخدام الشخصي وهو الصابون المعطر 

و الصابون السائل وصابون اليدين و صابون مطهر والصابون التجميلي و صابون 

مُّضاد للعرق )باستثناء الصابون الطبي(؛ معجون األسنان، منظفات أسنان على شكل 

علكة، هالم تبييض األسنان، مساحيق األسنان؛ مستحضرات لتنظيف أطقم األسنان، 

على الجير؛ ورق سحج )سنفرة(،  غسول للفم غير طبي، معاجين أسنان للسيطرة

معاجين سنفرة، حجر الخفاف  لالستخدام الشخصي؛ ملمعات الجلد، ملمعات لألغراض 

المعدنية، ملمعات األرضيات والجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة، جلود 

الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ الجلود االصطناعية، الجلود السميكة، المنتجات 

ة من الجلود، الجلود المقلدة أو من المواد االصطناعية وهي حقائب السفر، المصنوع

حقائب صغيرة سفرية، محافظ جيب، حقائب يد، حقائب ظهر لحمل األطفال، صناديق 

من الجلد والجلد السميك لتخزين بطاقات المعايدة، صناديق قبعات جلدية للسفر، 

ميل تباع فارغة، حقائب صغيرة صناديق المكياج تباع فارغة، حقائب أدوات التج

لمستحضرات التجميل تباع فارغة، حقائب أدوات تباع فارغة، حقائق كتب، حقائب 

محمولة للمستندات، محافظ جلدية، حقائب الظهر، حقائب مدرسية، حقائب تسوق 

جلدية، حقائب جلدية لألوراق النقدية، مظالت، مظالت شمسية والشماسي، عصي 

طقم الحيوانات والسروج، سيور اِلركاب،لجامات الخيل والمالبس الخيزران، السياط، أ

وهي بناطيل، جاكيتات، معاطف خارجية، معاطف، تنانير، بذالت، قمصان صوفية، 

صدارات، قمصان، بطانات جاهزة ]أجزاء من مالبس[، قمصان نصف ك، بلوزات 

، الجينز، ثقيلة، فساتين، برمودا شورت، سراويل قصيرة، بيجامات، كنزات صوفية

مالبس رياضية، مالبس ضد المطر، مالبس بحر، أثواب إستحمام، مالبس سباحة؛ 

مالبس رياضية )لالستخدام الرياضي فقط(، مالبس لألطفال وهي القمصان والسراويل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

الداخلية والجاكيتات والفساتين؛ مالبس داخلية وهي شورت البوكسر، مشدات للصدر، 

سراويل داخلية، جوارب قصيرة؛ لباس القدم وهي سراويل تحتية، سراويل تحتية، 

األحذية ما عدا األحذية التجبيرية، الصنادل، أحذية مضادة للماء، أحذية المشي؛ أحذية 

قصيرة على طول الكاحل، أحذية رياضية، شباشب؛ أجزاء األحذية وهي كعاب 

م(؛ أغطية الرأس لألحذية، النعال لألحذية، رخم لباس القدم )الجزء العلوي من لباس القد

وهي قبعات و قبعات ضيقة وقبعات رياضية وقبعات و بيريه )قبعات مستديرة 

مسطحة(؛ قفازات ]مالبس[، جوارب طويلة، أحزمة ]مالبس[، قميصوالت )سترات 

نسوية قصيرة(، السارنغ، لفاعات، لفاعات الرقبة، شاالت، ياقات ]مالبس[، ربطات 

نطلونات )باستثناء نقلها( وذلك لتمكين الزبائن من عنق، ربطة عنق، أحزمة حماالت للب

المعاينة بشكل مريح وشراء تلك البضائع، كافة الخدمات المذكورة أعاله يمكن توفيرها 

من خالل متاجر البيع بالتجزئة أو أسواق البيع بالجملة أو كتالوجات الطلب عبر البريد 

اقع اإللكترونية أو برامج التسوق المباشر أو بواسطة الوسائط اإللكترونية وتشمل المو

 ( .00التلفزيونية الـواردة بالفئـة )
 

التنازل عن الحروف كال على حدة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9004909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -حمد شوقى وشركاه موهير ايجيبت احمد م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديده  -لمشروع حلف المشاة منطقه خلف دار المشاه  2عمارة رقم 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00خدمات الدعاية واالعالن الوارده بالفئة  - 00الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -   االشتراطات        :   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9000911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -الزهراء لالستيراد والتصدير  -محمد ذيدان محمود ذيدان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بمشروع سوق الجمله الجديد مدينة المستقبل بملك شركة االسماعلية  19محل رقم 

 االسماعيلية -السواق الجملة مركز االسماعلية 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 20في مجال المالبس في الفئة  00االستيراد و التصدير الوارد بالفئة  - 00الفئة 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم ها طلب قدم عن
 

    9001291 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/90/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -كلين اب للتجارة و الصناعة ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع جسر السويس  10 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد و التصدير و ادارة و توجية االعمال و يافطة المحالت  - 00 الفئة

التجارية و خدمات البيع و عرض السلع عبر وسائل االتصاالت و الدعاية و االعالن و 

 (0-92-24( في مجال الفئات )00التسويق بالفئة رقم )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9001014 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

92/91/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة كونتكت لتقسيط السيارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه   -أكتوبر  1 -طريق االسكندريه الصحراوي   20الكيلو 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00عايه واالعالن الوارده بالفئة التسويق االلكترونى والد - 00الفئة 
 

على حدى  eomاالشتراطات        :      التنازل عن .
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9001110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/91/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

تاسست وقائمة طبقا لقوانين شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة هشام القيسي و أوالده 

 المملكة األردنية الهاشمية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عمان ,االردن , المقابلين

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

تجارة التجزئة في الشيكوالته و القهوة و السكاكر و المكسرات و التوابل و  - 00الفئة 

 00الحلويات بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9002194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة فردية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -مؤسسه شريف عبداهلل باكرمان للتجاره  

 المملكة العربية السعودية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكه العربيه  -طريق الحائر  -لمصانع حى ا -99492الرياض  - 4210ص.ب.  

 السعوديه 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعايه واالعالن وادارة توجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى  - 00الفئة 

 00الوارد بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 ة العالم

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9002110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه أوف شور تأسست وقائمة طبقا لقوانينن جزر كايمن  -الكازار انرجى بارتنرز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جزر  - 9-1990اى واى ك -غراند كايمن  -جورج تاون   -الجين أفنيو  - 919 

 الكايمن 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

محاسبه تدقيق الحسابات تقييم االعمال المعلومات واالخبار عن االعمال  - 00الفئة 

استشارات فى ادارة وتنظيم االعمال استشارات اداراة شئون الموظفين اعداد كشوف 

رات االعمال المهنيه ادارة الملفات الرواتب توظيف االفراد خدمات نقل االعمال استشا

المبرمجه  التنبؤات االقتصاديه تحرير الفواتير خدمات النصح فى ادارة االعمال اعداد 

 00تقارير الحسابات اعداد الضرائب الوارده بالفئه رقم 
 

على حدى وفى الوضع العادى  F FAENاالشتراطات        :      التنازل عن 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم م عنها طلب قد
 

    9000499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -إيهاب رؤف سدرة و شريكه لالستيراد و التصدير إي جي لالستيراد و التصدير 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الجديدة مصر  9شقة  -شارع فؤاد باشا من شارع الخليفة المأمون  9 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

في  00التجارة و االستيراد والتصدير و المحالت التجارية الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 29مجال الفئة 
 

528918العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9001102 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   -انترناشيونال كوول سنتر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بوالق الدكرور  -مساكن العاملين بجامعة القاهره  -ب 2بالعقار رقم  9محل رقم 

 الجيزه  

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 99فى مجال الفئه  00الخدمات الوارده بالفئه  - 00الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9001191 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الزراعى  اجروالند للتصنيع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم العطارين  -االزاريطة  -ش االسكندر األكبر  24

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 09فى مجال الحاصالت الزراعيه بالفئة  00االستيراد والتصدير بالفئة  - 00الفئة 
 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم لب قدم عنها ط
 

    9001129 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -اجروالند للتصنيع الزراعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم العطارين  -االزاريطة  -شارع االسكندر األكبر  24

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 09فى مجال الحاصالت الزراعيه بالفئة  00االستيراد والتصدير بالفئة  - 00ة الفئ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9001104 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركه قباني لتصنيع وتجهيز البن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -مدينه العاشر من رمضان  -  09المجاوره  001القطعه  0شقه رقم 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

     09في مجال البن بالفئه  00جميع خدمات الفئه  - 00الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 149عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مؤسسة محمد احمد مجاهد موسى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

امام المستشفى العام الدولى الجديد ملك / سعاد السيد الطنطاوى ثان  -ش الضباط  

 الدقهليه -لمنصوره ا

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الحاصالت الزراعيه  00االستيراد والتصدير الوارد بالفئه   - 00الفئة 

  09الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019420 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -غني للتجارة و الصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الدور الرابع  - 22/ 2عمارة  -سنتر االسراء بالزا  -المحور المركزي  -اكتوبر  1

 الجيزة - 22شقة 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

لزراعية بالفئة في مجال الحاصالت ا 00االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 00الفئة 

09 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019421 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة السادات أجرو فروت لتصدير  -شركة هيثم سمير محمد السعدنى وشريكتة  

 شركة تضامن -الحاصالت الزراعية 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

لبنوك بملك هانى محمد محمد ابو  9الدور االول علوي مول  9السادات محل رقم 

 المنوفية -الهدى السادات 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الحاصالت الزراعية بالفئة  00االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 00الفئة 

09 
 

التنازل عن اجرو  -خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  منح الطالب حق -االشتراطات        :      

كال على حدة Rioo  orghفروت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايتات لالستثمار و التجارة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 999شقة  -الدور االول  -جناح جاردن سيتي  -شارع محمد علي  90

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الحاصالت الزراعية بالفئة  00االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 00الفئة 

09 
 

التنازل عن البيان  -حة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموض

التجارى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

185 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردى   -اليكس جرين لالستيراد والتصدير   -فوزى حمدينو قاسم نصار 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شقة قسم المنتزة  -االول علوى  -توفيقى  99حوض 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الحاصالت الزراعية بالفئة  00االستيراد و التصدير الوارد بالفئة  - 00الفئة 

09 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم لب قدم عنها ط
 

    9019299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية-المتوسط للمنتجات الزراعيه  مابكو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سيدى  -سموحه   -الدور الخامس  - 0عماره  -عمارات أمن الدوله  -شارع الفردوس 

  االسكندريه -جابر 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها )فى مجال   00االستيراد والتصدير الوارده بالفئه رقم  - 00الفئة 

 (09الحاصالت الزراعيه الوارده بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -بيكرز للتصدير والتوريدات العموميه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع    -مبنى كايرو بيزنس بالزا  -الدور االول  990مكتب رقم  -القاهره الجديده 

 القاهره  -التسعين 

 00 : المةــــــت العاـــفئ
 

فى مجال الحاصالت الزراعيه الوارده  00االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - 00الفئة 

 09بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمد حسن خليل منسى وشركاه  -المنسى لالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز طنطا الغربية -برج الفاتح امام سوق الجملة  -شارع الفاتح 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 09فى مجال الحاصالت الزراعية بالفئة  00لوارد بالفئة استيراد و تصدير ا - 00الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

189 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/99/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

أحمد محمد خليل بدوى  -اعات الغذائية  والتنمية الزراعية شركة بدوى جروب للصن

 شركة توصية بسيطة -وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر من  -المنطقة الصناعية  -الجزء الشمالى الغربى  AA 4/ 91القطعة رقم 

 رمضان 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 09فى مجال الفئة  00ة بالفئه جميع الخدمات الوارد - 00الفئة 
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019214 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية  -فردي  -طارق ناجي محمد العامودي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -ندرية االسك  -اللبان  -شارع الباب االخضر  01

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الفئة رقم  00االستيراد والتصدير واالعمال التجارية الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 دون غيرها  0
 

التنازل عن البيانات التجارية   --   E Iاالشتراطات        :      التنازل عن  اف  ام  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم ب قدم عنها طل
 

    9019210 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية  -فردي  -طارق ناجي محمد العامودي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -االسكندرية   -اللبان  -شارع الباب االخضر   01

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الفئة رقم  00تيراد والتصدير واالعمال التجارية الواردة بالفئة االس - 00الفئة 

 دون غيرها  0
 

440092االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة   -محمد محمود حسن وشريكته     -شركة فور سيزون اكسبورت انترناشيونال 

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور السادس علوى شارع االقبال ابو قير قسم المنتزة  2الشقة الكائنة بالعقار رقم 

 االسكندرية 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

  00االعمال التجارية بالفئة  -من االعمال التجارية  يافطه محل بوصفها - 00الفئة 

 (09دون غيرها)فى مجال
 

التنازل عن البيان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة النيل للمشروعات والتجارة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة  -شارع رمسيس  00

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00خدمة بيع االطارات الواردة بالفئة رقم   - 00الفئة 
 

التنازل عن البيان  -الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  االشتراطات        :      منح

803124العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9019122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 محدودةشركة ذات مسئولية  -بالنس لالستشارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر القاهرة -شارع ابن الرومى   00

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 (00ادارة معامل بالفئة ) - 00الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -الطيب للتجارة والتنمية  -سامه حسن أحمد وشركاة ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -ش النبوى  0

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير ويافطة المحل بوصفها من االعمال التجارية االعمال  - 00الفئة 

 1فى مجال الفئة  00التجارية بالفئة 
 

التنازل عن جميع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

عناصر العالمة كال على حدة وفى الوضع العادى



تجارة الداخليةجهاز تنمية ال  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة تضامن -الطيب للتجارة والتنمية  -اسامه حسن أحمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -ش النبوى  0

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير يافطة محل بوصفها من االعمال التجارية االعمال  - 00الفئة 

 92فى مجال الفئة  00الفئة التجارية ب
 

التنازل عن  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

الحروف كال على حدة
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   -لتصدير الحاصالت الزراعية شركة القاضي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بندر بنها  -بنها الجديدة  -شارع عمر بن الخطاب  0

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير  -  00يافطه محل بوصفها من االعمال التجارية بالفئة   - 00الفئة 

 09فى مجال الفئة  00جارية بالفئة و االعمال الت
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012201 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  - نور الصباح -محمد رمضان عبداهلل شبانه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية -مركز تال   -بملك محمد رمضان عبداهلل شبانه  -كفر ربيع  

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الحاصالت الزراعية بالفئة  00استيراد و تصدير الواردة بالفئة  - 00الفئة 

09 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم ا طلب قدم عنه
 

    9012200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جمعية خيرية   -اكسيو لينك  -جمعية المصدرين المصريين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادى / القاهرة  990مكرر ش  19

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 في مجال االثاث 00رية و االستيراد والتصدير بالفئة االعمال التجا - 00الفئة 
 

 EOIFالتنازل عن هوم   -  555882االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - Btohs BcalBبالك شوتس الدارة المطاعم والكافيهات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -دجله  -السوق التجاري قبلى  - 290شارع  1محل 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00ادارة المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة  - 00الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -فور جى لالستيراد والتصدير  -عبدالهادى متولى وشريكه   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -القطامية  - 02ايجيكو  90عمارة 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 92 -  0 - 2فى مجال الفئات  00االستيراد والتصدير بالفئة  - 00الفئة 
 

التنازل عن البيان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  

التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012201 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

21/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -النزهه -مساكن الشيراتون  -الدور الرابع  - 499شقة  -أ عمارات الملتقى العرب  49

 القاهرة 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال  00االستيراد والتصدير والبيع جمله وقطاعى الواردة بالفئه رقم  - 00الفئة 

 20المنتجات الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -وريدات ش.م.م  بينجو العالمية للتجارة والت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

النزهه -مساكن الشيراتون  -الدور الرابع   - 499شقة  -أ عمارات الملتقى العرب  49

 القاهرة  -

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

ادارة وتوجيه االعمال وتنظيم المعارض واغراض التسويق وعرض  - 00الفئة 

  20فى مجال المنتجات الوارده بالفئه  00ئع والبيع جمله وقطاعى بالفئه البضا
 

التنازل عن كلمة سيريس  - 592408االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

WFAMFW  على حدى
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  - SEYRT ADZILYFAOLشركة لطفى للصناعات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قسم مصر  -بشارع عبد العزيز فهمى  992بالدور االرضى بالعقار رقم  9شقة رقم 

 القاهرة  -الجديدة 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 20في مجال الفئه  00خدمات الفئة جميع  - 00الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9012021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عامة محدودة المسؤلية -شركة يونيليفر بى ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة -زد دى  4 21سى اتش  -لترا انج -بورت ساناليت ويرال مرسيسد 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

"خدمات االشتراك لمنتجات الشاي وإكسسوارات الشاي و هى الشاى و  - 00الفئة 

مستخلصات الشاى ، المشروبات الغازية الغازية وغير الغازية، الشاي المثلج، الشاي 

األعشاب غير الطبية و المنقوع غير الطبى ،  ومساحيق الشاي المثلج المخلوط ، شاي

أكواب الشاي، ، الكؤوس ، الكوبيات ، نظارات، المجات ، الصحن ، اطقم الشاى ، 

األكواب، السلطانيات، مصافي ، اوعية لنقع الشاى ، عصي الشاي ، مصافى الشاى ، 

ي ، كرات الشاى ، علب الشاى ، اغطية لحفظ حرارة ابريق الشاى ، مرشحات الشا

اطقم الشاى ، كبسوالت الشاي القابلة إلعادة التعبئة ، خدمات البيع بالتجزئة و خدمات 

البيع يالتجزئة عبر االنترنت عن طريق خدمات االشتراك و التى تحتوى على منتجات 

الشاي وإكسسوارات الشاي و هى الشاى و مستخلصات الشاى ، المشروبات الغازية 

اي المثلج، الشاي ومساحيق الشاي المثلج المخلوط ، شاي الغازية وغير الغازية، الش

األعشاب غير الطبية و المنقوع غير الطبى ، أكواب الشاي، ، الكؤوس ، الكوبيات ، 

نظارات، المجات ، الصحن ، اطقم الشاى ، األكواب، السلطانيات، مصافي ، اوعية 

الشاى ، اغطية لحفظ  لنقع الشاى ، عصي الشاي ، مصافى الشاى ، كرات الشاى ، علب

حرارة ابريق الشاى ، مرشحات الشاي ، اطقم الشاى ، كبسوالت الشاي القابلة إلعادة 

 دون غيرها 00التعبئة." الواردة بالفئة 
 

التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010911 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

09/92/2992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه -شركة مطاوع للبالستيك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -ملك الشركاء  -شبرا الخيمة  -عزبة رستم  -شارع سلطان  09

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00صدير واالعمال التجارية وجميع خدمات الفئة االستيراد والت -يفط محل  - 00الفئة 

 دون غيرها  92فى مجال الفئة 
 

كال على حدى  وفى الوضع العادى  WSاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف اس سي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010921 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة التميز الكويتية المصرية للخدمات التعليمية و المقاوالت و االستثمار العقاري و 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -انشاء و ادارة المطاعم و الشيفات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادي  -الشطر الخامس  -مساكن نيركو  21

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد و التصدير و االعمال التجارية و يافطة محل بوصفها من االعمال  - 00الفئة 

  09و  21في مجال الفئة   00التجارية بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010200 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

90/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -ريو كارجو   -محمود محمد محمود السيد حنفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ناصية سوبر  -ش االمن باهلل   -بحرى الطريق  00الكيلو  -طريق اإلسكندرية مطروح 

 قسم برج العرب الجديدة  -لوى الدور االول ع  -ماركت الزهراء  

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 09فى مجال الفئة  00االستيراد و التصدير بالفئة  - 00الفئة 
 

كال على حدى  Eooi D &ogooFاالشتراطات        :      التنازل عن فوود اند درينكس  
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وزارة االوقاف و الشؤون الدينية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سلطنة عمان -روى  992رمز بريدى  - 020صندوق بريد  -الخوير  

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

المكتبى و المحاسبة الواردة  خدمات ادارة و توجيه االعمال و تفعيل النشاط - 00الفئة 

 ( دون غيرها00بالفئة )
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -والتوريدات ش.م.م   بينجو العالمية للتجارة

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن الشيراتون  -الدور الرابع  - 499شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العربى  49

 القاهرة   -النزهة  

 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

سويق وعرض ادارة وتوجيه االعمال وتنظيم المعارض واعراض الت - 00الفئة 

 20فى مجال المنتجات الواردة بالفئة  00البضائع بالفئة رقم 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      التنازل عن كلمة صلصال على حدى 

وغيرها  592408
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة محمد عبد اللطيف على الشوا وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية. -اول المنصورة  -بملك عاطف البيار -شارع سوق التجار 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

العمال ويافطة المحاالت خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه ا  - 00الفئة 

التجارية وخدمات البيع وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن 

  20-24فى مجال الفئات  00والتسويق بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه   -أحمد الطيبى وشريكته   انترناشيونال ريتيل جروب  عمر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -المعادى  292تقسيم سوارس ش 24مجموعه  0عماره  

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

ت خدمات االستيراد والتصدير  وأداره وتوجيه االعمال ويافطه المحاال - 00الفئة 

التجاريه وخدمات البيع وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن 

 (94,  90, 20دون غيرها )فى مجال الفئه   00والتسويق بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  محدوده المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -ل ال سي اينستاجرام ا

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 14920ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  9199

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

رويج؛ وهى المعلومات المتعلقة خدمات التسويق والدعاية واإلعالن والت - 00الفئة 

بالخصومات والكوبونات والتخفيضات والقسائم وروابط الوصول لمواقع البيع بالتجزئة 

على االنترنت لالخرين والعروض الخاصة ببضائع وخدمات االخرين توفير خدمات 

أبحاث السوق وخدمات المعلومات؛ الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عبر شبكة 

ات االتصاالت؛ خدمات األعمال والدعاية واإلعالن؛ وهى التخطيط االنترنت وشبك

االعالمى وشراء وسائل االعالم لالخرين خدمات االعمال والدعاية واالعالن وهى 

خدمات الدعاية واالعالن لتتبع االداء االعالنى والدارة وتوزيع وخدمة الدعاية 

لتقارير ولتحسين اداء الدعاية واالعالن ولتحليل بيانات الدعاية واالعالن ولتقديم ا

واالعالن الخدمات االستشارية فى مجاالت الدعاية واالعالن والتسويق وهى تخصيص 

جهود الدعاية واالعالن والتسويق لالخرين توفير المواقع والوسائل عبر االنترنت لربط 

خرين البائعين مع المشترين الدعاية واالعالن والتسويق والترويج لبضائع وخدمات اال

عن طريق توفير معدات التصوير ومعدات الفيديو فى المناسبات الخاصة توفير المواقع 

والوسائل عبر االنترنت للبث المباشر لفيديو االحداث الترويجية تنظيم وادارة المناسبات 

الخاصة لالغراض التجارية او الترويجية او الغراض الدعاية واالعالن ؛ توفير أدلة 

نترنت التي تضم الشركات والمنتجات وخدمات اآلخرين الواردة بالفئة األعمال عبر اإل

 دون غيرها 00
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

543282مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية  -اوكيولس فى أر ، ال ال سى 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 14920ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  9199

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التسويق والدعاية واإلعالن والترويج؛ توفير خدمات أبحاث السوق  - 00الفئة 

وخدمات المعلومات؛ الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عبر شبكات الكمبيوتر وشبكات 

االتصاالت؛ خدمات األعمال والدعاية واإلعالن؛ تسهيل تبادل وبيع الخدمات 

ريق شبكات الكمبيوتر وشبكات االتصاالت؛ توفير والمنتجات من أطراف ثالثة عن ط

األسواق اإللكترونية لبائعي السلع و/ أو الخدمات؛ توفير تسهيالت ]المواقع والوسائل[ 

عبر اإلنترنت لربط البائعين مع المشترين؛ شبكات األعمال ]واألعمال التجارية[؛ 

واإلعالن والمعلومات، خدمات االستخدام ]التشغيل[ والتوظيف؛ خدمات توزيع الدعاية 

وهي توفير المساحات اإلعالنات المبوبة عبر شبكات االنترنت وشبكات االتصاالت؛ 

خدمات بطاقات الهدايا المدفوعة مسبًقا، وهي إصدار شهادات بطاقات الهدايا التي يمكن 

استردادها مقابل السلع أو الخدمات؛ الخدمات الخيرية، وهي تعزيز الوعي العام 

الخيرية وأنشطة التصدق واألنشطة التطوعية والخدمات العامة والمجتمعية  باألنشطة

واألنشطة اإلنسانية؛ تنظيم المعارض والمناسبات في مجال تطوير البرمجيات واألجهزة 

لألغراض التجارية أو ألغراض الدعاية واإلعالن؛ خدمات الجمعيات التي تعزز 

بيقات البرمجيات المتنقلة؛ اإلعالن مصالح المهنيين والشركات في مجال تطوير تط

والدعاية والترويج المباشر لسلع وخدمات اآلخرين عبر شبكة اإلنترنت؛ الخدمات 

االستشارية فيما يتعلق بالتسويق والدعاية واإلعالن؛ تنظيم وإدارة المناسبات الخاصة 

عالن عبر لألغراض التجارية أو الترويجية أو ألغراض الدعاية واإلعالن؛ الدعاية واإل

الوسائط اإللكترونية؛ تنظيم والترويج لـ وإدارة المعارض والمعارض التجارية 

والمناسبات ألغراض األعمال ]واألعمال التجارية[؛ خدمات متجر التجزئة على 

االنترنت وتضم سماعات الرأس للواقع االفتراضي والواقع المعزز، واأللعاب 

اية واإلعالن لآلخرين عبر شبكة اإلنترنت والمحتوى والوسائط الرقمية؛ نشر الدع

وشبكات االتصاالت؛ الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عن طريق توزيع إعالنات الفيديو 

على شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ الخدمات اإلعالنية، فيما يتعلق باستهداف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 149عدد 

ل النشاط وتحسين اإلعالنات عبر اإلنترنت؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال، وتفعي

المكتبي؛ استشارات العالمة التجارية؛ تصميم مواد الدعاية واإلعالن لآلخرين؛ توفير 

أدلة األعمال عبر اإلنترنت التي تضم الشركات والمنتجات وخدمات اآلخرين الواردة 

 دون غيرها 00بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9010291 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

النزهه  -مساكن الشيراتون  -الدور الرابع  - 499شقة  -أ عمارات الملتقى العرب  49

 القاهرة -

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

اداره وتوجيه االعمال وتنظيم المعارض وأغراض التسويق وعرض  - 00ئة الف

 00البضائع الوارده بالفئه 
 

420383االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9014241 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  مصرية -شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور  -النزهة  -مساكن شيراتون 499شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العربى    49

 القاهرة  -الرابع 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

نظيم المعارض و اغراض التسويق و عرض ادارة و توجيه االعمال و ت - 00الفئة 

 20لجميع منتجات الفئة  00البضائع الواردة بالفئة رقم 
 

592408االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9014221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ناب انكس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكية  - 19219كاليفورنيا  -فينس  -ماركيت ستريت  10

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التسويق ,خدمات الدعاية و االعالن ,الخدمات الترويجية باستخدام  - 00الفئة 

لكترونية مع بيئات العالم الحقيقي لغرض عرض برنامج الواقع المعزز لدمج البيانات اال

و التقاط و تسجيل و تعديل الصور المعززة و اشرطة الفيديو المعززة خدمات االعالن 

عبر االنترنت لالخرين و نشر االعالنات لالخرين عن طريق الكمبيوتر و شبكات 

 00االتصال االخري بالفئة رقم 
 



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
 

 

 

220 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9014492 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/99/2990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -النزهه  -الدور الرابع مساكن الشيراتون  499أ عمارات الملتقى العربى شقة  49

 القاهرة

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات ادارة وتوجيه االعمال وتنظيم المعارض واغراض التسويق  - 00الفئة 

 20فى مجال منتجات الفئه  00وعرض البضائع الوارده بالفئه 
 

 592408االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 


