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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0320967  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/07/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

فرد مصرى  - لیدر لتعبئة المواد الغذائیة  -سمیر عبد العظیم بسیونى عبد الفتاح البنا 
  الجنسیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طنطا ملك / عادل محمد عبد المنعم  -االستاد  -ش المھندس عبد الرؤف رمضان  16
  الغربیة  -سالم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

كابتشینو قھوه سریعھ الزوبان والمنتجات المصنوعھ من القھوة الواردة بالفئة  - 30الفئة 
  دون غیرھا 30

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -  االشتراطات        :    
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0333734  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/04/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -شركة ھابي سویت للصناعات الغذائیة  -احمد محمد عطیھ محمد الكمار وشركاه  
  شركة تضامن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الزھویین / شارع دایر الناحیة / شبین القناطر / القلیوبیة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30جمیع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 30الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

404 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنھ بالنقل أو ا ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0338133  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/07/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة فرى فودز للصناعات الغذائیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفیة  -عزبة محمود فرید شرارة  - منوف  -جزي 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم قدم عنھا طلب 
 

    0348665  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/03/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة -شركة  منتجات سیناكس اند فوودس االغذیة للتجارة المساھمة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

,شیشلي,  4بلوك ج رقم  100 - 102حي اسن تبة شارع بیوك درة مایا اكار سنتر 
  ,تركیا اسطنبول

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

القھوة، الكاكاو؛ المشروبات التي أساسھا القھوة أو الكاكاو، المشروبات التي  - 30الفئة 
أساسھا الشوكوالتھ. المعكرونة، الفطائر المحشوة، معكرونة النودلز. المعجنات 

حین والشوكوال؛ ومنتجات المخابز التي أساسھا الطحین؛ الحلویات التي أساسھا الط
الخبز، سیمیت (معجنات تركیة على شكل حلقات مغطاة بالسمسم)، معجنات تركیة، 
خبز البیتا، الشطائر، حلویات الرقائق المحشیة (معجنات تركیة)، الفطائر، الكعك، 

البقالوة (حلوى تركیة أساسھا العجین المغّطى بالشراب المركز)، القطایف (حلویات 
ن)؛ الحلویات التي أساسھا العجین المغطاة بالشراب؛ حلوى تركیة أساسھا العجی

البودینغ، الكاسترد، حلو الحلیب بالكرامیل (البودینغ التركي)، حلوى البودینغ باألرز، 
حلوى البودینغ باللوز (البودینغ التركي). العسل، غراء النحل لالستھالك البشري، شمع 

ئیة، الفانیال (المنكھات)، البھارات، النحل ألغراض غذائیة. بھارات للمواد الغذا
الصلصات(توابل)، صلصة البندورة. مسحوق الخمیرة ، مسحوق الخبیز، 

المستحضرات الطبیعیة لتحسین شكل ولون منتجات الطحین، وحفظھا. الدقیق، السمید، 
نشا الطعام. السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر. الشاي، الشاي المثلج. الحلویات، 

تة، البسكویت، المقرمشات، البسكویت الھش والرقیق، الشوكوال بالحلیب، الشوكوال
كعكة الفواكھ الصغیرة، الكعك، الشوكوال والحلویات مع الكرامیل. العلكة. البوظة، 

المثلجات القابلة لألكل. الملح. الوجبات الخفیفة التي أساسھا الحبوب، الفشار، الشوفان 
فطار، القمح المعالج لالستھالك البشري، الشعیر المطحون، رقائق الذره، حبوب اإل

المطحون لالستھالك البشري، الشوفان المعالج لالستھالك البشري، جاودار معالج 
  لالستھالك البشري، األرز. دبس للطعام. 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعام - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0364080  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/01/2018  

  :التسجیل البإسم ط
  

 - عزة مصطفى عبد العزیز محارم  -جرین الیف للبسكویت والشیكوالتھ لصاحبتھا 
  مصریة الجنسیة  -فردى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحیرة -كفر الدوار  -طریق االسكندریھ القاھرة الزراعى السریع  27الكیلو 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30یت بجمیع انواعھ الوارد بالفئة البسكو - 30الفئة 
 

التنازل عن   -- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
البیانات التجاریة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365213  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

فرد مصرى  - عبد الناصر إبراھیم محمود غازى  -لتوزیع المواد الغذائیة غازى 
  الجنسیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -فیصل  -الطالبیة  -میدان الساعة  -برج السالم  - ش المنشیة  9

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

ھوة محالة (كوفى میكس) كابتشینو نكھات مختلفة مشروب شیكوالتة ساخنة ق - 30الفئة 
قھوة مشروبات اساسھا القھوة بن شیكوالتة بسكویت فطائر بیتزا كیك شاى كاكاو سكر 

دقیق مستحضرات مصنوعة من الحبوب الحلویات بكافة انواعھا عسل نحل عسل اسود 
  دون غیرھا 30وجمیع منتجات الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - وان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االل -االشتراطات        :      
326886مع العالمة رقم 
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 نماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة وال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365476  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -توفیر للمواد الغذائیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -اكتوبر  6  -بالمنطقة الصناعیة السادسة   11د القطعة رقم مبنى رقم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عإعادة الطبالتعدیل أو النشر أو  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0366797  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة -توفیر للمواد الغذائیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -اكتوبر  6مدینة  -بالمنطقة الصناعیة السادسة  11مبنى رقم د قطعة رقم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30وجمیع انواع المنتجات الواردة بالفئة  جمیع انواع العسل - 30الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367322  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -لورد ایجیبت تریدنج  -د مصطفى سمیر زكى محم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زھراء مدینة نصر  - 3108عمارة  4شقة  -مدینة نصر  

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منھ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367395  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -شركة االمل للحاصالت الزراعیة ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحیرة  -حوش عیسي  -طریق دمنھور  -قریة ندیبة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ن غیرھادو 30البھارات بالفئة  - 30الفئة 
 

 -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367399  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة  -شركة االمل للحاصالت الزراعیة ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحیرة  -حوش عیسي  -طریق دمنھور  -قریة ندیبة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30االرز الوارد بالفئة  - 30الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
264441مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءیجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369288  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -عبور الند للصناعات الغذائیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة العبور -  13- 12بلوك  15القطعة رقم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

ارز مكرونة صلصة شاى سكر بن كاكاو دقیق المستحضرات المصنوعة  - 30الفئة 
من الحبوب بسكویت شیكوالتة الحلویات بكافة انواعھا عسل نحل عسل اسود كاتشاب 

  دون غیرھا 30مایونیز وجمیع منتجات الفئة 
 

على  Valleyل عن فالى التناز - 271861العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
حدة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369292  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -عبور الند للصناعات الغذائیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  رمدینة العبو -  13- 12بلوك  15القطعة رقم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

أرز مكرونة صلصة شاى سكر بن كاكاو دقیق المستحضرات المصنوعة   - 30الفئة 
من الحبوب بسكویت شیكوالتة الحلویات بكافة انواعھا عسل نحل عسل اسود كاتشاب 

  دون غیرھا 30مایونیز وجمیع منتجات الفئة 
  

 

 Gardenالتنازل عن جاردن  - 271861بطة مع العالمة رقم العالمة مرت-االشتراطات        :      
على حدة
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 التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات 

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369323  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة  -الزھرة  -عبد العزیز محمد الخالد مغربل وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدینة العاشر من رمضان  - b2المنطقة الصناعبة  b1قطعھ ارض توسع للقطعھ ه / 
  الشرقیھ

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

416 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعدیل  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369324  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة  -الزھرة  -عبد العزیز محمد الخالد مغربل  وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدینة العاشر من رمضان  -  b2المنطقة الصناعبة  b1قطعھ ارض توسع للقطعھ  (ھـ) 
  الشرقیھ  -

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30ع المنتجات الواردة بالفئة رقم جمی - 30الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

417 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369925  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة عامھ محدودة تاسست  -برودكتورز دو یربا مات دو سنتو بیبو اس سي ال 
  وقائمة طبقالقوانین االرجنتین 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االرجنتین -بیونوز ایرز 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30الشاي و القھوة و اعشاب و شاي اعشاب بالفئة  - 30الفئة 
 

العالمة مرتبطة   -- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
293303بالعالمة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

418 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أ - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370382  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  الھند -ایسترن كوندیمنتس برایفت لیمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الھند 685561ایسترن فالى ادیمالى ایدوكى كیراال  15بى بى نمبر 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

توابل الدحاح توابل اللحوم مسحوق الفلفل الحار مسحوق الكزبرة مسحوق  - 30ة الفئ
  دون غیرھا 30الكركم بالفئة 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



خلیةجھاز تنمیة التجارة الدا  
 
 
 

419 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370383  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مؤلفة طبقا لقوانین تركیا   -یلدیز ھولدینج ایھ. اس  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسطنبول ،تركیا -اوسكودار   6/ 1كیسیكلى ماھالیسى شیشمى شیكمازى سوكاك نو : 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

-االرز التابیوكا و الساغو - القھوة و الشاى و الكاكاو و القھوة االصطناعیة - 30الفئة 
الحلویات -الخبز و الفطائر و الحلویات  - الدقیق و المستحضرات المصنوعة من الحبوب

- الملح -الخمیرة و مسحوق الخبیز - عسل النحل و العسل االسود -السكر  -المثلجة
  دون غیرھا 30الثلج بالفئة  -الخل و الصلصات ( التوابل ) البھارات -الخردل 

 

329287تراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقماالش



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

420 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370526  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست وقائمة طبقا  -شركة مركز المدینة المثالیة لالغذیة 
  االردن  - لقوانین عمان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االردن - عمان 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30مصاص اطفال علكة ( لبان ) بسكویت و الكعك بالفئة رقم  - 30الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

421 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370745  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/05/2018  

  :سجیلالت إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیھ محدودة تاسست ةقائمة طبقا  -شركة مخابز األحساء االتوماتیكیة 
  لقوانین المملكة العربیھ السعودیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربیھ السعودیة -االحساء  - شارع الظھران المبرز  -بنایھ الحسین والعفالق 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

القھوة والشاى والكاكاو والقھوة االصطناعیھ االرز التابیوكا والساغو الدقیق  - 30الفئة 
والمستحضرات المصنوعھ من الحبوب الخبز والفطائر والحلویات الحلویات المثلجھ 

عسل النحل والعسل االسود الخمیره ومسحوق الخبیز (بیكنج بودر) الملح الخردل 
التوابل) البھارات الثلج وجمیع المنتجات الواردة بالفئھ (المستردة) الخل والصلصات (

30  
 

التنازل عن رسم   -- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
214822العالمة مرتبطة بالعالمة   --السنبلة  



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

422 
 

 دة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجری

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370986  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة-فرد    -معمل الزھراء للحلویات  -عبد المنعم عابد عبد المنعم صادق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشیخ -مركز الحامول  -الحامول  بملك  خالد فوزى على محمد  7قریع 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30الحلویات والكیك والبسكویت بالفئة  - 30لفئة ا
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

423 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو منھ بالنقل أو النسخ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371354  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریھ وفقا   - ایفا فارما" ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة " 
  1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8الحكام القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الھرم   -كفر الجبل  -شارع السادات (سلطان سابقا) متفرع من ترعة  المنصوریة 176
  محافظة الجیزة  -

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 30الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

424 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371651  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -شركة سیما للتصنیع الغذائي ش م م   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھره -الساحل  -المیریھ ا  -ش مرفق المیاه  6

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30جمیع منتجات الفئة رقم   - 30الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
 201765العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

425 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371791  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد  -النبیل لتصنیع وتعبئة المواد الغذائیة    -محمد رضوان نبیل القالش    

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقیھ  -مدینة العاشر من رمضان  - 48فیال  -  5مجاوره 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30المنتجات الوارده بالفئھ  - 30الفئة 
 



ز تنمیة التجارة الداخلیةجھا  
 
 
 

426 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371839  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیثة محدودة-ش ذ م م  -كنانھ للصناعات الغذائیھ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

فدان منطقھ بلبیس االصناعیھ طریق  80بمنطقھ ال  6و  5و  4و  3و  2القطع ارقام 
  بلبیس العاشر من رمضان الشرقیھ 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30سناكس بالفئة  - 30الفئة 
 

-----االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

427 
 

 ج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذ

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371997  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -شركة دریم  ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -مدینة برج العرب الجدیدة  -المنطقة الصناعیة األولى  - 18بلوك  1القطعة رقم 
  األسكندریة

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30واردة بالفئة جمیع نكھات البودر ال - 30الفئة 
 

العالمة مرتبطة   -- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
160875بالعالمة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

428 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عة الطبالتعدیل أو النشر أو إعاد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372214  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

11/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة  - ھره للتجارة والتوكیالت واالستیراد والتصدیر ش -تامر رجب و شركاه 
  بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -العجوة  - المھندسین  -  15شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  304

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  الدقیق  فیما عدا المكرونة و 30جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

االشتراطات        :      قمرى 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

429 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372246  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

11/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  سولین سیكوالتا جیدا ساناى في تیكاریت انونیم سیركیتى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سیھیتكامیل جازیانتب ، تركیا  4نولو كاد. رقم :  83412یسى . أورجانیز ساناى بولج4

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

القھوة والشاى والكاكاو والقھوة االصطناعیة االرز التابیوكا والساغو  - 30الفئة 
الطحین والمستحضرات المصنوعة من الحبوب الخبز والمعجنات السكر والعسل 

سحوق الخبیز الملح الخردل الخل والصلصات ( التوابل ) والعسل االسود الخمیرة وم
البھارات الثلج الحلویات الشوكوال والبسكویت والمقرمشات والویفر والشوكوال من 

مركبات الحلیب وكعك الفواكة والكعك والشوكوال والحلویات مع الكرامیل العلكة 
الحبوب والفشار والشوفان والبوظة والثلج الصالح لالكل واالغذیة الخفیفة التى اساسھا 

المطحون ورقائق الذرة وحبوب االفطار والقمح المعالج لالستھالك البشرى والشعیر 
المطحون لالستھالك البشرى والشوفان المعالج الستھالك البشرى والذرة المطحونة 

  دون غیرھا 30لالستھالك البشرى الواردة بالفئة 
 

العالمة مرتبطة  - ب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطال -االشتراطات        :      
وغیرھا 1180495مع العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

430 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنھ بال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372362  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -وافیلینو  -عبیر سیلم صبحى سلیم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شیراتون  -علوى نادى وادى دجلة  3محل  -النزھة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

على حدة Grillالتنازل عن جریل  -االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

431 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372395  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین جمھوریة  - الشركة المصریة الدولیة للبن 
  مصر العربیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر - الجیزة  -الدقى  -الدور االرضى   -شارع بولس حنا  5

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

القھوة و الشاى و الكاكاو و القھوة االصطناعیة ،االرز،التابیوكا والساعو،   - 30الفئة 
الدقیق و المستحضرات المصنوعة من الحبوب ،والخبز و الفطائر و الحلویات،مثلجات 
صالحة لالكل ،مشروبات مع القھوة و الكاكاو و الشوكوالتة و مشروبات اساسھا الشاى 

ة مع حلیب،قھوة فوریة و مشروبات ،البسكویت و الكعك ،الكیك ،مشروبات قھو
  30ومساحیق الكیك،وجبات خفیفة اساسھا الحبوب بالفئة رقم 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

432 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجو - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372432  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركھ توصیھ  - شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاه 
  بسیطھ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزه -العجوزه  - المھندسین  -  15شقھ  -الدور الثالث  -شارع السودان  304

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30جمیع منتجات الفئة  - 30 الفئة
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

433 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372584  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -ایمنا افندى  -ایمن أفندى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ر األول على یمین المدخل الشرق الدو- 1شقة  -شارع صالح سالم ومحمد محمود  65
  بورسعید -

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30جمیع منتجات الفئة  - 30الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

434 
 

 اریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التج

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372595  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة فرد -ایمنا افندى  -ایمن أفندى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور األول على یمین المدخل الشرق - 1شقة  -شارع صالح سالم ومحمد محمود  65
  بورسعید -

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30جمیع منتجات الفئة  - 30الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

435 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  علنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372621  

  خ :ــــــــــــــــــریبتا
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -رینبو لصناعة المواد الغذائیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -أكتوبر  6 -مجاورة اولي  -الحي الرابع  -ش المحور المركزي  29

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30بسكویت فقط بالفئة  -شیكوالتة  -ریم ایس ك - 30الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



التجارة الداخلیةجھاز تنمیة   
 
 
 

436 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372637  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -فرد  -وة الطحینیة والطحینة مصنع الحرمین للحال -امال عبد النبي فتح هللا سالم 
  مصرى الجنسیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقیة  -مركز الزقازیق   -ملك عالء الدین محمد على  -عزبة عبد الھادي تبع الطیبة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30الحالوة الطحینیة الواردة بالفئة رقم  - 30الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

437 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنھا طلب رقم ق
 

    0372638  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  -فرد   -مصنع الحرمین للحالوة الطحینیة والطحینة  -امال عبد النبي فتح هللا سالم 
  مصرى الجنسیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقیة  -مركز الزقازیق  -دین محمد على ملك عالء ال  -عزبة عبد الھادي تبع الطیبة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30الحالوة الطحینیة الواردة بالفئة رقم  - 30الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

438 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372649  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -د دیستربیوشن ش ذ م م الیاسمین فور امبورت ان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -مصر الجدیدة  -صالح سالم  -عمارات العبور  1

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

الشوكوالتة مشروبات اساسھا الشوكوالتة مشروبات شوكوالتة بالحلیب   - 30الفئة 
لحلیب منتجات الكاكاو مشروبات اساسھا الكاكاو والواردة كاكاو مشروبات كاكاو با

  دون غیرھا 30بالفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
360109مع العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

439 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372706  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

25/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة منظمة بموجب قوانین فرنسا -بیسكیتس بوفارد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سییزریات ، فرنسا 01250رو البرت میتراس  73زاك دو التیبي 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30لواردة بالفئة المعجنات و الحلویات و الكعك و البسكویت ا - 30الفئة 
 

 STالتنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
BISCUITS كال على حدة وفى الوضع العادى



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

440 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372763  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة  - تامر رجب وشركاة /شھرة للتجارة والتوكیالت واالستیراد والتصدیر 
  بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المھندسین العجوزة الجیزة  15شقة -الدور الثالث - ش السودان 304

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30جمیع منتجات الفئة  - 30الفئة 
 

----االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

441 
 

 لعالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ا

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372902  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة عامة محدودة المسئولیھ -یونیلیفر بي ال سى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زد دى ، المملكة المتحدة 4  26اتش  انجلترا سى -ویرال مرسیسد  -بورت سانالیت 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  الحلویات المجمده -المیاة المثلجھ  -بوظة (ایس كریم)  - 30الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

442 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372903  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة عامة محدودة المسئولیھ -سى  یونیلیفر بي ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زد دى ، المملكة المتحدة 4  26انجلترا سى اتش  -ویرال مرسیسد  -بورت سانالیت 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30بوظة ایس كریم المیاة المثلجھ الحلویات المجمده فئة  - 30الفئة 
 

----:            االشتراطات  



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

443 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372904  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة عامة محدودة المسئولیھ -یونیلیفر بي ال سى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  د دى ، المملكة المتحدةز 4  26انجلترا سى اتش  -ویرال مرسیسد  -بورت سانالیت 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  القھوة ومخالیط القھوة مساحیق ومكعبات وحبیبات لتحضیر القھوة - 30الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

444 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع ھذا - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372906  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة عامة محدودة المسئولیھ -یونیلیفر بي ال سى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زد دى ، المملكة المتحدة 4  26انجلترا سى اتش  -ویرال مرسیسد  -بورت سانالیت 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30الحلویات المجمده واالیس كریم بدون لبن فئة  - 30الفئة 
 

----االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

445 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372923  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تأسست طبقا لقوانین اسبانیا  -دامل جروب اس ال  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 19.03330بارسیال  4-  1باسیو دى الاستاسیون اس /ان نولیجونو اندستریال 
  اسبانیا  -كریفالنتى ( االكانتى ) 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

حلویات علكة الحلویات عصى بنكھة العرق سوس حلوى المارشمیللو  - 30الفئة 
حلویات علكھ لیس لغرض طبى دقیق یستخدم فى الطعام الشوكوالتھ البونبون الكعكھ 

محمصھ فشار الذره دقیق بطاطا للطعام االیس كریم ومستحضرات االیس كریم الذره ال
برالین ( حلوى اللوز او الجوز ) منتجات الحلویات وجبات خفیفھ اساسھا االرز وجبات 

خفیفیھ اساسھا الحبوب ذره محمصھ منكھات للمشروبات بخالف الزیوت العطریھ 
الفئھ مشروبات أساسھا الكاكاو والشوكوالتھ زینھ لألكل للمعجنات والحلویات الوارده ب

30   
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 صناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج ال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373029  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة النیل للتصنیع الزراعى .اجا. ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش رمسیس 35مبنى بنك النیل 35-القاھرة 

  30  : المةــــــالع اتـــفئ
  

البن والشاى والكاكاو والسكر واالرز والتابیوكا والساغو والبن االصطناعى   - 30الفئة 
الدقیق و المستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلویات  -

الملح -الخمیرة ومسحوق الخبیز -والعسل االسود  -عسل النحل-والحلویات المثلجة 
  30الثلج و وجمیع المنتجات الواردة بالفئة  -البھارات والتوابل-لخل والخردل وا

 

العالمة مرتبطة  -االشتراطات        :      :  منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
251884بالعالمة رقم
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عطبالتعدیل أو النشر أو إعادة ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373603  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة  - شھرة للتجارة والتوكیالت و االستیراد والتصدیر  -تامر رجب و شركاه  
  توصیة بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -المھندسین  - 15شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  304

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30ات الواردة بالفئة جمیع المنتج - 30الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373968  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة  -فاني فودز للصناعات الغذائبة   -شركة منتصر عبد الرحمن مجاھد وشریكھ 
  تضامن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسیوط   -  31نصف القطعة  -ابو تیج  -الزرابي  -نطقة الصناعیة الم

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

   30وجمیع المنتجات الوارده بالفئھ  30المقرمشات والسناكس الواردة بالفئة  - 30الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنھ بالنقل  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373970  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن -فانى فودز للصناعات الغذائیة  -شركة منتصر عبد الرحمن وشریكة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسیوط  -31ابو تیج نصف القطعة  -بالزرابي  -المنطقة الصناعیة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30میع المنتجات الوارده بالفئھ المقرمشات والسناكس وج - 30الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0374499  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

فردى   -مصنع اورین للصناعات الغذائیة لصاحبھا محمد صبرى محمد محمد البلقاسى 
  مصري الجنسیة  -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقھلیة -صناعات غذائیة جمصة   Bبلوك  11،  10المنطقة الصناعیة قطعة رقم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  )30كافة انواع الحلوى الجافة الواردة بالفئة ( - 30الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0374501  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

فردى   -مصنع اورین للصناعات الغذائیة لصاحبھا محمد صبرى محمد محمد البلقاسى 
  مصري الجنسیة  -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقھلیة  -صناعات غذائیة جمصة    Bبلوك  11،  10المنطقة الصناعیة قطعة رقم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  )30كافة انواع الحلوى الجافة الواردة بالفئة ( - 30الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0317753  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/05/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات   -امریكان فود & بفریدج  -امریكان فود & بفریدج للصناعات الغذائیة 
  دةمسئولیة محدو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -مدینة الشروق  - الحى الثامن  - المجاورة الثانیة  - 47عقار رقم 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 31جمیع منتجات الفئة  - 31الفئة 
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 والنماذج الصناعیة جریدة العالمات التجاریة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0343683  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/11/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

 FATHALLA FOOD -فتح هللا فود سولیوشنز  -محمد احمد فتح هللا وشركاه 
SOLUTIONS -  شركة توصیة بسیطة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة  -قسم المنشیة  -الدور الرابع  -شارع جامع الشیخ  8

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  )31جمیع منتجات الفئة رقم ( - 31الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو إعادة الطب التعدیل أو النشر منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0345680  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/01/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

مصرى -فرد -ستیراد والتصدیر   ھربس ھوم لال -حسن شعبان احمد عبد الحمید 
  الجنسیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الفیوم -مركز ابشواى  -ش الروبى ابو حلشوم ملك محمد شعبان احمد 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جمیع منتجات الفئة  - 31الفئة 
 

التنازل عن مقطعى  -بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة 
العالمة كل على حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367323  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -مصطفى سمیر زكى محمد  -لورد ایجیبت تریدنج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زھراء مدینة نصر  3108عمارة  4شقة  -مدینة نصر  

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 31جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 31الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367367  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركھ خاصھ ذات مسؤولیھ محدوده تالفت    - نج بى . فى ذا بیتفوود كومباني ھولدی
  بموجب قوانین ھولندا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ھولندا -دى اى  ویرت   6003 -أف   11كوبیمیشترات 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا  31غذاء الكالب والقطط الوارد بالفئة رقم  - 31الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

457 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367403  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة االمل للحاصالت الزراعیة ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحیرة  -حوش عیسي  -طریق دمنھور  -قریة ندیبة 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 31ذرة فیشار بالفئة  - 31الفئة 
 

 -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367404  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة  مصریة -یة ش.م.م شركة االمل للحاصالت الزراع

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحیرة  -حوش عیسي  -طریق دمنھور  -قریة ندیبة 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 31بقولیات بالفئة  - 31الفئة 
 

 -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369289  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -عبور الند للصناعات الغذائیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة العبور -  13- 12بلوك  15القطعة رقم 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

الحاصالت الزراعیة والفواكھ والخضروات الطازجة واعالف وبقولیات  - 31فئة ال
  31وحیوانات وطیور حیة وماشیة ودواجن حیة وجمیع منتجات الفئة 

 

العالمة مرتبطة بالعالمة   --على حدى    VALLEYاالشتراطات        :      التنازل عن فالى  
271862 
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 مات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم قدم عنھا طلب 
 

    0369293  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -عبور الند للصناعات الغذائیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة العبور -  13- 12بلوك  15القطعة رقم 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

ة والفواكھ والخضروات الطازجة واعالف الحاصالت الزراعی   - 31الفئة 
  31وبقولیات وحیوانات وطیور حیة وماشیة ودواجن حیة وجمیع منتجات الفئة 

 

العالمة مرتبطة بالعالمة   --على حدى    GARDENاالشتراطات        :      التنازل عن جاردن  
271862



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عدیل أو النشر أو إعادة الطبالتع منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369436  

  خ :ــــــــــــــــــیبتار
 

16/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة  -ایجیبت برایت تكنولوجى فیدز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -اكتوبر  6 -بالمنطقة الصناعیة  -بمنطقة التوسعات الشمالیة   3قطعة  

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31عالف الوارده بالفئة رقم اال - 31الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369437  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

16/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  محدودة  شركة ذات مسئولیة -ایجیبت برایت تكنولوجى یدز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -اكتوبر  6 -بالمنطقة الصناعیة   -بمنطقة التوسعات الشمالیة   3قطعة  

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31االعالف الوارده بالفئة رقم  - 31الفئة 
 

ورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان  الموضحة بالص



میة التجارة الداخلیةجھاز تن  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الم - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371233  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة  مصریة  -شركة كونتننتال للتجارة والتوزیع  ش.م.م   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاھرة  -یدة القاھرة الجد  -التجمع الخامس   - عمارات المصراویة 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 31الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
وغیرھا  182624العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371355  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریھ وفقا  -ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة "ایفا فارما" 
  الحكام القانون

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الھرم   -لجبل كفر ا - شارع السادات (سلطان سابقا) متفرع من ترعة المنصوریة 176
  محافظة الجیزة 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 31الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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 یةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناع

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371425  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -والتصنیع النیل العالمیة لالستثمار والتنمیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -المعادى  105ش  50

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 31جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 31الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371497  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -أجرو سیتى لالستیراد والتصدیر    -شركة عبد المقصود فوزى حسان و شریكھ 
  شركة توصیة  بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك عالء   7محور خدمات الحى  4 -  3الدور االول علوى قطعھ رقم  7محل رقم 
  المنوفیھ -السادات  - احمد صالح 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 31الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371638  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

29/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركھ توصیھ  - شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاه 
  بسیطھ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزه -العجوزه  -المھندسین  - 15شقھ  -الدور الثالث  -ش السودان  304

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 31جمیع منتجات الفئة  - 31الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

468 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنھ بالنقل أو ا ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372054  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  توصیة بسیطة -شركة كالرك مصر   - شركة یاسر امین السید محمد على وشریكھ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقھلیة -ى المنصورة ثان - ملك فطیمة منصور السید على  -ش المنصوریة  35

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 31جمیع منتجات الفئة  - 31الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372114  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/06/2018  

  :التسجیل لبإسم طا
  

شركھ توصیھ  - شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاه 
  بسیطھ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزه -العجوزه  -المھندسین  -15شقھ  -الدور الثالث  -ش السودان  304

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 31الفئة جمیع المنتجات الواردة ب - 31الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعام - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372164  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

   -سالم وعبد الدایم للحاصالت الزراعیة  -نعمان سلیم عبد الدایم وشركاه 
  شركة تضامن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

منطقة مبارك  -المرحلة الثانیة  - 116و  115و  104و  103و  96و  85قطعة رقم 
  منوفیة - مركز قویسنا  -الصناعیة 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 31جمیع المنتجات الوارده بالفئھ   - 31الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

471 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372165  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة - اكسترا للتصدیر  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفیة -قویسنا  - 4شقة  - ش الجیش  -حارة بدوى  5

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 31جمیع منتجات الفئة  - 31الفئة 
 

 -ح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      من
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 نماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة وال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372585  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  - ایمن أبو خضیر العجمي شاھین 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعید -قسم الشرق  -الدور األول - 1شقة  -مد محمود شارع صالح سالم ومح 65

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 31جمیع منتجات الفئة  - 31الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عإعادة الطبالتعدیل أو النشر أو  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372591  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  - ایمن أبو خضیر العجمي شاھین 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعید -قسم الشرق  -الدور األول - 1شقة  -شارع صالح سالم ومحمد محمود  65

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 31جمیع منتجات الفئة  - 31الفئة 
 

---       االشتراطات        :
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372596  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -ایمنا افندى  -ایمن أفندى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

دخل  الشرق الدور األول على یمین الم- 1شقة  -شارع صالح سالم ومحمد محمود  65
  بورسعید -

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 31جمیع منتجات الفئة  - 31الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منھ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372960  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة  -  -ى مأمون روستى فالیج -الشركھ المتحده للدواجن فالیجى مأمون ش.م.م 
  مساھمة مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قلیوبیة -قلیوب  -قلما  -طریق مصر اسكندریة الزراعى   -   24الكلیو  

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 31الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373030  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة النیل للتصنیع الزراعى .اجا. ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مبنى بنك النیل ش رمسیس 35 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

تجات البساتین والغابات والغالل غیر الواردة فى المنتجات الزراعیة ومن  - 31الفئة 
فئات أخرى الحیوانات الحیة الفواكھ والخضروات الطازجة البذور والنباتات والزھور 

الطبیعیة المواد الغذائیة الخاصة بالحیوانات الشعیر المنبت وجمیع المنتجات الواردة 
  دون غیرھا 31بالفئة

 

العالمة مرتبطة  - لطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح ا -االشتراطات        :      
351885مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءیجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373162  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  بایر اكتنجیز لشافت ، شركة مولفة طبقا لقوانین المانیا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المانیا -لیفركوزین  51373اللى   -ویلیھیلم  -كاسیر 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

المنتجات الزراعیھ والبستانیة والحرجیھ والحبوب غیر واردة بفئات اخرى  - 31الفئة 
  31بذور بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373407  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مؤلفة طبقا لقوانین المانیا  -بایر اكتنجیز لشافت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المانیا  -لیفركوزین   51373اللى  -كاسیر ویلیھیلم 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

والحرجیة والحبوب غیر واردة فى فئات  المنتجات الزراعیة والبستانیة - 31الفئة 
  اخرى ( بذور )

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

479 
 

 التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات 

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373760  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  -انتر فارما لصاحبھا احمد فرغل ابراھیم عبدالمجید 

  :انوــــــــــــــــــالعن
  

بالدور االول علوى بالمرحلھ الثانیھ بالمنطقھ الصناعیھ  39-38- 37الورش ارقام
  المنوفیھ -قویسنا 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 31الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعدیل  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373761  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  -انتر فارما لصاحبھا احمد فرغل ابراھیم عبدالمجید 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بالدور االول العلوى بالمرحلھ الثانیھ بالمنطقھ الصناعیھ  39-38- 37الورش ارقام
  المنوفیھ -قویسنا 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 31لفئة ا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373762  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  -انتر فارما لصاحبھا احمد فرغل ابراھیم عبدالمجید 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بالدور االول علوى بالمرحلھ الثانیھ بالمنطقھ الصناعیھ  39-38- 37الورش ارقام
  المنوفیھ  -قویسنا 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 31الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أ - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0250505  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/08/2010  

  :التسجیل إسم طالب
  

المصنع الوطنى للمواد الغذائیة ( الواحة ) شركة مساھمة تاسست وقائمة طبقا لقوانین 
  المملكة العربیة السعودیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربیة السعودیة  11491 -الریاض  4130ص ب 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

 - والمیاة المعدنیة والغازیة والمشروبات االخرى غیر الكحولیة  -لبیرة ا  - 32الفئة 
اشربة ومسحضرات اخرى لصنع المشروبات وجمیع  -مشروبات وعصائر الفواكة 

  32المنتجات الواردة بالفئة 
 

 -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنھا طلب رقم  قدم
 

    0278529  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/09/2012  

  :التسجیل إسم طالب
  

ش مساھمة عامة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین االمارات العربیة  -مجموعة اغذیة ش م ع 
  المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ابو ظبى االمارات العربیة المتحدة  37725ص . ب 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

المیاه المعدنیة الغازیة وغیرھا من المشروبات غیر الكحولیة مشروبات  - 32الفئة 
دون  32الفواكھ وعصائر الفواكھ شراب ومستحضرات اخرى لصنع المشروباتبالفئة 

  غیرھا
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0289376  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2013  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولیة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین  -دى دى اى بى ھولدر ال ال سى 
  والیة دیالویر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ة ، الوالیات المتحدة االمریكی 02021رویال ستریت ، كانتون ، ماساشوسیتس  130

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

مشروبات غیر كحولیة ، مشروبات وعصائر الفاكھھ ، مشروبات بنكھھ  - 32الفئة 
الفواكھ ، العصائر ، مشروبات خفیفة بطعم البن،الشراب وغیرھا من المستحضرات 
لعمل المشروبات والمركزات والبودرة لعمل المشروبات الخفیفة ومشروبات الفواكھ 

ة ( شراب الشعیر ) و المیاه المعدنیة و الغازیة و غیرھا من المشروبات غیر البیر
  32الكحولیة بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0294664  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/11/2013  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -المصریة للغذاء (فرجللو)  

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

المنطقة الصناعیة االولى  - 26بلوك  3القطعة رقم - مدینة برج العرب الجدیدة 
  االسكندریة 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32العصائر الواردة بالفئة  - 32الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 دة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجری

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0343684  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/11/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

 FATHALLA FOOD -فتح هللا فود سولیوشنز  -محمد احمد فتح هللا وشركاه 
SOLUTIONS -  شركة توصیة بسیطة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة  -قسم المنشیة  -ر الرابع الدو -شارع جامع الشیخ  8

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  )32جمیع منتجات الفئة رقم ( - 32الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو منھ بالنقل أو النسخ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365211  

  :خ ــــــــــــــــــبتاری
 

07/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

مصرى  -فرد  - عبد الناصر إبراھیم محمود غازى  -غازى لتوزیع المواد الغذائیة 
  الجنسیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة - فیصل  -الطالبیة  -میدان الساعة  -برج السالم  -شارع المنشیة  9

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

 -المشروبات الغیر كحولیة  -میاه معدنیة  -میاه غازیة  -عصائر  - 32الفئة 
  32المستحضرات التي تستخدم في عمل المشروبات جمیع منتجات الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365214  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

فرد مصرى  - عبد الناصر إبراھیم محمود غازى  -غازى لتوزیع المواد الغذائیة 
  الجنسیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -فیصل  -الطالبیة  -میدان الساعة  -برج السالم  - ش المنشیة  9

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

 -المشروبات الغیر كحولیة  -میاه معدنیة  -میاه غازیة  -عصائر  - 32الفئة 
  دون غیرھا 32المستحضرات التي تستخدم في عمل المشروبات جمیع منتجات الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0366798  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -توفیر للمواد الغذائیة ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -اكتوبر  6 -المنطقة الصناعیة السادسة  - 11مبنى رقم د قطعة رقم 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 32 الفئة
 

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



ز تنمیة التجارة الداخلیةجھا  
 
 
 

490 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0366799  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -فیر للمواد الغذائیة ش م م  تو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -اكتوبر  6 -المنطقة الصناعیة السادسة  - 11مبنى رقم د قطعة رقم 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 32الفئة 
 

التنازل عن   -- ب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  االشتراطات        :      منح الطال
على حدى  LEMONلیمون 
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 ج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذ

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0366800  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -توفیر للمواد الغذائیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -اكتوبر  6 -المنطقة الصناعیة السادسة  - 11مبنى رقم د قطعة رقم 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 32الفئة 
 

التنازل عن كوال     -- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
COLA  حدى على
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عة الطبالتعدیل أو النشر أو إعاد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367917  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة  -ھاي باكینج لتعبئة المواد الغذائیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

السخنة التجمع  المنطقة الصناعیة الثالثة شمال طریق القطامیة العین 56القطعة رقم 
  القاھرة الجدیدة -الثالث 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 32جمیع منتجات الفئة  - 32الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369290  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -م م عبور الند للصناعات الغذائیة ش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة العبور -  13- 12بلوك  15القطعة رقم 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

عصائر میاه معدنیة میاه غازیة مشروبات غیر كحولیة وجمیع منتجات الفئة  - 32الفئة 
  دون غیرھا 32

 

على  Valleyالتنازل عن فالى  - 271863طة مع العالمة رقم العالمة مرتب -االشتراطات        :      
حدة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنھ بال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369294  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -عبور الند للصناعات الغذائیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة العبور - 13-12بلوك  5القطعة رقم 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

عصائر میاه معدنیة میاه غازیة مشروبات غیر كحولیة وجمیع منتجات الفئة   - 32الفئة 
  دون غیرھا 32

 

 Gardenالتنازل عن جاردن  - 271863العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
على حدة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370528  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  -شركة مساھمة تأسست وقائمة طبقا لقوانین والیة دیالویر   - مونستر انرجى كومبانى 
  الوالیات المتحدة االمریكیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة   - 92879كورونا ، كالیفورنیا  -مونستر واى  1

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

المشروبات الغیر كحولیة بما فى ذلك المشروبات الغازیة و مشروبات الطاقة  - 32الفئة 
و الشراب و المركزات و مساحیق صنع المشروبات بما فى ذلك المشروبات الغازیة و 

  32البیرة بالفئة رقم  مشروبات الطاقة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجو - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370681  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

09/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة تأسست وقائمة   -شركة محمد عبد هللا شربتلى المحدودة 
  طبقا لقوانین المملكة العربیة السعودیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المملكھ العربیھ  -  21491جده  - 2053شارع عبد هللا شربتلى   11حى الصفا 
  السعودیھ

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

میاه غازیة وبیرة وماء الشعیر ومشروبات غیر كحولیة وعصائر فواكھ  - 32الفئة 
دنى فوار وماء الصودا وشراب فواكھ غیر كحولى ومیاه معدنیة (مشروبات) وماء مع

  32ومیاه الشرب الصحیة (ماء الینابیع) ومیاه (مشروبات) بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371271  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

انین االمارات العربیھ مؤسسة تأسست وقائمة طبقا لقو -شركھ بى كایند للتجاره العامھ 
  المتحده 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ابو ظبى ، االمارات العربیھ  108081ص.ب رقم  12شارع رقم  1مدینھ خلیفھ  
  المتحده

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

البیره ( شراب الشعیر ) المیاه المعدنیھ والغازیھ وغیرھا من المشروبات   - 32الفئة 
ولیھ مشروبات مستخلصھ من الفواكھ وعصائر الفواكھ شراب ومستحضرات غیر الكح

  32اخرى لعمل المشروبات وجمیع المنتجات الوارده بالفئھ 
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 اریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التج

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371356  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریھ وفقا  - ات الطبیة " ایفا فارما" ایفا فارما لالدویة والمستلزم
  1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8الحكام القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الھرم  -كفر الجبل  -شارع السادات (سلطان سابقا ) متفرع من ترعة المنصوریة 176
  محافظة الجیزة 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 32الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

499 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  علنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371594  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

29/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة  -ش.م.م  -  aqua delta) اكو دلتا wapcoشركة منتجات میاه مصر (
  مصریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفیة  -مدینة السادات  44 - 43 - 42قطعة رقم  -المنطقة الصناعیة الرابعة 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32المیاة و العصائر و جمیع منتجات الفئة  - 32الفئة 
 

مقطع  التنازل عن -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371639  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

29/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركھ توصیھ  - شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاه 
  بسیطھ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزه -العجوزه  -المھندسین  - 15شقھ  -الثالث  الدور -ش السودان  304

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 32جمیع منتجات الفئة  - 32الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371657  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  - یدى المیزان  شركة مصانع حلویات الرش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكنوبر الجیزة 6المنطقة الصناعیة الثانیة  37جزء من القطعة  39و38القطعة رقم 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 32الفئة 
 

351595العالمة مرتبطة بالعالمة رقم -لمة العالمة االشتراطات        :      التنازل عن ك
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371890  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركةتوصیة  - شھرة للتجارة والتوكیالت واالستیراد والتصدیر -تامر رجب وشركاة 
  بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة - المھندسین العجوزة  15شقة -الدور الثالث- ش السودان 304

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 32جمیع منتجات الفئة  - 32الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372115  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركھ توصیھ - شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاه 
  بسیطھ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المھندسین العجوزه الجیزه 15ش السودان الدور الثالث شقھ  304

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 32لواردة بالفئة جمیع المنتجات ا - 32الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372237  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

11/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولیة مؤلفة   - تشاینا  ریسورسز سناو بروریز كمبانى أل تى دى 
  لقوانین دولة الصین وقائمة طبقا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جا نجو مان نورث أفینیو دونغتشنغ دیستركة  8تشاینا ریسورسز بیلدینج رقم  306روم 
  الصین 100005بكین 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

البیرة بیرة زنجبیل بیرة شعیر منبت (ملت) ماء الشعیر خالصات حشیشة  - 32الفئة 
ر لتجضیر البیرة ماء شعیر منبت (ملت) حالصات فواكھ غیر كحولیة میاه ( الدینا

مشروبات ) شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات مستحضرات لتحضیر المیاة 
  المعدنیة .
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 لعالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ا

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372289  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة  - شھره للتجارة والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب و شركاه 
  بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -العجوزة  -المھندسین  - 15شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  304

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 32جمیع المنتجات الواردة بالفئة   - 32الفئة 
 

--------- االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372345  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة   -شھرة للتجارة والتوكیالت واالستیراد والتصدیر    -تامررجب و شركاه 
  توصیة بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -العجوزة  - المھندسین  -  15شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  304

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 32الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

507 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372543  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة المانیة  - كونیغ لودفیغ غنترناشونال جي ام بي اتش اند كو . كیھ جي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  غلتندورف  ، المانیا  82269،  8سكولشتراسھ  

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

عصیر  -مشروبات غیر كحولیة  -مشروبات عصیر فواكھ غیر كحولي  - 32الفئة 
شراب  -مشروبات الفواكھ  -ماء الشعیر  -البیرة شراب شعیر  -تفاح غیر كحولي 

خالصات حشیشة الدینار  -عصائر خضراوات " مشروبات " -فواكھ غیر كحولي 
 -ماء شعیر منبت " ملت "  -بیرة شعیر منبت " ملت"  -بیرة زنجبیل  -لتحضیر البیرة 

عصیر  -عصیر طماطم " مشروبات "  -شراب محلي محضر من الفواكھ الطازجھ 
   32عنب غیر مخمر بالفئة 

 

وغیرھا 484874االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

508 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع ھذا - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372544  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة المانیة  - جي ام بي اتش اند كو . كیھ جي  كونیغ لودفیغ غنترناشونال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  غلتندورف  ، المانیا  82269،   8سكولشتراسھ  

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

عصیر  -مشروبات غیر كحولیة  -مشروبات عصیر فواكھ غیر كحولي  - 32الفئة 
شراب  -مشروبات الفواكھ  -ء الشعیر ما -البیرة شراب شعیر  -تفاح غیر كحولي 

خالصات حشیشة الدینار  -عصائر خضراوات " مشروبات " -فواكھ غیر كحولي 
 -ماء شعیر منبت " ملت "  -بیرة شعیر منبت " ملت"  -بیرة زنجبیل  -لتحضیر البیرة 

عصیر  -عصیر طماطم " مشروبات "  -شراب محلي محضر من الفواكھ الطازجھ 
  دون غیرھا 32بالفئة  عنب غیر مخمر

 

وغیرھا 443803االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

509 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372586  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  - ایمن أبو خضیر العجمي شاھین 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعید -قسم الشرق  -الدور األول - 1شقة  -شارع صالح سالم ومحمد محمود  65

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 32جمیع منتجات الفئة  - 32الفئة 
 

--- االشتراطات        :      



الداخلیةجھاز تنمیة التجارة   
 
 
 

510 
 

 صناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج ال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372592  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -ایمنا افندى  -ایمن افندى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور األول على یمین المدخل الشرق - 1شقة  -شارع صالح سالم ومحمد محمود  65
  بورسعید -

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32تجات الفئة جمیع من - 32الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

511 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عطبالتعدیل أو النشر أو إعادة ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372705  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

25/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة متحدة تألفت بموجب قوانین والیة نورث كارولینا -بیبسیكو ، انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الوالیات المتحدة االمریكیھ  10577واى اندرسون ھیل رود ، بیرشیس ، ان  700

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

المیاه المعدنیة و الغازیة و غیرھا من المشروبات غیر الكحولیة مشروبات  - 32الفئة 
الفواكھ و عصائر الفواكھ الشراب المركز و غیره من المستحضرات لصناعة 

  دون غیرھا 32المشروبات الواردة بالفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغیرھا 138154مع العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

512 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372764  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة  - ارة والتوكیالت واالستیراد والتصدیر تامر رجب وشركاة /شھرة للتج
  بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المھندسین العجوزة الجیزة  15شقة -الدور الثالث - ش السودان 304

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 32جمیع منتجات الفئة  - 32الفئة 
 

----االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

513 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنھ بالنقل  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372771  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -میكس تندر لتصنیع وتعبئة المشروبات  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مصر الجدیدة   -ش عبد السالم فرید 41

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 32الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

514 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373031  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة النیل للتصنیع الزراعى .اجا. ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -نى بنك النیل ش رمسیس مب35 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

البیرة ( شراب الشعیر ) والمیاه المعدنیة والغازیة وغیرھا من المشروبات  - 32الفئة 
غیر الكحولیھ مشروبات مستخلصة من الفواكھ وعصائر الفواكھ شراب ومستحضرات 

  دون غیرھا 32الفئة أخرى لعمل المشروبات وجمیع المنتجات الواردة ب
 

العالمة مرتبطة مع  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
351886العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

515 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373328  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

09/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة  - شھرة للتجارة والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -اة  تامر رجب وشرك
  بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -العجوزة  -المھندسین -  15شقة -الدور الثالث -شارع السودان 304

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 32الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

516 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373441  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -الحیاة فروت  -ھدى عبده عطیة على  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جصفا بملك / محمدى سید احمد عبد الصادق سعید مركز میت غمر الدقھلیھ

  32  : المةــــــلعات اـــفئ
  

  دون غیرھا 32العصائر الواردة بالفئة  - 32الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

517 
 

 والنماذج الصناعیة جریدة العالمات التجاریة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373442  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فردى   -الحیاة فروت  - ھدى عبده عطیة على 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقھلیھ -مركز میت غمر   -بملك / محمدى سید احمد عبد الصادق سعید  -جصفا  

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32العصائر الواردة بالفئة رقم  - 32الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

518 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو إعادة الطب التعدیل أو النشر منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373443  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/07/2018  

  :التسجیل بإسم طال
  

  فرد مصریة الجنسیة -الحیاة فروت  -ھدى عبدة عطیة على  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقھلیة -مركز میت غمر -جصفا بملك/ محمدى سید احمد عبد الصادق سعید 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 32العصائر الواردة بالفئة  - 32الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

519 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373444  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصریة الجنسیة -الحیاة فروت  -ھدى عبدة عطیة على  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقھلیة -مركز میت غمر -جصفا بملك/ محمدى سید احمد عبد الصادق سعید 

  32  : المةــــــعات الـــفئ
  

  دون غیرھا 32العصائر الواردة بالفئة  - 32الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

520 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371357  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

ا شركة مساھمة مصریھ وفق -ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة " ایفا فارما " 
  1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8الحكام القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -الھرم   -كفر الجبل  - شارع السادات (سلطان سابقا) متفرع من ترعة المنصوریة 176
  محافظة الجیزة 

  33  : المةــــــات العـــفئ
  

  33جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 33الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

521 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371358  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریھ وفقا   -ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة "ایفا فارما" 
   1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8الحكام القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الھرم    -كفر الجبل  - شارع السادات (سلطان سابقا) متفرع من ترعة المنصوریة 176
  محافظة الجیزة  -

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

  34جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 34الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0260384  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/05/2011  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانین  - اي ستور كمبیوترز ش ذ م م 
  االمارات العربیة المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دبي  3213ص ب  -دولة االمارات العربیة المتحدة  - دبي 

  35  : ةالمــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعایة و االعالن ادارة االعمال ادارة االنشطة التجاریة االعمال  - 35الفئة 
المكتبة اوتجمیع مجموعة متنوعة من البضائع لصالح الغیر ( باستثناء نقلھا) لتمكین 

  دون غیرھا 35الزبائن من معاینتھا وشراءھا بسھولة وھذه الخدمات وارده بالفئة 
 

تعھد مالك العالمة باستخدامھا على الخدمات المقدمة بطلب التسجیل فقط -:            االشتراطات  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0267267  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

16/11/2011  

  :التسجیل إسم طالب
  

ركة ش -عقارات جروب للھندسة واالستثمار العقارى وادارة المشروعات ش م م 
  مساھمة مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  امام جھاز مدینة العبور  -الحى االول  -عمارات المركز العالمى للتطویر العقارى 
  القلیوبیة -مدینة العبور  - 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 35لوجو باسم الشركة الوارد بالفئة  - 35الفئة 
 

التنازل عن  -:      التنازل عن عقارات جروب كال على حدى فى الوضع العادى  االشتراطات       
البیانات التجاریة
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 مات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0269248  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/01/2012  

  :التسجیل إسم طالب
  

  یة تكساسشركة متحدة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانین وال - سیفن الیفن انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیھ - 75063ھاكبیرى روود ، إرفینج ، تكساس  3200

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

و  29خدمات البیع بالتجزئة ؛ تصدیر واستیراد المنتجات الواقعة في الفئة  - 35الفئة 
خدمات متاجر البیع بالتجزئة التي تضم سلع ؛ متاجر البیع بالتجزئة الصغیرة ؛  30

المتاجر الصغیرة والجازولین ؛ خدمات البیع بالتجزئة ، وھي ، البیع بالتجزئة لالغذیة 
والمشروبات ، منتجات صیانة وتنظیف السیارات ، الجازولین ، منتجات رعایة 

، منتجات التبغ الحیوانات االلیفة والطعام الخاص بھا ، القرطاسیة واللوازم المكتبیة 
وملحقاتھا ، منتجات االتصاالت ، األجھزة اإللكترونیة الشخصیة وملحقاتھا ، وسائل 
االعالم االلكترونیة ، البطاریات ، مصابیح جیب كھربائیة ( مشاعل ) ، النظارات ، 
المالبس بشكل عام ، الشماسي ، الخردوات واالغراض المنزلیة الصغیرة ، الدمى ، 

ة ، اغلفة الھدایا ، الكتب ، الخرائط ، المجالت والصحف ؛ خدمات السلع الریاضی
المتاجر الصغیرة التي تختص ببیع منتجات االغذیة والمشروبات لالستھالك داخل ھذه 

المتاجر او خارجھا ؛ تقدیم مساعدات إدارة األعمال في تاسیس وتشغیل متاجر البیع 
دعایة واالعالن ؛ توجیھ األعمال ؛ بالتجزئة الصغیرة ؛ خدمات إدارة األعمال ؛ ال

 35خدمات تفعیل النشاط المكتبي ، خدمات ادخال وجلب منتجات جدیدة الي السوق فئة 
  دون غیرھا

 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عدیل أو النشر أو إعادة الطبالتع منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0270786  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/02/2012  

  :یلالتسج إسم طالب
  

  شركة محدودة المسئولیة -الیبابا جروب ھولدنج لیمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، جورج تاون ، جراند كایمان ، كایمان  847فورث فلور ، وان كابیتال بالزا ، ص.ب 
  ایسالندس (جزر كایمان)

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

   - 35الفئة 
األعمال ، و تفعیل النشاط المكتبي ، تخزین الكتروني  خدمات الدعایة و اإلعالن و إدارة

للبیانات ، تنظیم و عمل و مراقبة مخططات التحضیر و العمل الملخص ، خدمات 
اإلعالن التي تتم عن طریق االنترنت ، انتاج إعالنات عن طریق التلیفزیون و الرادیو ، 

و الترویج ، نشر معلومات  المحاسبة ، المزادات ، االعمال التجاریة ، خدمات التسویق
عن االعمال للبضائع و الخدمات ألخرین عن طریق شبكات الكومبیوتر المحلیة و 

العالمیة ، خدمات استشاریة لالعمال المتعلقة العداد موقع علي شبكة الكومبیوتر و 
بواسطتھا یمكن للطرف الثالث ان یقدم مصادر البضائع و خدماتھا ومكانھا و تحدید 

نجاز الطلبات التجاریة ، الدخول في تعاقدات و معامالت إداریة ، اعداد موقف و ا
خدمات الطلبات الموصلة بالكومبیوتر ، اإلعالن و الدعایة عن البضائع و الخدمات 
للغیر عن طریق شبكات الكومبیوتر المحلیة و العالمیة ، خدمات وكاالت التصدیر و 

وساط االتصاالت ، خدمات التجارة المباشرة االستیراد ، تأجیر أماكن اإلعالنات علي أ
علي الحاسوب و الخاصة بالبیع المزاد العلني االلكتروني و اعداد تقییم مباشر لھذة 

االعمال عن طریق الكومبیوتر وخدمات البیع المباشر بالتجزئة عن طریق الحاسوب و 
ت اإلداریة ، ذلك منتجات المستھلك ، اعداد دلیل لمواقع طرف ثالث لتسھیل المعامال

خدمات استشاریة لالعمال فیما یتعلق بتشغیل الماكن التسویقیة االكترونیة لمشتري و 
بائعي البضائع و / الخدمات علي شبكة الكومبیوتر المحلیة و الدولیة ، المساعدة 

باالعمال المتعلقة بتسھیل معامالت االعمال عن طریق شبكة الكومبیوتر المحلیة و 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عدیل أو النشر أو إعادة الطبالتع منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

ت استشارة الدارة الشركات، نشر مواد الدعایة ، تسویق العقارات الخالیة الدولیة ، خدما
، نشر مواد الدعایة و اإلعالن ، تحدیث مواد الدعایة و اإلعالن ، تجمیع اإلعالنات 
لالستخدام كصفحات ویب علي االنترنت ، ایجار أماكن لألعالنات ، معالجة بیانات 

و إدارة االعمال و الترویج ، الرد علي التلیفون الكومبیوتر ، خدمات معلومات عن البیع 
( للمشتركین الذین ال یمكن الوصول الیھم ) ، الرد علي التلیفون ( االخرین ) ، البیع 

بالمزاد العلني المعد علي االنترنت ، إدارة الموظفین ، اعداد معلومات عن البیع و 
ة و عن طریق االنترنت ، تقدیم اإلدارة و اإلعالن و الترویج خالل شبكة كومبیوتر دولی

البضائع علي أوساط االتصال ألغراض البیع القطاعي ، تحضیر ، لصالح االخرین ، 
عدید من البضائع و تمكین المستھلكین من الرؤیة بطریقة مناسبة و شراء تلك البضائع 

من موقع الویب علي االنترنت الخاص بالبضائع و من خالل البیع بالجملة ، تجھیز 
یا ، لصالح اخرین ، العدید من البضائع لتمكین المستھلك من الرؤیة المناسبة و شراء سو

تلك البضائع من الكاتالوجات العامة للبضائع عن طریق طلبیات بواسطة البرید او 
بواسطة االتصاالت التلیفونیة ، احضار ، سویا ، لصالح اخرین ، العدید من السلع ، 

المناسبة و شراء تلك السلع من منافذ البیع القطاعي ، البیع لتمكین المستھلك من الرؤیة 
بالتجزئة للتلیفونات ، و الموبایالت ، و قطع غیارھا ، البضائع االكترونیة و الخاصة 

باالتصاالت ، أجھزة الكومبیوتر ، برامج الكومبیوتر ، البطاریات ، شاحنات البطاریات 
ال و/ إعادة بث البیانات ، المعلومات ، أجھزة و معدات التسجیل ، استقبال ، ارس

والصور والصوت ، المعادن النفیسة ، الجواھر، االحجار الكریمة ، المطبوعات ، 
والكروت المكتبیة و المغناطیسیة و الغیرمشفرة مغناطیسیا ، األثاث ، براویز الصور ، 

منسوجات، أدوات منزلیة و أدوات مطبخ ، األدوات الزجاجیة، البورسلین، الفخار، ال
المالبس، األحذیة، أغطیة الرأس، اربطة األحذیة او المشدات ، التطریز و الزرایر ، 

األشرطة ، البنس و االبر ، الزھور الصناعیة ، السجاد ، البطانیات ، األلعاب ، اللعب 
االلكترونیة ، الكیماویات المستخدمة في الصناعة، العلوم، التصویر الفوتوغرافي و 

لدھانات ، الورنیش و الالكیة ، المنتجات الصحیة الشخصیة ، الصابون، الزراعة ، ا
العطور ، الكوزماتیك ، لوسیونات ( دھانات ) الشعر و الجسم ، الزیوت الطیارة ، 

مستحضرات التنظیف ، زیوت التشحیم ، الوقود، الشموع ، المستحضرات الصیدلیة و 
یة ، القطع الصغیرة من المعادن ، االالت البیطریة و الصحیة ، الحدید و األدوات المعدن

و أدوات االالت ، أدوات القطع، األمواس واألدوات ، الكومبیوترات و االالت الحاسبة 
، األجھزة و المعدات الكھربیة و الفوتوغرافیة ، و السینمائیة والبصریة ، النظارات 

النارة ، التسخین، ونظارات الشمس، األجھزة والمعدات الجراحیة و الطبیة ، اجھزة ا
تولید البخار، الطھي، التبرید، التجفیف، التھویة ، امداد المیاة و األغراض الصحیة ، 

السیارات و األسلحة الناریة ، االدوات الفضیة ، الساعات و أدوات قیاس الوقت ، 
األدوات الموسیقیة ، المجالت، البطاقات، الورق ، منتجات ورق الكرتون ، الصور، 

الكاتبة ، متطلبات المكاتب ، مواد التغلیف ، المطاط والبالستیك لالستخدام اآلالت 
الصناعي ، مواد الحشو و العزل ، الجلد الطبیعي و الجلد الصناعي والبضائع 

المصنوعة من تلك المواد ، شنط الید ، أكیاس النقود ، حقائب السفر ، مواسك من الجلد 
ال، شبكات، خیام، غزل وخیوط لالستخدام من ، حقائب امتعة ، شماسي ، ، مرایا، حب

النسیج ، شماعات ،بالطي ، حصیرة منتجات الترزي ، مفارش السریر و السفرة ، 
أدوات اللعب و الریاضة ، المأكوالت والمشروبات ، اللحوم ، الدواجن ، الفواكھ و 
، اللبن الخضروات المحفوظة و المجففة و المطبوخة ، المربي، صلصة الفواكة ، البیض

ومنتجات األلبان، الزیوت والدھون الصالحة لالكل ، القھوة، الشاي، الكاكاو، السكر، 
األرز، الدقیق ، الخبز ، الكیك و التوابل ، الفواكھ و الخضروات الطازجة ، البیرة، 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة
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المیاه المعدنیة، عصائر الفواكھ ، و المشروبات األخرى الغیر كحولیة ، المشروبات 
جات االزھار الطباق ، أدوات التدخین ، الكبریت ، اإلعالنات المباشرة الكحولیة، منت

بالبرید ، خدمات وكاالت الشراء و البیع ، اختیار السلع و الحصول علي السلع لالفراد 
و األدوات ، خدمات الطلبات ( لالخرین) خدمات محالت البیع بالتجزئة ، خدمات البیع 

لسكرتاریة ، اعداد معلومات اإلحصائیة لالعمال بالتجزئة للسوبر ماركات ، خدمات ا
اإلداریة ، ، تنظیم المعارض لألغراض التجاریة واالعالنیة، خدمات إدارة األعمال 
المتعلقة بتجمیع و ایجار القوائم البریدیة ، فحص االعمال اإلدارة ، خدمات االعمال 

ي تعالج او تساعد االعمال اإلداریة للقیام للبیع الذي یتم علي االنترنت ، الخدمات الت
اإلداریة ووضع االشخاص ، وكاالت االستیراد والتصدیر (خدمات وكالة االستیراد 
والتصدیر) ، وكالة االشتراك في الصحف، نسخ المستندات ، النسخ ( النسخ بما فیة 

الكتابة علي األستنسل)، ایجار معدات المكاتب، خدمات إدارة عالقات بالعمالء و ادارة 
عمال المتعلقة بالتجارة االلكترونیة ، خدمات ادارة االعمال المتعلقة ببرامج الكفالة و اال

خدمات المحاسبة ، الخدمات الخیریة ، أي تنفیذ و تنظیم برامج المتطوعین ، مشاریع 
لخدمات الجماھیر، االستشارة ، خدمات المعلومات و الخدمات االستشاریة الخاصة 

ة الخاصة بجمیع الخدمات السابق ذكرھا ، وجمیعھا تقع في بجمیع الخدمات االستشاری
  .  35الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0278964  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

16/09/2012  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -شركة فینوس لالستیراد والتصدیر والتوكیالت التجاریة  -ماجد احمد محمد وشركاه  
  ركة توصیة بسیطة ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -قسم االزبكیة  -شارع نجیب الریحاني  41

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

التجارة واالستیراد والتصدیر والتوكیالت التجاریة والیافطة والدعایة  - 35الفئة 
( فى  35الواردة بالفئة  واالعالن واللوحات االعالنیة بوصفھم من االعمال التجاریة

  ) 14مجال الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الم - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0280820  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/11/2012  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة محدودة  -ھیوغو بوس تریدمارك مانجمنت جى ام بى اتش اند كو.، كیھ جى 
  ین المانیاالمسئولیة تأسست وقائمة طبقا لقوان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  میتزینجن ، المانیا  72555،  12دیسیلستراسى 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البیع بالجملة والتجزئة لقطاعات المالبس والساعات والنظارت   - 35الفئة 
لجلدیة واكسسوارات الموضة ومنتجات العنایة بالجسم ومنتجات العطور والمنتجات ا

اقمشة تأثیث المنزل حقائب سفر االدوات الریاضیة ومنتجات التبغ خدمات التسویق 
وبحوث التسویق وتحلیل التسویق الدعایة واالعالن تأجیر مساحات للدعایة واالعالن 

توزیع المنتجات واالعالن عن المواد الغراض الدعایة واالعالن التى تتضمن عبر 
وعبر االنترنت عرض المنتجات فى متجر خاص ومتجر وسائط االعالم االلكترونیة 

لخلع المالبس تنظیم المعارض الغراض اقتصادیة واعالنیة االستشارات فى االعمال 
وادارة االعمال استشارات حول تنظیم االعمال التجاریة استشارات االعمال االقتصادیة 

ریة عن طریق توفیر استشارات المستھلك ادارة االعمال عالقات ترویج االعمال التجا
  دون غیرھا 35االتصاالت التجاریة واالقتصادیة وھذة الخدمات واردة بالفئة 

 

وغیرھا 754225العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0304446  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/07/2014  

  :التسجیل طالبإسم 
  

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة  - آنھوى جیانغھوى اوتوموبیل كو ، ال تى دى 
  وقائمة وفقا لقوانین الصین 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دونغلیو رود ، خفى سیتى ، آنھوى بروفانس ، الصین   176 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

المركبات ،الترویج والتسویق للسیارات ،الشاحنات  خدمات تسجیل مبیعات - 35الفئة 
،السیارات الریاضیة ،الحافالت ،المركبات الكھربائیة ، االستیراد والتصدیر ،وخدمات 

التجزئة فیما یتعلق ببیع المركبات ذات المحركات ، االجزاء ،التجھیزات 
ات المتعلقة واالكسسوارات ذات الصلة خدمات تقدیم المعلومات والمشورة واالستشار

  دون غیرھا 35بكل ما سبق الواردة بالفئة 
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 یةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناع

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0305540  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/08/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -شركة العبد لالجھزة الكھربائیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -الدقى  - ش االحرار 29

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  11،  9،  7في مجال الفئات  35االعمال التجاریة بالفئة  - 35الفئة 
 

التنازل عن البیان التجارى المصاحب للعالمة -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0308695  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/10/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصریة الجنسیة  -فردى  -ھبھ عبد المنعم محمد شفیق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الساحل -كورنیش النیل  -ابراج اغاخان  10

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  30،  5في مجال الفئات  35خدمات االستیراد والتصدیر بالفئة  - 35الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0313652  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/02/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

ة شركة توصی -ھانى بدر الدین وشركاه  -شركة مزارع بدر الدین للتصنیع الزراعى 
  بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك / ھیئة المجمعات  -بمدینة النوباریة الجدیدة  -المنطقة الصناعیة االولى  50قطعة 
  البحیرة  -مركز ابو المطامیر  - العمرانیة الجدیدة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

صائر والمشروبات بالفئة في مجال الع 35خدمات االستیراد والتصدیر بالفئة  - 35الفئة 
32  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنھ بالنقل أو ا ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0318019  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/05/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -العربیة لالستیراد والتصدیر ( مصر ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -الجدیدة مصر  -برج االطباء  -شاع الفیوم  2

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ) 29دون غیرھا ( فى مجال منتجات الفئة  35االستیراد والتصدیر بالفئة  - 35الفئة 
 

149654االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0318434  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/05/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة  -عمرو احمد حسن لھیطة  -شركة  لھیطة التجاریة الحدیثة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعید -قسم العرب  - شارع القلیوبیة وسعد زغلول  7

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  25فى مجال الفة  35واالحذیة بالفئة  استیراد المالبس الجاھزة - 35الفئة 
 

وغیرھا  318436االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعام - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0325162  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/11/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

تاسست وقائمة طبقا لقوانین  -سئولیة شركة محدودة الم -اورانج براند سیرفسز لیمتد  
  انجلترا وویلز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  آیھ كیو ، المملكھ المتحدة  2 1موري لندن ریفرسید لندن اس اى  3

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات اإلعالن، والتسویق، وترویج األعمال، وإدارة األعمال، وإدارة   - 35الفئة 
وتنظیم وإدارة حوافز األعمال وخطط الوالء، وخدمات معلومات األعمال،  األعمال،

وخدمات االستشارة المتعلقة بإدارة مراكز اتصال الھاتف، وخدمات المشتریات 
لآلخرین، وخدمات االستشارات المتعلقة بشراء السلع والخدمات، ومشتریات العقود 

عقد (المساعدة في األعمال)؛ لشراء السلع والخدمات لآلخرین وبیعھا، وخدمات ال
وخدمات استشارات األعمال المتعلقة بالتخطیط للكوارث والتعافي منھا، وتوجیھ 

األعمال، وخدمات احتضان األعمال، وخدمات استشارات ومشورات المتعلقة بإدارة 
األعمال، تطویر األعمال وتطویر المنتجات، المعالجة والتنظیم اإلداریین لخدمات 

لبرید، أبحاث ودراسات التسویق في مجال حمایة البیئة والطاقات الجدیدة الطلبات با
والحفاظ على الثروة الطبیعیة والتنمیة المستدامة؛ وتقدیم األعمال، والخدمات الكتابیة 
والسكرتاریة، وخدمات اإلعالم وإعداد مقتطفات باألخبار والشؤون الحالیة، وأبحاث 

نات أبحاث التسویق وتحلیلھا، أبحاث التسویق التسویق، وتحلیل السوق، وجمع بیا
ودراسات التسویق، ترتیب المعارض وإجراءھا ألغراض األعمال، خدمات التجزئة، 

وتجمیع مجموعة من البضائع لصالح اآلخرین (دون نقلھا)، وتمكین العمالء من 
اإلطالع على تلك البضائع على نحو مناسب وشراءھا، وتوفیر كل ما سلف ذكره عبر 
اإلنترنت من قاعدة بیانات حاسوب أو عبر اإلنترنت أو توفیره بواسطة طریقة أخرى، 

وتجمیع مجموعة من بضائع وسائل االتصال والحوسبة والبضائع اإللكترونیة 
والكھربائیة؛ وقطع الغیار ولوازم تجھیزات وملحقات البضائع سالفة الذكر، وبطاقات 

ع المالبس واألحذیة وأغطیة الرأس، البیانات، وأجھزة ومعدات األمن، وبضائ
واإلكسسوارات، والمنسوجات، البیاضات المنزلیة، وأمتعة السفر والحقائب، والمواد 

المطبوعة واألدوات المكتبیة، والھدایا، وألعاب األطفال، ومعدات الریاضة واأللعاب، 
اث والمجوھرات، ومعدات الساعات والوقت، والمعدات واالدوات المنزلیة، واألث
والمفروشات، ومستحضرات التجمیل ومنتجات العنایة الشخصیة، والمنتجات 

الصیدالنیة العامة، ومنتجات التنظیف، ومنتجات الرعایة الصحیة، وأطعمة البشر 
ومنتجات البقالة، والمشروبات، وتمكین العمالء من استعراض تلك البضائع على نحو 

عبر اإلنترنت، وخدمات إدارة األعمال  مریح وشراءھا، وبیع وشراء الطاقة، والمزاد
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعام - 948 عدد

لمعالجة المبیعات التي تتم عبر اإلنترنت، واإلعالن عن خدمات ترویج التجارة 
اإللكترونیة، توفیر معلومات ونصائح حول تورید السلع والترویج لھا واختیار البضائع 

ع، وعرضھا، توفیر المعلومات والنصیحة إلى المشترین المحتملین للسلع والبضائ
تصنیف البیانات ونسخھا، تصنیف اإلعالنات لالستخدام في صورة صفحات ویب، 

إنتاج أفالم دعائیة، تصنیف فھارس أدلة التلیفونات لنشرھا على اإلنترنت، توفیر مساحة 
على المواقع اإللكترونیة لإلعالن عن البضائع والخدمات، خدمات معالجة قواعد 

البیانات، خدمات التسویق عبر الھاتف، خدمات الرد البیانات والبیانات، خدمات تخزین 
على الھاتف والتعامل مع الرسائل، تشغیل مراكز اتصال الھاتف، تشغیل مراكز الرصد 
عن بعد، خدمات إدارة البیانات والجرد اإللكتروني، خدمات التحقق من معالجة البیانات 

لمطارات، وحجز والتصدیق علیھا في مجال المواصالت وإجراءات الوصول في ا
السفر، وقطع تذاكر السفر، وحجز تذاكر للمباریات الریاضیة والفعالیات الثقافیة، 

خدمات التحقق من التذاكر والكوبونات وقسائم الشراء، والتخفیضات وبرامج الوالء، 
وبطاقات الھدایا، وشھادات الھدایا، وخدمات المشورة والمعلومات واالستشارات فیما 

  دون غیرھا 35ا سلف ذكره.فئة یتعلق بجمیع م
 

وغیرھا 141723االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0327201  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

09/12/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

محدودة تاسست وقائمة طبقا شركة ذات مسئولیة  - سى كیھ ھوتشیسون انتربرایس لیمتد 
  لقوانین جزر العذراء البریطانیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جزر  -تورتوال ’ رود تاون ’ اوفشور انكوربورایشنز سنتر ’  957بى اوه بوكس 
  العذراء البریطانیة

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

موانئ ومحطات الحاویات، خدمات الخدمات اإلداریة المتعلقة اللوجستیة وال - 35الفئة 
االستشارات المھنیة المتعلقة بإدارة محطات الحاویات وتطویر الموانئ، وكاالت 

الدعایة؛ الوظائف المكتبیة،إدارة األعمال، توجیھ األعمال؛ المساعدة في إدارة األعمال، 
ریة وكاالت استیراد والتصدیر؛ إدارة أعمال فناني األداء، تقییم المنتجات التجا

والصناعیة؛ الداللة؛ الجمع بین مجموعة متنوعة من السلع لصالح اآلخرین مما یتیح 
للعمالء سھولة عرض وشراء تلك السلع ؛ خدمات التجزئة، خدمات التجزئة للمخازن 

والمتاجر الكبرى فیما یتعلق بمواد التجمیل، ومستحضرات التطھیر لالستخدام 
ومستحضرات العنایة بالبشرة، مستحضرات الشخصي، العطور ومستحضرات التجمیل 

العنایة بالشعر، أقنعة الجمال، والقطن لمستحضرات التجمیل واالكسسوارات الجمال، 
مبارد األظافر، وقصافات األظافر، أدوات للف الرموش، اكسسوارات للشعر ، 

وعصابات الرأس، مشابك للشعر، ومقصات للشعر، وبكر للشعر، ومالقط إلزالة 
جموعات طالء األظافر، ومجموعات بادیكیر وحقائب ومستحضرات التجمیل الشعر، م

ومعطرات الجو والمواد الصیدالنیة والمستحضرات الصحیة والمنتجات الصیدالنیة 
ومستلزمات اإلسعافات األولیة، معاجین األسنان والمستحضرات الصحیة للعنایة 

ت حالقة اإللكترونیة، شفرات الشخصیة، مفتاح سالسل وأقفال، ماكینات حالقة، ماكینا
الحالقة، وفرشاة األسنان، فرشاة األسنان اإللكترونیة، وأمشاط، واإلسفنج، وإطارات 

الصور والمرایا واألواني المنزلیة والحاویات، واألواني الزجاجیة والخزف والكریستال 
 والخزف وأدوات المائدة وأدوات المائدة والصوت و / أو أجھزة سمعیة والطرفیة

األجھزة واآلالت الحاسبة وأجھزة الكمبیوتر، برامج الكمبیوتر، وأجھزة الكمبیوتر 
والكامیرات والسلبیات، ومعدات تجھیز البیانات، جھاز لتسجیل ونقل أو استنساخ 

الصوت أو الصور، حامالت بیانات مغناطیسیة، وأشرطة الفیدیو، وأشرطة كاسیت 
و أقراص، والمجوھرات، وأدوات قیاس  وأقراص تسجیل، واألشرطة المسجلة مسبقا

الزمن والورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد، المواد المطبوعة، 
والكتب، والمجالت، والملصقات، والصحف، واألدوات المكتبیة، وأدوات الكتابة، ولعب 

تعة، المظالت، الورق، والسلع الجلدیة والتقلید من الجلد، وجذوع والسفر الحقائب واالم
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

عصي المشي، أكیاس حقائب غیر المدرجة في فئات أخرى، المنسوجات والمالبس 
والقبعات واألحذیة والجوارب واأللعاب وعبا، المواد الجمباز والریاضیة والمواد 

الغذائیة والمشروبات واألغذیة المحفوظة والوجبات الخفیفة والحلویات، المشروبات 
حولیة والبیرة، البیع بالجملة والتجزئة والخدمات عبر اإلنترنت الكحولیة و / أو غیر الك

المتعلقة بالخمور والمشروبات الكحولیة، كؤوس النبیذ، دوارق النبیذ، ملحقات النبیذ، 
خزانات النبیذ المبردة، خزانات النبیذ بھا خاصیة التحطم في درجة الحرارة، منتجات 

  دون غیرھا 35 ملحقات النبیذ ، السیجار.الواردة بالفئة
 

143592العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى 
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 نماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة وال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0329978  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/02/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  یة مصرى الجنس -فرد  - محمود فوقى محمد ھالل  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقھلیة -ملك إبراھیم حمودة محمد حمودة  -السنبالوین  - شارع صبرى أبو علم 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعایة واالعالن وخدمات إدارة وتوجیھ االعمال وتفعیل النشاط  - 35الفئة 
دمات االعمال التجاریة الواردة بالفئة المكتبى واالستیراد والتصدیر وخدمات البیع وخ

  30ماعدا عسل النحل من منتجات الفئھ  31و 30في مجال الفئة  35
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عإعادة الطبالتعدیل أو النشر أو  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0330555  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/02/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

تاسست وقائمة طبقا لقوانین  ش محدودة المسئولیة -اورانج براند سیرفیسز لیمتد 
  إنجلترا وویلز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  آیھ كیو ، المملكھ المتحدة    2   1موري ریفرسید ، لندن اس اى  3

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات اإلعالن، والتسویق، وترویج االعمال، وإدارة االعمال، وإدارة  - 35الفئة 
وإدارة حوافز االعمال وخطط الوالء، وخدمات معلومات االعمال، االعمال، وتنظیم 

وخدمات االستشارة المتعلقة بإدارة مراكز االتصال الھاتف، وخدمات المشتریات 
لآلخرین، خدمات االستشارات المتعلقة بشراء السلع والخدمات، ومشتریات العقود 

مساعدة في االعمال)، لشراء السلع والخدمات لآلخرین وبیعھا، وخدمات العقد (ال
وخدمات استشارات االعمال المتعلقة بالتخطیط للكوارث والتعافي منھا، وتوجیة 

االعمال، وخدمات احتضان االعمال، وخدمات استشارات ومشورات المتعلقة بإدارة 
االعمال، تطویر االعمال وتطویر المنتجات، المعالجة والتنظیم اإلداریین لخدمات 

أبحاث ودراسات التسویق في مجال حمایة البیئة والطاقات الجدیدة الطلبات بالبرید، 
والحفاظ على الثروة الطبیعیة والتنمیة المستدامة، وتقدیم االعمال، والخدمات الكتابیة 
والسكرتاریة، وخدمات االعالم واعداد مقتطفات باألخبار والشؤون الحالیة، وابحاث 

اث التسویق وتحلیلھا، أبحاث التسویق التسویق، وتحلیل السوق، وجمع بیانات أبح
ودراسات التسویق، ترتیب المعارض واجرائھا ألغراض االعمال، خدمات التجزئة، 

وتجمیع مجموعة من البضائع لصالح االخرین (دون نقلھا)، وتمكین العمالء من 
االطالع على تلك البضائع على نحو مناسب وشراءھا، وتوفیر كل ما سلف ذكره عبر 

ت من قاعدة بیانات حاسوب او عبر االنترنت او توفیره بواسطة طریقة أخرى، االنترن
وتجمیع مجموعة من بضائع وسائل االتصال والحوسبة والبضائع االلكترونیة 

والكھربائیة، وقطع الغیار ولوازم تجھیزات وملحقات البضائع سالفة الذكر، وبطاقات 
بس واالحذیة واغطیة الرأس، البیانات، وأجھزة ومعدات االمن، وبضائع المال

واالكسسوارات، والمنسوجات، البیاضات المنزلیة، وامتعة السفر والحقائب، والمواد 
المطبوعة واألدوات المكتبیة، والھدایا، والعاب األطفال، ومعدات الریاضة واأللعاب، 

والمجوھرات، ومعدات الساعات والوقت، المعدات واألدوات المنزلیة، واالثاث 
روشات، ومستحضرات التجمیل ومنتجات العنایة الشخصیة، والمنتجات والمف

الصیدالنیة العامة، ومنتجات التنظیف، ومنتجات الرعایة الصحیة، واطعمة البشر 
ومنتجات البقالة، والمشروبات، وتمكین العمالء من استعراض تلك البضائع على النحو 

االنترنت، وخدمات إدارة االعمال المریح وشراءھا، وبیع وشراء الطاقة، المزاد عبر 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عإعادة الطبالتعدیل أو النشر أو  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

لمعالجة المبیعات التي تتم عبر االنترنت، واالعالن عن خدمات ترویج التجارة 
االلكترونیة، توفیر معلومات ونصائح حول تورید السلع والترویج لھا واختیار البضائع 

وعرضھا، توفیر المعلومات النصیحة الي المشترین المحتلمین للسلع والبضائع، 
یف البیانات ونسخھا، تصنیف اإلعالنات لالستخدام في صورة صفحات ویب، تصن

انتاج أفالم دعائیة، تصنیف فھارس ادلة التلیفونات لنشرھا على االنترنت، توفیر مساحة 
على المواقع االلكترونیة لإلعالن عن البضائع والخدمات، خدمات معالجة قواعد 

ات، خدمات التسویق عبر الھاتف، خدمات الرد البیانات والبیانات، خدمات تخزین البیان
على الھاتف والتعامل مع الرسائل، تشغیل مراكز اتصال الھاتف، تشغیل مراكز الرصد 
عن بعد، خدمات إدارة البیانات والجرد االلكتروني، خدمات التحقق من معالجة البیانات 

وحجز  والتصدیق على في مجال المواصالت وإجراءات الوصول في المطارات،
السفر، وقطع تذاكر السفر، وحجز تذاكر للمباریات الریاضیة والفعالیات الثقافیة، 

خدمات التحقق من التذاكر والكوبونات وقسائم الشراء، والتخفیضات وبرامج الوالء، 
وبطاقات الھدایا، وشھادات الھدایا، وخدمات المشورة والمعلومات االستشاریة فیھا 

  دون غیرھا  35ه.فئة یتعلق بجمیع ما سلف ذكر
 

التنازل عن مونى على حدى  - وغیرھا  325195االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0331703  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/03/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركھ مساھمھ مصریھ - كابو )  ش م م  شركة النصر للمالبس والمنسوجات ( 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریھ -محرم بك  -ش قنال المحمودیھ  407

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

نشر مواد  -لصق اإلعالنات  -خدمات الدعایة واالعالن والبیع بالتجزئة  - 35الفئة 
اإلعالن بالبرید  -عرض السلع  - االعالن اعداد أعمدة الدعایة و -الدعایة واالعالن 

تأجیر مواد الدعایة  -توزیع العینات  - تحدیث مواد الدعایة واالعالن   - المباشر 
الدعایة واالعالن عبر  -اإلعالن بالرادیو  -نشر نصوص الدعایة واالعالن  -واالعالن 
خدمات  -عالن وكاالت الدعایة واال -تزیین واجھات المحالت التجاریة  - التلیفزیون 

تنظیم المعارض لغایات تجاریة او  - اعداد النماذج للدعایة واالعالن او ترویج المبیعات 
الدعایة واالعالن  -ترویج المبیعات لآلخرین  -تأجیر المساحات االعالنیة  -دعائیة 

اإلعالن  - تنظیم المعارض التجاریة لغایات تجاریة او إعالنیة  -بالطلب البریدي 
تأجیر وقت للدعایة واالعالن في وسائل  -ة المباشرة على شبكات الكومبیوتر والدعای

كتابة نصوص  -عرض السلع على وسائل االتصال لغایات بیعھا بالتجزئة  -االتصال 
بحث الكفاالت وھذه  -خدمات التصمیم لغایات الدعایة واالعالن  -الدعایة واالعالن 

  35الخدمات واردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منھ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

   العالمة

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0334956  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

09/05/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -الجندى موتورز  -مصطفى حسین مصطفى كامل محمد كامل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -أ ش بور سعید السیدة زینب  184

  35  : مةالــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 35معرض سیارات بالفئة  - 35الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0337172  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/06/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

مصرى -فرد   -لصاحبھا طارق سمیر على مصطفى  -لتجمیل فرست لمستحضرات ا
  الجنسیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العبور -المنطقة الصناعیة الشمالیة  12011بلوك  5القطعة رقم 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

) سلسلھ  3دون غیرھا ( فى مجال الفئھ  35االستیراد والتصدیر بالفئة  - 35الفئة 
الت تجاریھ ومول تجارى بوصفھا من االعمال التجاریھ تنظیم المعارض الدعایھ مح

  دون غیرھا 35واالعالن وجمیع خدمات الفئھ 
 

وغیرھا 215178االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءیجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0339212  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/08/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة تاسست وقائم طبقا لقوانین والیة دیالویر  -بیتسمارت ھوم اوفیس ، انك 
  الوالیات المتحدة االمریكیة -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  85027تس اتش افینیو فینیكس اریزونا  27ان  19601بیتمسارت ھوم اوفیس انك 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات متاجر البیع بالتجزئة خدمات متاجر البیع بالتجزئة عن طریق  - 35الفئة 
االنترنت خدمات البیع عن طریق الكتالوجات عن طریق الطلبات البریدیة تضم طعام 

الحیوانات االلیفیة و مستلزمات الحیوانات االلیفیة و اكسسوارات الحیوانات االلیفیة 
لخیریة و تحدیدا تنظیم و اجراء برامج تطوعیة و مشاریع خدمة خدمات االعمال ا

دون 35المجتمع المتعلقة بالحیوانات االلیفیة و الحیوانات و ھذه الخدمات واردة بالفئة 
  غیرھا

 

--------- االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0340188  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/09/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة  -حسین فایق صالح صبور   -شركھ سواحل لالستثمار العقارى 
  مصریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جمھوریة  -القطاع الثانى ، مركز المدینھ ، التجمع الخامس، القاھره الجدیده  290قطعھ 
  مصر العربیة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 35خدمات الدعایة واالعالن الواردة بالفئة  - 35الفئة 
 

التنازل عن   -- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
مقاطع العالمة كال على حدى 
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 التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات 

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0344740  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/12/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -شركة خدمات المعلومات و التنقیة . ش .م .م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -، مساكن شیراتون ، مصر الجدیدة  1226شارع مصطفى كامل ، بلوك  3

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

ل المتعلقة ببرامج السداد لآلخرین ، خدمات الدعایة واإلعالن ، إدارة األعما - 35الفئة 
إدارة األعمال ، توجیھ األعمال ، تفعیل النشاط المكتبي ، المساعدة في إدارة األعمال 

واإلدارة التجاریة والصناعیة ، تقییم األعمال ، خدمات المشورة المتعلقة بإدارة األعمال 
ق ، معلومات األعمال اإلحصائیة ، إعداد تقاریر ، أبحاث التسویق ، دراسات التسوی

الحسابات ، مسك الدفاتر ، أبحاث األعمال ، العالقات العامة ، نشر نصوص الدعایة 
واإلعالن ، إصدار منشورات الدعایة واإلعالن ، خدمات البیع بالتجزئة المقدمة من 

ة عبر الشبكة من خالل وسائل االتصاالت المتحركة ، خدمات البیع بالتجزئة المقدم
خالل شبكات أو غیرھا من الوسائل االلكترونیة باستخدام معلومات رقمیة إلكترونیة. 

  35بالفئة 
 

كال على حدى في الوضع العادى   PAY  Cashاالشتراطات        :      التنازل عن مقطعى العالمة   
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعدیل  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0355915  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/08/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -مكتب الصفا لالستیراد و التصدیر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -قسم سیدي جابر   1رقم  -سموحھ برج اسكندریة   -میدان  فیكتور عمانویل  39
  االسكندریة

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  12في مجال  35ستیراد و بیع قطع غیار سیارات بالفئة ا - 35الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0362146  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/12/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -القصر لالستیراد والتصدیر والتوكیالت التجاریة   - ولید الشحات محمد وشركاه
  شركة تضامن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة - مدنیة نصر  -شارع مصطفى النحاس  84

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستیراد والتصدیر وادارة وتوجیة االعمال والمحال التجاریة  - 35الفئة 
رض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعایة واالعالن والتسویق وخدمات البیع وع

  ).2-6- 8فى مجال الفئات ( 35بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أ - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0362541  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/12/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة اماراتیة -شركة مساھمة عامة  -شركة اعمار العقاریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربیة المتحدة  -دبى  9440ص.ب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

مراكز التسوق محالت وكاالت الدعایھ واالعالن تحدیث مواد الدعایھ  - 35الفئة 
عالن إدارة وعرض االعمال التجاریھ البیع بالمزاد العلنى لصق االعالنات تقییم واال

االعمال وكاالت المعلومات التجاریھ المساعده فى ادارة االعمال التجاریھ او الصناعیھ 
تحلیل أسعار التكلفھ عرض السلع االعالن بالبرید المباشر ونشر مواد الدعایھ توزیع 

غایات تجاریھ او دعائیھ المساعده فى إدارة االنشطھ التجاریھ العینات تنظیم المعارض ل
أبحاث التسویق دراسات التسویق عروض إعالن لتنشیط البیع الدعایھ واالعالن 

  35الخارجى وجمیعھا وارده بالفئھ 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0362561  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/12/2017  

  :التسجیل م طالبإس
  

  شركة مساھمة عامة اماراتیة -شركة اعمار العقاریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربیة المتحدة  -، دبى  9440ص.ب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

مراكز التسوق محالت وكاالت الدعایھ واالعالن تحدیث مواد الدعایھ  - 35الفئة 
وعرض االعمال التجاریھ البیع بالمزاد العلنى لصق االعالنات تقییم واالعالن إدارة 

االعمال وكاالت المعلومات التجاریھ المساعده فى ادارة االعمال التجاریھ او الصناعیھ 
تحلیل أسعار التكلفھ عرض السلع االعالن بالبرید المباشر ونشر مواد الدعایھ توزیع 

ھ او دعائیھ المساعده فى إدارة االنشطھ التجاریھ العینات تنظیم المعارض لغایات تجاری
أبحاث التسویق دراسات التسویق عروض إعالن لتنشیط البیع الدعایھ واالعالن 

  دون غیرھا 35الخارجى وجمیعھا وارده بالفئھ 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كایرو على حدى



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

553 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0362566  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/12/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة اماراتیة -شركة مساھمة عامة  -شركة اعمار العقاریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربیة المتحدة  -دبى  - 9440ص.ب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

وكاالت الدعایة واالعالن ، تحدیث مواد الدعایة  مراكز التسوق ، محالت ، - 35الفئة 
واالعالن ، ادارة وعرض االعمال التجاریة ، البیع بالمزاد العلنى ، لصق االعالنات ، 
تقییم االعمال ، وكاالت المعلومات التجاریة ، المساعدة فى ادارة االعمال التجاریة او 

عالن بالبرید المباشر ونشر مواد الصناعیة ، تحلیل اسعار التكلفة ، عرض السلع ، اال
الدعایة ، توزیع العینات ، تنظیم المعارض لغایات تجاریة او دعائیة ، المساعدة فى 

ادارة االنشطة التجاریة ، ابحاث التسویق ، دراسات التسویق ، عروض اعالن لتنشیط 
  35البیع ، الدعایة واالعالن الخارجى وجمیعھا واردة بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0364727  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/01/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  محمد محمود السمان وشریكھ  شركة توصیة بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینھ نصر القاھره 8ش حسن الخاب المنطقھ ال 15

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

و  31في مجال الحاصالت الزراعیھ الوارده بالفئة  35االستراد والتصدیر  - 35 الفئة
  دون غیرھا 31الحالصالت الزراعیھ بالفئة 

 

والبیانات التجاریة كال  o- التنازل عن حرف اوه  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
على حدى
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 دة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجری

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0364793  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/01/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة تأسست وقائمة طبقا لقوانین المملكة العربیة السعودیة - شركة ناقل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربیة السعودیة  - 11442، الریاض  6164ص . ب. 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات ادارة االعمال فى مجال النقل وخدمات معالجة البیانات فى مجال  - 35الفئة 
النقل وادارة أعمال أسطول النقل (لالخرین) ، والخدمات االداریة فى مجال توفیر 
وثائق النقل لالخرین ، واالستشارات التجاریة فى مجال النقل والتسلیم ، واالعمال 

جال النقل والتسلیم ، وادارة االعمال فى مجال النقل والتسلیم ، التجاریة واالداریة فى م
  35استشارات ادارة االعمال فى مجال النقل والتسلیم بالفئة رقم 

 

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



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

556 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو منھ بالنقل أو النسخ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنھا طلب رقم
 

    0364981  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -برایت دیزاینز للمستلزمات المنزلیة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر  6مدینة  -المنطقة الصناعیة الثانیة  10/211

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

مات تنظیم المعارض ومحالت تجاریة واالستیراد والتصدیر بالفئة رقم خد - 35الفئة 
 -صوانى  -اطباق  - في مجال ادوات واوانى واوعیة لالستعمال المنزلى والمطبخ  35

وجمیع  -ادوات تنظیف یدویة  - احواض غسیل  -مناشر تجفیف الغسیل  -اكواب 
  ) 17وجمیع منتجات الفئة () والمنتجات المصنوعة من البالستیك 21منتجات الفئة (
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0364985  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -برایت دیزاینز للمستلزمات المنزلیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر  6مدینة  -المنطقة الصناعیة الثانیة  10/211

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تنظیم المعارض ومحالت تجاریة واالستیراد والتصدیر بالفئة رقم  - 35الفئة 
 -صوانى  -اطباق  - في مجال ادوات واوانى واوعیة لالستعمال المنزلى والمطبخ  35

وجمیع  -ة ادوات تنظیف یدوی - احواض غسیل  -مناشر تجفیف الغسیل  -اكواب 
  ) 17) والمنتجات المصنوعة من البالستیك وجمیع منتجات الفئة (21منتجات الفئة (
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365235  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  سیةفرد مصرى الجن - كار جیت  -احمد عبد الحمید عبد الرحیم منصور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -قسم سیدى جابر  -الدور الثانى  -ش محمد السید طنطاوى  - تقسیم المحافظة  9
  االسكندریة

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 35معرض بیع السیارات الواردة بالفئة  - 35الفئة 
 

التنازل عن الرسم  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365257  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة   -شركة سبریت الطبیة الدولیة المحدودة تشن كومیكال لالدوات الطبیة سابقا  
  ذات مسئولیة محدودة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -24766مدینة نیو تیبى  -طریق جیو داو حى لوزلو  2عة القط 68الطابق الثانى رقم 
  تایون 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  10في مجال الفئة  35االستیراد و التصدیر الوارد بالفئة  - 35الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 ج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذ

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنھا 
 

    0365592  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مؤسسھ فردیھ تأسست وقائمة طبقا لقوانین السعودیة -مؤسسة الھاال للتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، المملكة   12512، الریاض  3059، ص.ب 67الحى الدبلوماسي ، مكتب رقم  
  ة السعودیھالعربی

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  25فى مجال الفئة  35جمیع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 35الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عة الطبالتعدیل أو النشر أو إعاد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365952  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

ین المرعیھ فى دیالویر ، الوالیات المتحدة شركة منظمة بموجب القوان -سیتیغروب انك 
  االمریكیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة 10013غرینویتش ، نیویورك ، نیویورك  388

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعایة واالعالن خدمات ادارة االعمال خدمات توجیة االعمال   - 35الفئة 
مات تفعیل النشاط المكتبى برامج تحفیز وتقدیر الموظفین لتعزیز ومكافأة االنتاجیة خد

واالداء والتقدیر والروح المعنویة ترویج بیع المنتجات والخدمات المالیة واستخدامھا من 
خالل ادارة برامج منح الحوافز وبرامج المكافأت وبرامج االسترداد ترویج بیع منتجات 

ن خالل توزیع المكافأت الستخدام بطاقات االئتمان وبطاقات السحب الغیر وخدماتھم م
  دون غیرھا 35ووالء الزبائن الواردة بالفئة 

 

منح الطالب حق اسبقیة -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365954  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/02/2018  

  :سجیلالت إسم طالب
  

الوالیات   - شركة منظمة بموجب القوانین المرعیھ  في دیالویر   -سیتیغروب انك 
  المتحدة االمریكیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة - 10013نیویورك  -غرینویتش ، نیویورك  388

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

 -خدمات توجیھ االعمال  -خدمات إدارة االعمال  -عالن خدمات الدعایة واال - 35الفئة 
برامج تحفیز وتقدیر الموظفین لتعزیز ومكفأة اإلنتاجیة  -خدمات تفعیل النشاط المكتبى 

ترویج بیع المنتجات والخدمات المالیة واستخدامھا  -واألداء والتقدیر والروح المعنویة 
ترویج بیع  -مكافآت وبرامج االسترداد من خالل إدارة برامج منح الحوافز وبرامج ال

منتجات الغیر وخدماتھم من خالل توزیع المكافآت الستخدام بطاقات االئتمان وبطاقات 
  السحب ووالء الزبائن 

 

منح الطالب حق اسبقیة   --  365952االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنھ بال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0366825  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن   -معاییر الجودة  -ایمان حمدى عبد الفتاح وشریكھا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربیھ  -ملك حمدى عبد الفتاح محمود  -شارع قراقیش   -زفتى  

  5 -  3  : المةــــــات العـــفئ
  

   3المنظفات الوارده بالفئھ رقم   - 3الفئة 
  5المطھرات الوارده بالفئھ رقم  - 5الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367515  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/03/2018  

  :التسجیل بإسم طال
  

  ش تضامن -كینج كروس - رومانى وشریكتھ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الفواطیة الموسكى القاھرة 6

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا ( فى مجال ماكینات خیاطھ ولوازمھا ) 35استیراد بالفئة  - 35الفئة 
 

لواناالشتراطات        :      منح حق خاص على اال
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجو - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367899  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  سورى الجنسیة -فرد  -محمد طارق محمد ادیب تیناوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -مدینة نصر  -امتداد مكرم عبید  -ش سمیر عبد الرؤوف 13

  35  : المةــــــات العـــئف
  

  دون غیرھا 25فى مجال الفئة  35خدمات الفئة  - 35الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367900  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  سورى الجنسیة - فرد -محمد طارق محمد ادیب تیناوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -مدینة نصر  -امتداد مكرم عبید  -ش سمیر عبد الرؤوف 13

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25فى مجال الفئة  35خدمات الفئة  - 35الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 اریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التج

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنھا طلب رق
 

    0368743  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -بوالریس الزامل للمناطق الصناعیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 6 -التوسعات الشمالیة   -بالمطورین  -المنطقة االولي  - 69المبنى االدارى  قطعة 
  جیزةال  -اكتوبر  

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات ادارة و تشغیل و تسویق المناطق الصناعیة واالعمال االداریة  - 35الفئة 
  35الواردة بالفئة 

 

التنازل عن   -- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
البیانات التجاریة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  علنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنھا طلب رقم قد
 

    0368747  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة تأسست وقائمة طبقا  -بوالریس الدولیة للمناطق الصناعیة ش.م.م  
  لقوانین جمھوریة مصر العربیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 6 -بالمطورین التوسعات الشمالیة  -االولى المنطقة  - 69قطعة  -المبنى االدارى 
  الجیزة  -أكتوبر 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  35خدمات ادارة و تشغیل و تسویق المناطق الصناعیة الواردة بالفئة  - 35الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنھا طلب رقم قد
 

    0368751  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة تأسست وقائمة طبقا لقوانین  -بوالریس الدارة المشروعات ش.م.م  
  جمھوریة مصر العربیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 6 -المنطقة الصناعیة الرابعھ  -مالیة التوسعات الش -المطورین  -المنطقة االولي  45
  الجیزة -اكتوبر 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا  35االعمال االداریة الواردة بالفئة  - 35الفئة 
 

التنازل عن البیان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
التجارى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369574  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد -جورج عادل یوسف عبد المسیح 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -الدقى  -شارع المدینة المنورة المھندسین  55

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

یة و االعالن و االدارة و التسویق الریاضى و االبحاث و الدراسات و الدعا - 35الفئة 
دعم و تطویر الریاضة و االعالم الریاضى و االستیراد و التصدیر و االعمال و 

)و خدمات تسجیل او  25دون غیرھا (فى مجال الفئة  35التوكیالت التجاریة فى الفئة 
التسجیالت الخطیة و كذلك استغالل او نسخ او تحریر او تجمیع او تنظیم المراسالت و 

تجمیع ایھ بیانات ریاضیة او احصائیة و خدمات توزیع النشرات التعریفیة ووسائل 
  االتصال االلكترونیة و المواقع الشبكیة و برامج التسوق التلیفزیونیة

 

369575االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنھا طلب رقم قد
 

    0369714  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة سویدیة تاسست وقائمة طبقا لقوانین السوید -شركة جانت ایة بى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السوید  -ستوكھولم  - 10251،  27021بى او بوكس 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعایة واالعالن ادارة وتوجیھ االعمال تفعیل النشاط المكتبى  - 35الفئة 
دون  35خدمات التجزئة بما فى ذلك خدمات المتاجر لبیع المالبس بالتجزئة بالفئة 

  غیرھا
 

Gالتنازل عن حرف  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

قدم عنھا طلب رقم 
 :  

 

    0370096  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

29/04/2018  

 إسم طالب
  :التسجیل

  

الوالیات  -شركة مساھمة تاسست وقائمة طبقا لقوانین والیة دیالویر  -جوول البس إنك 
  المتحدة االمریكیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

, الوالیات  94107ا ,سان فرانسیسكو , كالیفورنی 104تي اتش ستریت , بیلدنج  20  560
  المتحدة االمریكیھ

 المةــــــات العـــفئ
:  

35  
  

رات كھربائیةواألجھزةاإللكترونیةللمستھلك  - 35الفئة  خدمات متاجرالتجزئةالتي تتضمن مبِخّ
ذات الصلة، وبرامج قابلةللتحمیل لألجھزةالمحمولةالستخدامھامع مبخرعن طریق الفم 

النیكوتین، تحدیدًا، النیكوتین السائل المستخدم ألغراض التدخین، سائل أساسھ 
إلعادةملءالسجائراإللكترونیة، الخراطیش التي تباع محشوةبالنیكوتین السائل 

للسجائراإللكترونیة، سوائل إعادة ملءالسجائراإللكترونیة، تحدیداًالنكھات الكیمیائیةفي شكل 
الكیمیائیةفي شكل سائل، وبدائل التبغ  سائل تستخدم إلعادةتعبئةالسجائراإللكترونیة، والمنكھات

في شكل محلول سائل لغیراألغراض الطبیة، الخراطیش التي تباع ملیئةبالنكھات الكیمیائیةفي 
شكل سائل للسجائراإللكترونیة، السجائراإللكترونیة، مبخرات التدخین اإللكترونیة، 

غیراألغراض تحدیداًالسجائراإللكترونیة، بدائل التبغ في شكل محلول سائل ل
الطبیةللسجائراإللكترونیة، خراطیش إعادةالتعبئةتباع فارغة للسجائراإللكترونیة، والمبخرات ا 

لكھربائیة، تحدیداًأنابیب المبخربدون دخان البتالع واستنشاق التبغ والموادالعشبیةاألخرى، 
تبغ لالستخدام في مبخرات كھربائیةلتبخیرالتبغ، أعوادالتبغ المعالج، تبغ الغلیون، تحدیداً ال

المبخرات الكھربائیة، التبغ، سواءكانت مصنعأوغیرمصنع، تدخینالتبغ، تبغالغلیون، 
التبغالملفوف بالید، سعوط التبغ الرطب، التبغ الذي یباع في أعواد، موادالمدخنین 

دیق للسجائرالكھربائیةواإللكترونیةتحدیداًعلبالسجائراإللكترونیةوملحقاتالسجائراإللكترونیةوصنا
السجائراإللكترونیةوملحقات لوازم السجائراإللكترونیة، ومكونات 

للسجائرالكھربائیةواإللكترونیة، تحدیداً: مرذاذات لبدائل التبغ، بخاخات لبدائل التبغ، وفتایل 
لبدائل التبغ، وملفات كھربائیةتباع كمكون للسجائرالكھربائیةواإللكترونیةوأجھزةالتدخین 

نتجات المتعلقةبھا؛ توفیرمعلومات للمستھلكین في مجال المبخرات اإللكترونیةوعرض الم
الكھربائیةواألجھزةاإللكترونیةللمستھلك ذات الصلة، والبرمجیات القابلةللتحمیل 

لألجھزةالمحمولةالستخدامھامع المبخرعن طریق الفم ألغراض التدخین، والسوائل التي 
ستخدم في إعادةتعبئةالسجائراإللكترونیة، أساسھاالنیكوتین، تحدیداًالنیكوتین السائل الم

والخراطیش التي تباع مملوءةبالنیكوتین السائل للسجائراإللكترونیة، سوائل إعادة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

ملءالسجائراإللكترونیة، تحدیداًالنكھات الكیمیائیةفیشكل سائل تستخدم 
فیشكل محلول  إلعادةتعبئةالسجائراإللكترونیة، والمنكھات الكیمیائیةفیشكل سائل، وبدائل التبغ

سائل لغیراألغراض الطبیة، الخراطیش التي تباع ملیئةبالنكھاتالكیمیائیةفي شكل سائل 
للسجائراإللكترونیة، السجائراإللكترونیة، مبخرات التدخین اإللكترونیة، تحدیداً 

السجائراإللكترونیة، بدائل التبغ في شكل محلول سائل لغیر األغراض الطبیة للسجائر 
ة ، خرطوشات إعادة تعبئة تباع فارغة للسجائر اإللكترونیة ، والمبخرات الكھربائیة اإللكترونی

، تحدیداً أنابیب مبخر بدون دخان من أجل ابتالع واستنشاق التبغ وغیره من المواد العشبیة ، 
وأجھزة التبخیر الكھربائیة لتبخیر التبغ، أعواد التبغ المصنعة، تبغ الغلیون، تحدیداً التبغ 

ستخدم في المبخرات الكھربائیة والتبغ ، سواًء كان ُمصنَّعًا أو غیر ُمصنَّع ، تدخین التبغ، تبغ الم
الغلیون، التبغ الملفوف یدویًا، سعود التبغ الرطب، التبغ المباع في أعواد، مواد المدخنین 

ر للسجائر الكھربائیة واإللكترونیة تحدیداً علب السجائر اإللكترونیة وملحقات السجائ
اإللكترونیة وصنادیق السجائر اإللكترونیة وملحقات السجائر اإللكترونیة، ومكونات السجائر 

الكھربائیة واإللكترونیة، تحدیداً مرذات لبدائل التبغ، وبخاخات لبدائل التبغ، وفتایل لبدائل التبغ، 
اإللكترونیة  وملفات كھربائیة تباع كمكون للسجائر الكھربائیة واإللكترونیة وأجھزة التدخین

  دون غیرھا 35وعرض المنتجات ذات الصلة بھا فئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370248  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  یةفرد مصرى الجنس -سلفانھ سمیر فؤاد عبد الشھید ( بارتنر ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -شبرا  -روض الفرج  - ح وابور طوسون  67

  5 -  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3مستحضرات تجمیل وارده بالفئة  - 3الفئة 
  دون غیرھا 5مكمالت غذائیة ومستحضرات طیبھ وارده فى الفئة  - 5الفئة 

 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة -االشتراطات        :      
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 لعالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ا

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370249  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -سلفانھ سمیر فؤاد عبد الشھید ( بارتنر ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -شبرا  -ض الفرج رو - ح وابور طوسون  67

  5 -  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3مستحضرات تجمیل وارده بالفئة  - 3الفئة 
  دون غیرھا 5مكمالت غذائیة ومستحضرات طیبھ وارده فى الفئة  - 5الفئة 

 

التنازل مقاطع العالمة كال على حدة -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنھا طلب رقم ق
 

    0370250  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -سلفانھ سمیر فؤاد عبد الشھید ( بارتنر ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -شبرا  -روض الفرج  - ح وابور طوسون  67

  5 -  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3مستحضرات تجمیل وارده بالفئة  - 3الفئة 
  دون غیرھا 5مكمالت غذائیة ومستحضرات طیبھ وارده فى الفئة  - 5الفئة 

 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370352  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -الكرمة الھندسیة للتجارة و التوریدات  -عماد بدیر ثابت عجیب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مشروع خان المھدى االزبكیة   2Aش المھدى محل  5

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  7فى مجال طلمبات المیاة فى الفئة  35رد بالفئة بیع وشراء الوا - 35الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع ھذا - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370486  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

الدكتور لتصنیع وتجمیع االدوات الكھربائیة  -احمد سعید سلیمان  عبدالصمد أبو عدس 
  یة مصرى الجنس -فردى  -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك / وحید سعید  -القلیوبیھ  -القناطر الخیریھ  - باسوس  -بجوار الدائرى 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

) فى مجال 35دعایة و اعالن و االستیراد و التصدیر وجمیع منتجات الفئة (  - 35الفئة 
  11،  9الفئات 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370517  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -طموح للتجارة العامة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - 5شقة رقم  -شارع صالح سالم بالدور االرضى  -لعبور أ عمارات ا 18العقار رقم 
  القاھرة

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  25،  3فى مجال الفئة  35االستیراد و التصدیر بالفئة  - 35الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 صناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج ال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنھا ط
 

    0370582  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -نھال مصطفى عزت عبد الحمید   -الیف ستایل  -نھال مصطفى عزت عبد الحمید 
  فردى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  5شارع معز الدولة شقة رقم  40 - مدینھ نصر 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  3في مجال الفئة  35جمیع خدمات الفئة رقم  - 35الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عطبالتعدیل أو النشر أو إعادة ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370724  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ركة ذات مسئولیھ محدودةش -شركة أفرومید  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش حسن القاضى من فاطمة رشدى الھرم الجیزة 14

  5 -  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3مستحضرات التجمیل الوارده بالفئھ  - 3الفئة 
  5االدویھ والمكمالت الغذائیھ والمستحضرات الصیدالنیھ الوارده بالفئھ  - 5الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371023  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركةذات مسئولیھ محدودة -ش ذ م م  -شركة أفرومید 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش حسن القاضر من فاطمة رشدى الھرم الجیزة 14

  5 -  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3مستحضرات التجمیل ومحالیل الشعر الوارده بالفئھ   - 3الفئة 
  دون غیرھا 5االدویھ والمستحضرات الصیدالنیھ الوارده بالفئھ  - 5الفئة 

 

--- االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنھ بالنقل  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371305  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة -سواروفسكي اكتینجیسیلشافت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تریزین ، لیختننشتاین 9495.15دروشیشتراسیھ 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البیع بالتجزئة أو البیع بالجملة، خدمات البیع بالتجزئة أو البیع  - 35الفئة 
عبر اإلنترنت، خدمات الترویج التجاري والمعلومات والدعایة واإلعالن، بالجملة 

خدمات الترویج التجاري والمعلومات والدعایة واإلعالن عبر اإلنترنت، تنظیم 
المعارض ألغراٍض تجاریّة أو إعالنیّة، ترویج المبیعات، نشر اإلعالنات من خالل 

عة والعیّنات، تجمیع تشكیلة متنوعة المنشورات والنشرات التجاریّة والمسائل المطبو
من السلع والبضائع لمصلحة الغیر (باستثناء نقلھا) لتمكین العمالء من عرض ومعاینة 

ھذه البضائع وشرائھا بسھولة، تجمیع تشكیلة متنوعة من السلع والبضائع لمصلحة الغیر 
لكتروني وشرائھا (باستثناء نقلھا) لتمكین العمالء من فحص ھذه البضائع على الموقع اإل

بسھولة، جمیع الخدمات المذكورة آنفاً والمتعلقة بالمجوھرات والقالدات واالقراط 
وأساور الید، الخواتم كمجوھرات وقطع المجوھرات الصغیرة كمجوھرات والقالئد 

وسالسل المفاتیح (الحلي أو سلسلة للجیب) وساعات الید والساعات ومجوھرات الحلي 
الصغیرة والزخارف اإلحتفالیّة وقطع الزینة والدیكور المصنوعة من والزینة والتماثیل 

الزجاج والثریات وقطع الثریات وعدد اإلضاءة وأدوات الكتابة والحقائب والحقائب 
الصغیرة التي توضع على الخصر والمحافظ وحافظات الھواتف النقالة والنظارات 

ة وما یلبس على العین واألواني الشمسیّة وما یلبس على العین وعلب النظارات الشمسیّ 
الزجاجیّة واألوعیّة الزجاجیّة والصنادیق الزجاحیة وأكواب الشرب الزجاجیّة وأدوات 

المائدة (من غیر السكاكین والشوك والمالعق) والمزھریات والشمعدانات والمرایا 
ة وإطارات الصور والمواد العطریة والعطور ومواد التجمیل (الكوزماتیك) واألجھز

اإللكترونیة القابلة لالرتداء وأجھزة تعقّب النشاط القابلة لإلرتداء والمالبس واألحذیة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنھ بالنقل  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

) ومحركات أقراص USBوالبضائع القماشیّة والمفروشات والناقل التسلسلي العالمي (
) وأجھزة تخزین البیانات المتوافقة مع الناقل USBفالش الناقل التسلسلي العالمي (

) وقلم الكتابة على الشاشة ومكبرات الصوت وأنظمة مكبرات USBالتسلسلي العالمي (
الصوت (وبالتحدید مكبرات الصوت المحمولة) الحقائب والحافظات واألغطیة 

المصممة لسماعات األذن والحواسیب والمساعدات الرقمیّة والھواتف النقالة، خدمات 
دون  35والواردة بالفئة  الدعایة واإلعالن والترویج المتعلقة بالسلع المذكورة أعاله

  غیرھا.
 

867318العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقیة  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371413  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانین  -نون ایھ دى ھولدیغر لیمتد 
  االمارات العربیة المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، مركز دبى المالى العالمى ص ب  2، منطقة البوابة ، المبنى  3، الطابق  4وحدة رقم 
  دبى ، االمارات العربیة المتحدة 506528

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الدعایة واالعالن وادارة وتوجیة االعمال وتفعیل النشاط المكتبى التسویق   - 35ئة الف
التسویق عبر االنترنت االعالن على شبكة االنترنت تسویق وسائل االعالم االجتماعیة 

ادارة شئون الموظفین تدبیر موارد الموظفین منصات التجارة االلكترونیة اماكن 
یع السلع توفیر اماكن تسوق على شبكة االنترنت لمشترى التسویق من خالل االنترنت لب

وبائعى السلع والخدمات توفیر دلیل اعالنات قابل للبحث على شبكة االنترنت یشتمل 
على السلع والخدمات للبائعین االخرین على االنترنت من خالل شبكة االنترنت ادارة 

الخرین عبر منصة التجارة منصة البیع بالتجزئة لالخرین ترویج ترویج سلع وخدمات ا
االلكترونیة المساعدة فى شراء السلع والخدمات الطلبات المحوسبة على االنترنت التى 
تضم البضائع العامة والبضائع االستھالكیة العامة خدمات الشراء شراء عقود لالخرین 
 المتعلقة ببیع البضائع عرض السلع والخدمات تسویق السلع والخدمات لالخرین ترویج
السلع والخدمات لالخرین عبر االنترنت ترویج سلع وخدمات االخرین عبر منصات 

التجارة االلكترونیة من خالل االنترنت الدعایة وترویج مبیعات السلع والخدمات 
لالخرین توفیر دلیل المعلومات التجاریة على االنترنت المعلومات واالستشارت 

دون  35دمات المذكورة اعالة الواردة بالفئة والخدمات االستشاریة المتعلقة بجمیع الخ
  غیرھا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371469  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة   -حسبن فایق صالح صبور  -شركة االھلى لالستثمارت العمرانیة 
  مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -القاھرة الجدیدة   - التجمع الخامس  -بمركز المدینة  -بالقطعام الثانى  290قطعة 
  القاھرة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعایة و االعالن و الخاصة بنشاط الشركة ( االستثمار العقارى )  - 35الفئة 
بیع العقارات استشارات  الدعایة و االعالن فى مجال العقارات خدمات تسویق و

االعمال المھنیة و الخاصة بنشاط الشركة االعالنات التجاریة الخاصة بالشركة ادارة 
  ) دون غیرھا35نشاط تجارى و جمیع الخدمات واردة بالفئة (
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371475  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل بإسم طال
  

شركة مساھمة  -حسین فایق صالح صبور  -شركة االھلى لالستثمارت العمرانیة 
  مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -القاھرة الجدیدة   -التجمع الخامس   -بمركز المدینة  -بالقطعام الثانى   290قطعة 
  القاھرة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

دعایة و االعالن و الخاصة بنشاط الشركة ( االستثمار العقارى ) خدمات ال - 35الفئة 
الدعایة و االعالن فى مجال العقارات خدمات تسویق و بیع العقارات استشارات 

االعمال المھنیة و الخاصة بنشاط الشركة االعالنات التجاریة الخاصة بالشركة ادارة 
  غیرھا ) دون35نشاط تجارى و جمیع الخدمات واردة بالفئة (
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 والنماذج الصناعیة جریدة العالمات التجاریة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371509  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة تاسست و قائمة طبقا لقوانین السوید -اربیو اكتیبوالج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ستوكھولم السوید 10204،  55525بوكس 

  35  : المةــــــالع اتـــفئ
  

استشارات االعمال المھنیة  -خدمات ادارة االعمال  -خدمات توجیة االعمال  - 35الفئة 
ابحاث االعمال تقدیم  -التحریات عن االعمال  -المعلومات واالخبار عن االعمال  -

المساعدة فى  -المعلومات التجاري والنصح للمستھلكین ( مؤسسة ارشاد المستھلكین ) 
تجمیع المعلومات  -تجمیع البیانات االحصائیة  -ادارة االعمال التجاریة او الصناعیة 

استشارات  -تنظیم المعلومات فى قواعد بیانات الكمبیوتر  -فى قواعد بیانات الكمبیوتر 
تقدیم المعلومات التجاریة او النصح للمستھلكین ( مؤسسة ارشاد  -االعمال المھنیة 

المساعدة فى ادارة االعمال التجاریة  -الخبراء فى الكفایة  - لسلع المستھلكین ) عرض ا
خدمات  -التحریات عن االعمال  - المعلومات واالخبار عن االعمال  -او الصناعیة 

ترویج المبیعات  -ابحاث االعمال  -الدعایة واالعالن  -النصح فى ادارة االعمال 
  دون غیرھا  35كمبیوتر فئة رقم تنظیم المعلومات فى قواعد بیانات ال -لالخرین 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو إعادة الطب التعدیل أو النشر منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371711  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

لتوكیالت ارابتك تریدنج كوربوریشن لالستیراد وا -احمد محمد محمد خلیل وشریكة  
  شركة توصیة بسیطة -التجاریھ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھره  -مدینة نصر  -الحدیقھ الدولیھ  -عمارت الشرق للتأمین  12

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 17فى مجال الفئھ  35جمیع المنتجات الوارده بالفئھ   - 35الفئة 
 

----   االشتراطات        :   
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371713  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

ارابتك تریدنج كوربوریشن لالستیراد والتوكیالت  -احمد محمد محمد خلیل وشریكة  
  شركة توصیة بسیطة -التجاریھ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھره  -مدینة نصر  -الحدیقھ الدولیھ  -رت الشرق للتأمین عما 12

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 17فى مجال الفئھ  35جمیع المنتجات الوارده بالفئھ   - 35الفئة 
 

------االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371724  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

ارابتك تریدنج كوربوریشن لالستیراد والتوكیالت  -احمد محمد محمد خلیل وشریكة  
  شركة توصیة بسیطة -التجاریھ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة   -أ  عمارات الشرق للتأمین  2

  35  : المةــــــالعات ـــفئ
  

  دون غیرھا 17فى مجال الفئھ 35جمیع خدمات الفئة  - 35الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371741  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

تك تریدنج كوربوریشن لالستیراد والتوكیالت اراب  -احمد محمد محمد خلیل وشریكة 
  شركة توصیة بسیطة -التجاریھ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة   -أ  عمارات الشرق للتأمین  2

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 17فى الفئھ  35جمیع خدمات الفئة  - 35الفئة 
 

راطات        :      التنازل عن البیانات التجاریة والحروف فى الوضع العادى كال على حدىاالشت
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371861  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

قا لقوانین شركة محدودة المسئولیة مؤلفة وقائمة طب -تینس جروب كو ال تى دى 
  الصین

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  301700ووكینج دیفلوبمنت زون تیانجین نیو تیك اندستریال بارك تیانجین الصین 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

توفیر سوق على الخط ( شبكة االنترنت ) لبائعین ومشترین السلع والخدمات  - 35الفئة 
خدمات  -تاجیر االالت والمعدات المكتبیة  -لموظفین واالستشارات حول ادارة شؤن ا

خدمات وكاالت  -خدمات اعداد الضرائب  - والدعایة واالعالن  -نقل مشاریع االعمال 
وكاالت االستیراد  -الدعایة واالعالن على الخط على شبكة حاسب الى  -التوظیف 

تاجیر  -كترونى توفیر المعلومات فى مجال االعمال من خالل موقع ال -والتصدیر 
خدمات التجزئة والجملة للمستحضرات الصیدالنیة والصحیة  -منصات البیع 

  دون غیرھا 35والمستلزمات الطبیة فئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371993  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  م.د.م.س   -شركة انستاشوب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، سویس تاور، ابراج بحیرات جمیرا، دبي، االمارات العربیة المتحدة1201مكتب رقم. 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

عرض السلع على وسائل اإلتصال لغایات بیعھا بالتجزئة، عرض السلع،  - 35الفئة 
یج المبیعات ( لألخرین )، تنظیم المعلومات فى قواعد بیانات دعایة وإعالن، ترو

  دون غیرھا 35الكمبیوتر. بالفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

595 
 

 مات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371994  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  م.د.م.س  -شركة انستاشوب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، سویس تاور، ابراج بحیرات جمیرا، دبي، االمارات العربیة المتحدة1201كتب رقم. م

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

عرض السلع على وسائل اإلتصال لغایات بیعھا بالتجزئة، عرض السلع،  - 35الفئة 
دعایة وإعالن، ترویج المبیعات ( لألخرین )، تنظیم المعلومات فى قواعد بیانات 

  كمبیوتر.ال
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عدیل أو النشر أو إعادة الطبالتع منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372319  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -اتكو انترناشونال  -ارابتك تریدنج كوربویشن   -احمد محمد محمد خلیل وشریكھ 
  شركة توصیة بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة  -شرق للتأمین أ عمارات ال 2

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الفتھ تجاریة ودعایة واعالن وخدمات تجاریة وجمیع الخدمات الواردة بالفئة  - 35الفئة 
   17 -12 -7 - 6فى مجال الفئات  35رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372363  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة -افراد   -عبیر سیلم صبحى و افیلینو  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شیراتون  -وادى دجلة  -علوى نادى  3محل  -النزھة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

ل بوصفھا من االعمال التجاریة الواردة بالفئة ویافطھ مح -االعمال التجاریة  - 35الفئة 
  30فى مجال بالفئة  35

 

grillاالشتراطات        :      التنازل عن مقطع العالمة جریل  



میة التجارة الداخلیةجھاز تن  
 
 
 

598 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الم - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372396  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین ج م ع  - ولیة للبن الشركة المصریة الد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -الدقى  -الدور االرضى  -شارع بولس حنا  5

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستیراد و التصدیر و الدعایة و االعالن و تحریر الفواتیر و  - 35الفئة 
وعرض الالفتات و البیع  30التصنیع و التسویق لمنتجات الفئة  خدمات التحمیص و

بالتجزئة و الجملة ، االعالن و الدعایة المباشرة على شبكات الكمبیوتر ، توفیر 
المعلومات التجاریة عبر الموقع على شبكة االنترنت ، و توزیع العینات و جمیع 

  30و ذلك على منتجات الفئة  35الخدمات الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372428  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  -نادى سمسم   -ایمن محمد محمد عبد الحافظ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مدینة نصر  -المنطقة االولي  -على امین  10

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستیراد والتصدیر وادارة وتوجیھ االعمال ویافطة المحاالت  - 35الفئة 
التجاریة وخدمات البیع وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعایة واالعالن 

  28فى مجال الفئة  35بالفئة  والتسویق
  

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 یةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناع

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372604  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  نسیة مصرى الج -فرد  - ایمن أبو خضیر العجمي شاھین 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعید -قسم الشرق  -الدور األول - 1شقة  -شارع صالح سالم ومحمد محمود  65

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھم 31- 29في مجال الفئات  35االستیراد والتصدیر بالفئة  - 35الفئة 
 

--- االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

601 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372642  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة وقائمة طبقا  - یوسي ویب سنغافورة بتي .ال تي دي  
  لقوانین دولة سنغافورة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   049315نشال سنتر ، سنغافورة . اوشن فاین 1-10#- كولییر كوي  10

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

اإلعالن والدعایة المباشرة على شبكات  -خدمات الدعایة واالعالن  - 35الفئة 
تاجیر  -الدعایة واالعالن على شبكات االنترنت بطریقة الدفع عند الضغط  -الكمبیوتر 

لسلع على وسائل االتصال لغایات عرض ا -وقت للدعایة واالعالن في وسائل االتصال 
توفیر مساحة إعالنیة لعرض  -الترویج لسلسلة من األفالم لآلخرین  -بیعھا بالتجزئة 

توفیر المعلومات  -تقصى الحقائق في االعمال  -السلع والخدمات لآلخرین على الموقع 
ت خدما -خدمات الوساطة التجاریة  -واالخبار عن االعمال عبر شبكات االنترنت 

توفیر سوق عبر االنترنت لعرض السلع والخدمات للمشترین  -مقارنة األسعار 
تحسین  -تحسین محرك على للترویج  -ترویج المبیعات ( لآلخرین )  -والبائعین 

خدمات تحدیث وحفظ البیانات في قواعد بیانات الكمبیوتر  -الحركة على المواقع 
 -اجراء مسح للسوق  -ة او إعالنیة فھرسة صفحات الویب ألغراض تجاری -لآلخرین 

التسویق  - خدمات التسویق المستھدف  -اجراء أبحاث التسویق وتقدیم تقریر التسویق 
  الترویج للسلع والخدمات عن طریق الرعایة الریاضیة  -تحت اطار نشر البرامج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372751  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  البرازیل -شركة مساھمة  -بارتیسیباسویس موررو فیرمیلھو اس ایة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

فیال اولمبیا ساوباولو  04552-060-سیب 91كونج/ 235/215بیكیو تیتا ستریت نمبر 
  البرازیل 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

تشارات وخدمات ادارة االعمال فیما یخص ادارة اعمال الشركات اس - 35الفئة 
  دون غیرھا 35القابضة بالفئة 

 

----االشتراطات        :      


