
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

401 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386476  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة اورينت سبورت ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  -ش عبد الحميد بدوى  27

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25المالبس والمالبس الرياضية بجميع انواعها بالفئة  - 25الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386478  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة مصريه  - م .م .كة اورينت سبورت  ش شر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  - شارع عبد الحميد بدوى  النزهه   27

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25والمالبس الرياضية بالفئة   - 25الفئة 
 

)  sport(كلمه سبورت و& التنازل عن الحروف وشكل :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386753  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسيه  -دمحم انس عبدالوهاب كعكه -هيفن لتصنيع المالبس  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -السالم -ن شارع شريف شتا من شارع العشري 4

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25المالبس بالفئة  - 25الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0387246  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه  -هزه المتحدة لتصنيع المالبس الجا -عبد الفتاح بهجت عبد الفتاح وشركاه 
  توصيه بسيطه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -بعمارات رامو بطريق النصر  1عمارة رقم 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25جميع منتجات الفئة  - 25الفئة 
 

157035العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0387529  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -احمد كمال توفيق جمعه وشركاة -شركة جمعة لالستيراد و التصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

حي  -منصورة ملك كمال توفيق جمعه ثان ال -شارع الدهمشاوي بمدينة السالم  10
  شرق الدقهلية 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 25جميع منتجات الفئة  - 25الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامه مجمعة:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388751  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/03/2019  

  :التسجيل البإسم ط
  

  فرد مصري الجنسيه-جابر سعد دمحم مساوق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عطفه الرشيدي الجماليه القاهره  10

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25جميع منتجات الفئة  - 25الفئة 
 

جي (تنازل عن ال - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
)(G ( وعن البيان التجاري
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390698  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

22/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه  -سكاي كيدز لتصنيع  وتجاره المالبس الجاهزه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هيم جسر السويس السالم القاهره شارع  دمحم ابرا46

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

   25المالبس الجاهزه بالفئه  - 25الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394798  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية- مصنع برسك لتصنيع االحذية -محمود دمحم على حسن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  رباب دمحم كامل/ ملك-القليوبية  -الخانكة  -عزبة حسيب  سرياقوس 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 25الفئة االحذية بجميع انواعها الوارده ب - 25الفئة 
 

-----:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395458  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  مساهمة مصرية - ) م.م.ش(مصر المتحدة لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -العمرانية  -شارع الهرم  -شارع احمد دمحم نصر  39 - بالدور االول  2قم شقة ر
  الجيزة

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25جميع منتجات الفئة  - 25الفئة 
 

التنازل عن حرف  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
على حدى Rار 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395991  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

احمد دمحم عبد الستار عرفة  -الشركة المصرية للصناعة والتجارة سوجيك عرفة 
  شركة  توصيه بسيطه - وشركاءه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قسم الرمل االسكندريه  12الثالث شقه ا ش الفيزون بولكلي الدور  86

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 25جميع الخدمات بالفئه  - 25الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
حدىعلى   Sالتنازل عن حرف اس  -وغيرها  66506بالعالمة رقم   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396140  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -جويس  -جرجس رزق هللا وشريكه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -الساحل  -شبرا  -شارع خلوصي  119

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25المالبس بكافه انواعها واشكالها الوارده بالفئه  - 25الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397920  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فرد  -رفعت دمحم رضوان  احمد محمود

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  - مدينة نصر اول  -ش عبد هللا العربى  58

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 25الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398293  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - ) سالم امين سالم هالل وشركاة( الهالل والنجمة الفضية مصر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية 30قطعة رقم  A3العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25ع المنتجات الواردة بالفئة جمي - 25الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
 -التنازل عن مقطعى العالمة وعن الحرف كال على حدى  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398464  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

22/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه  -شركة مكة للمالبس الجاهزة  -علي دمحم عبد الفتاح وشريكتة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   1شقه رقم  -زهراء مدينة نصر   -ش السويس من الميثاق خلف السالب  7

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 25الفئة 
 

التنازل عن  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
او  كال على حدى فى الوضع العادى .اي.في  veoالحروف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398727  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فردى  -بي نيشتي  -وجدى فرج هللا رزق هللا سعد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الخانكة .م -بجوار مستشفى الحياة  -تقسيم التجارييين  -عرب العيادية 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25فئة رقم المالبس الجاهزه الواردة بال - 25الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398774  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -اكواتكس لتجارة االقمشة والمالبس ش م  م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور الثانى بالمول التجارى المسمى الزهراء مول بالتجمع الخامس الحى االول  8.9
  منطقة الفيالت القاهرةS 4/6المحلية السادسة قطعة 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 25المالبس الجاهزة الوارد بالفئة - 25الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399441  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  - طريق اسكندريه مطروح  3405الكيلو 
  العرب الدولى نهايه محور التعمير قسم العامريه االسكندريه

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 25الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399592  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شؤكة مساهمه  مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -بة مول التجاري العرو - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه - قسم العامرية  -نهاية محور التعمير - العرب الدولي 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 25الفئة 
 

ازل عن مقطع التن -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  -على حدى  MALLمول 

399441
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400271  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة   - الليبية لالستيراد والتصدير  -هشام ابو الغيط عبد الحميد الجندي وشريكه 
  تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ابراج نيل فيو بجوار عمارات السعودية كورنيش  النيل حدائق   5يمين مدخل رقم
  حلوان القاهرة

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25جميع منتجات الفئة  - 25الفئة 
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420 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0400424  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

22/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه  -البدراوي جروب - عمرو عبد الرحيم غنيم البدراوي و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الصناعية االولى مدينة العبور القليوبية 13041بلوك   13قطعة رقم 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25المالبس الجاهزة الواردة بالفئة - 25الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال علي حدي  وعن البيان التجاري :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400538  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصرى  -ميس الندى لتصنيع المالبس الجاهزة  -احمد سالم اسماعيل بيومى 
  الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه  - مركز القناطر الخيريه  -عرفات دمحم ابو الخير / عزبة شركس الخرقانية ملك

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25بالفئة  المالبس الجاهزه الوارده - 25الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -:      االشتراطات        
التنازل عن الحروف كال على حدى -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400540  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2019  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

فرد مصرى  -ميس الندى لتصنيع المالبس الجاهزة  -احمد سالم اسماعيل بيومى 
  الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه  - عرفات دمحم ابو الخير مركز القناطر الخيريه / الخرقانية ملك -عزبة شركس 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25الوارده بالفئة  المالبس الجاهزه - 25الفئة 
 

تعهد مالك  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن الحروف كال على حدى -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401353  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة الهاشيمية  -مؤسسة فردية  -معتز الدويك لأللبسة 
  االردنية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمان االردن ضاحيه الرشيد

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

فئة المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس وجميع المنتجات الواردة في ال - 25الفئة 
  دون غيرها.25

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401901  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فردى  -عالء عباس مسعد احمد فتح هللا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -زيزينيا  اول الرمل     -طريق الحرية  601

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 25الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0402491  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ايل لالنجيرى / ياسر على رمضان علي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جسر السويس  -الثالث والرابع  -المنطقه الصناعيه  18ش نصر عبد الوهاب ك  106

  25  : المةــــــعات الـــفئ
  

  25جميع منتجات الفئه  - 25الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402648  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى  -طريق اسكندرية مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندرية -قسم العامرية  - نهاية محور التعمير  -العرب  الدولى 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

   25ردة بالفئة رقم جميع المنتجات الوا - 25الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399441العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403321  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى الجنسية  -فردى   -تاجر  -ش العواكارشد حسان العبو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دير الزو الجمهوريه العربيه السوريه

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 25جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 25الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0403378  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة   -سكوب لتصنيع المالبس الجاهزة  -عباس دمحم عبد الغني قطب وشريكه  
  تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -الخليفه  -الخليفه الجديده  -شارع احمد تيمور   4

  25  : المةــــــات العـــئف
  

  25المالبس بكافه االنواع والمقاسات واالشكال والخامات الواردة بالفئه  - 25الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403552  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسيه  -فيترو للمالبس  -احمد شافعي ابراهيم دمحم صقر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع  الصادق االمين عزبة التخل 12 -المرج 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 25الفئة 
 

كال علي حدا )  V) (في (التنازل عن حرف ال      : االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404371  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مؤلفه وقائمه طبقا لقوانين واليه ديالوير  -كاتربيالر انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه  61629الينوي ,بيوريا ,شمال شرق شارع ادمز  100

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

والمالبس الرياضيه والمالبس غير , مالبس العمل , المالبس واغطيه الراس  - 25الفئة 
( ات اطراف اماميه للقبع, ) كاب ( قبعات , قبعات , الرسميه لرجال والنساء واالطفا 

) تي شيرت ( قمصان , قمصان , ) اوشحه ( لفاعات , ربطات عنق , احزمه , ) الكاب 
( عصابات , بلوزات , بنطال رياضيه , سراويل داخيه ’ سراويل قصيرة , نصف كم 

احدهما , ذات قسمين ( قفازات , قفازات , صدارات , جاكيتات , المعصم ) اربطه 
, حلال قطعه واحدة , مالبس واقيه من المطر ,  )لالبهام واالخر الصابع االربعه 

  جوارب قصيرة 
 

منح الطالب حق اسبقيه :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399442  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  - م .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  34,5الكيلو 
  االسكندريه -قسم العامريه  -نهايه محور التعمير   - العرب الدولى 

  26  : المةــــــات العـــفئ
  

  26قم جميع المنتجات الواردة بالفئه ر - 26الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399593  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه  مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه - قسم العامرية  -نهاية محور التعمير - العرب الدولي 

  26  : المةــــــات العـــفئ
  

  26جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 26الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان اموضحة بالصورة :       االشتراطات       
على حدى  MALLالتنازل عن المقطع مول  - 399442العالمة رقم 



اخليةجهاز تنمية التجارة الد  
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401394  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  لالنشاء والتعمير  شركة مساهمه مصرية شركة العروبة مصر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق االسكندريه مطروح العروبه مول تجاري طريق مطار برج العرب  34.5الكيلو 
  الدولي  نهايه محور  التعمير العامريه محافظه االسكندريه 

  26  : المةــــــات العـــفئ
  

  26جميع منتجات الفئه  - 26الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402492  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ايل لالنجيرى / ياسر على رمضان علي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جسر السويس  -الثالثه والرابع  -المنطقه الصناعيه  18الوهاب ك ش نصر عبد  106

  26  : المةــــــات العـــفئ
  

  26جميع منتجات الفئه  - 26الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى -:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402649  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير  ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى   -طريق اسكندرية مطروح  34.5الكيلو 
  فظة االسكندريةمحا -قسم العامرية  -نهاية محور التعمير   -العرب  الدولى 

  26  : المةــــــات العـــفئ
  

  26جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 26الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399442العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399443  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق اسكندريه مطروح العروبه مول التجارى طريق مطار برج العرب  34,5الكيلو 
  االسكندريهالدولى نهايه محور التعمير قسم العامريه 

  27  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 27جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 27الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399594  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه  مصرية  -ركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه - قسم العامرية  -نهاية محور التعمير - العرب الدولي 

  27  : المةــــــات العـــفئ
  

  27جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 27لفئة ا
 

التنازل عن مقطع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  -على حدى  MALLمول 

399443
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0401395  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبه مول التجاري  -طريق اسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  نهايه محور التعمير قسم العامريه االسكندريه  العرب الدولي

  27  : المةــــــات العـــفئ
  

  27جميع منتجات الفئه  - 27الفئة 
 

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

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402650  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير  ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى -طريق اسكندرية مطروح  34.5الكيلو 
  ظة االسكندريةمحاف -قسم العامرية   - نهاية محور التعمير  -العرب  الدولى 

  27  : المةــــــات العـــفئ
  

   27جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 27الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399443العالمة رقم 



از تنمية التجارة الداخليةجه  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399444  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق اسكندريه مطروح العروبه مول التجارى طريق مطار برج العرب  34,5الكيلو 
  االسكندريهالدولى نهايه محور التعمير قسم العامريه 

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 28جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 28الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399595  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مساهمه مصرية .ش-ركة العروبة مصر لالنشاء والتعميرش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه -قسم العامرية  -العرب الدولي نهاية محور التعمير

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 28جميع منتجات الفئة  - 28الفئة 
 

التنازل  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        
على حدة mallعن مقطع مول 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402651  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :تسجيلال إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى  -طريق اسكندرية مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندرية -قسم العامرية   -نهاية محور التعمير   -العرب  الدولى 

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

   28جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 28الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399444العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403300  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شركة خاطر العالمية للتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين   -شارع سوريا   46

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

   28ادوات رياضيه الواردة بالفئة رقم  - 28الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0344122  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2016  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة سيال للزيوت الغذائية ش م م شركة مساهمة مصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كوم أوشين محافظة الفيوم

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 29زيت طعام وجميع انواع الزيوت بالفئة  - 29الفئة 
 

183118العالمة مرتبطة مع العالمة :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0359212  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  .شركة توصية بسيطة  - مسعد عوف حماده وشركاه دمحم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  .القاهرة  -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -شمال الشويفات  - 187فيال 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  )تمور(دون غيرها  29جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 29الفئة 
 

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

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0365475  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/02/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -توفير للمواد الغذائية ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  6مدينة  -بالمنطقة الصناعية السادسة   11لقطعة رقم مبنى رقم د ا

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

جميع انواع زيت الطعام وجميع انواع الدجاج المحفوظ والمجمد وجميع  - 29الفئة 
  29المنتجات الواردة بالفئه رقم 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0376913  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

ريتش برودكتيس كوربوريشن شركة مساهمة امريكية تألفت بموجب قوانين والية 
  ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، بفالو، نيو نيويورك ، الواليات المتحدة األمريكية وان روبيرت ريتش واى 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم؛ األسماك؛ الدواجن؛ لحوم الصيد؛ مستخلصات اللحوم؛ الفواكه  - 29الفئة 
والخضار المحفوظة ،و المجففة والمطبوخة؛ المواد الهالمية؛ الَمربى؛ الفواكه 

فئة .ليب؛ منتجات حليب؛ الزيوت والدهون القابلة لألكلالمطبوخة بالسكر؛ البيض؛ الح
  دون غيرها 29

 

-----:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0384220  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -فرد  -عوض على  فؤاد حسين -مكتب فؤاد حسين عوض لالستيراد والتصدير 
  مصرى الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -قسم الخليفة  -ش شيخون  30

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29قمر الدين الوارد بالفئة رقم  - 29الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0384273  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه متحدة امريكيه  -انك   . هيلث ووريور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية -  23230فيرجينيا ’ سوميت افنيو ريتشموند  1707

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها  29الواح الوجبات الخفيفة التى اساسها الحبوب بالفئة  - 29الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391428  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية-ايجيبشن تريد كونكشن للتجاره 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره- المقطم -9139قطعة -منطقة ج -50شارع  17عماره 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

فواكة و -دواجن محفوظه-مستخرجات اللحوم-اللحوم المجمده و المحفوظه - 29الفئة 
  29خضروات محفوظه بالفئة 

 

التنازل عن البيان  - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
التجاري ورسم البقرة في الوضع العادي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0392906  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -شريف لطفي اسماعيل عمر  - يونيتد فارم  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  13ش المنيل شقه  65 - لقديمة مصر ا

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

فواكة , خالصات اللحم, اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد  - 29الفئة 
ومربات وفواكة مطبوخة ) جيلي ( هالم , وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة 

ة لألكل وجميع الزيوت والدهون الصالح, البيض والحليب ومنتجات الحليب , بالسكر 
  .29المنتجات في الفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393488  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ايجلز للتوريد والتوزيع   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يزةش عز الدين عمر الهرم الج 20

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 29منتجات االلبان والجبن فئة  - 29الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393767  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصريه  -م ايجيبت للصناعات الغذائيه والتجاره العامه  شركة سوبري

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - مساكن شيراتون  -ص شارع الشهيد سيد ذكريا  8 -ش الدور الرابع   401شقه  
  القاهره  -مصر الجديده 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

الطازجه والمجمده والمنتجات الواردة بالفئه  جميع انواع اللحوم والدواجن - 29الفئة 
29  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393770  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصريه  -شركة سوبريم ايجيبت للصناعات الغذائيه والتجاره العامه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مصر  -مساكن شيراتون  -شارع الشهيد سيد ذكريا  8 -ش الدور الرابع   401شقه  
  القاهره  -الجديده 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

جميع انواع اللحوم والدواجن الطازجه والمجمده والمنتجات الواردة بالفئه  - 29الفئة 
29  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394166  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  محمود عبد الشافي عطيفي جمعه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ب حدائق االهرام الهرم الجيزة 89

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 29منتجات الفئة  - 29الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0394789  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة  -شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -االهرام  -ش العريش  1

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29بالفئه جميع المنتجات الواردة  - 29الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
وغيرها 384667مع العالمة رقم 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399469  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة الصحراء واالنتاج الحيوانى شركة مساهمة مصرية ايفاجرو لزراع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع  المنتزة الزمالك الدور االرضي قصر النيل القاهرة 12

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400234  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -المجموعة التجارية المصرية  -طارق عبد الحكيم و شريف فؤاد سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش صابر الطويل حدائق القبه 53الدور االول العقار 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

   29ميع المعلبات الواردة بالفئه ج - 29الفئة 
 

تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400236  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -جارية المصرية المجموعة الت -طارق عبد الحكيم و شريف فؤاد سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -ش صابر الطويل حدائق القبه 53الدور االول العقار 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جميع المعلبات الواردة بالفئه  - 29الفئة 
 

التنازل عن االرقام :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم قدم 
 

    0400240  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -المجموعة التجارية المصرية  -طارق عبد الحكيم و شريف فؤاد سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع صابر الطويل حدائق القبه القاهرة  53الدور االول العقار 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جميع المعلبات الواردة بالفئه  - 29الفئة 
 

تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400853  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسيه  -اصل الحلوب  -عبدالحليم خليفة  عصام احمد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ش مسجد التوحيد متفرع من ش مدرسه االورمان متفرع من ش المجزر االلي  3
  الجيزه  -الهرم  -المريوطيه 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29السمنه الوارده بالفئه  - 29الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:             االشتراطات 
263792مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400854  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه  فرد -اصل الحلوب  -عصام احمد عبدالحليم خليفة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ش مسجد التوحيد متفرع من ش مدرسه االورمان متفرع من ش المجزر االلي  3
  الجيزه  -الهرم  -المريوطيه 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جميع منتجات الفئه  - 29الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - اللوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على ا -:      االشتراطات        
298490مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401821  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - 15شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  304

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا منتجات الزيوت والسمن ومشتقاتها 29جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402428  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصيه  -اطايب لصناعة المواد الغذائية  -مصطفي حمدي يوسف كريم وشريكيه 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  - ش عبد الرازق السنهورى  16

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 29الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402560  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسؤلية مؤلفة . كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدنجز ال ال سى 
  طبقا لقوانين والية ديالوير

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

  .، الواليات المتحدة االمريكيه  75024كوربرايت درايف بالنو ، تكساس  7100
  

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، المأكوالت  - 29الفئة 
ة ومجففة ومطهوة، هالم البحرية، منتجات المأكوالت البحرية، فواكه محفوظة و مثلج

، ومربيات، فواكه مطبوخة بالسكر، بقول، البيض والحليب ومنتجات الحليب، ) جيلي(
الزيوت والدهون الصالحة لألكل، منتجات اللحوم، لحم مشوي، برغر، لحم خنزير 

مملح، سجق، هوت دوج، شريحة لحم البقر، منتجات الدواجن، فراخ مطهوة، منتجات 
طعمة خفيفة تتكون من لحم فراخ، جبنة، صلصات في هذه الفئة، الفراخ، منتجات أ

  دون غيرها.29الحلويات في هذه الفئة و المشروبات في هذه الفئة الواردة في الفئة 
 

وغيرها 82630العالمة مرتبطة مع العالمة :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403069  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئولية محدوده.ش-ىال تي دي  -شوري انترفودز كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ساموت  -ديسنركت ساموت ساخون ديستركت  -بانبور ساب  -3فيالج نمبر 13/11
  تايالند - ساخون بروفينس 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، فواكه  - 29الفئة 
ومربيات وفواكه مطبوخة ) جيلي(وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 

بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل وجميع 
  .وال ترد ضمن فئات اخرى 29المنتجات الواردة بالفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403071  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئولية محدوده.ش-ىال تي دي  -شوري انترفودز كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ساموت  -ديسنركت ساموت ساخون ديستركت  -بانبور ساب  -3فيالج نمبر 13/11
  تايالند - ساخون بروفينس 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، فواكه  - 29الفئة 
ومربيات وفواكه مطبوخة ) جيلي(وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 

كر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل وجميع بالس
  .وال ترد ضمن فئات اخرى 29المنتجات الواردة بالفئة 

 

------:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

468 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403073  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/12/2019  

  :سجيلالت إسم طالب
  

  ذات مسئولية محدوده.ش-ىال تي دي  -شوري انترفودز كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ساموت  -ديسنركت ساموت ساخون ديستركت  -بانبور ساب  -3فيالج نمبر 13/11
  تايالند - ساخون بروفينس 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

د، خالصات اللحم، فواكه اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصي - 29الفئة 
ومربيات وفواكه مطبوخة ) جيلي(وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم 

بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل وجميع 
  .وال ترد ضمن فئات اخرى 29المنتجات الواردة بالفئة 

 

------- :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404246  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

لصاحبها عبد النعيم ) بيور الند (النجار لتصنيع منتجات االلبان و عبوات البالستيك 
  مصرى الجنسية  -فرد  -المغاوري غريب دمحم النجار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  c 6المنطقة الصناعية  73لقطعة رقم ا

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

الزيوت والشحوم  -السمن والمسلى  -الجبن بكافه انواعه  - منتجات االلبان  - 29الفئة 
ت الفواكه والخضروا -المكريل  -التونه  -اللحوم والدواجن واالسماك  -المعده للتغذيه 

  دون غيرها  29المجففه والمطهيه والمحفوظة وجميع منتجات الفئه رقم 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404331  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -لملوم عبد الوهاب ميهوب اسالم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العمرانيه  -الهرم  - ش ترسا  112

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 29الفئة 
 

على  butcherزل عن بوتشر التنا - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -:      االشتراطات        
حدى
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404343  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -اسالم لملوم عبد الوهاب ميهوب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العمرانيه  -الهرم  - ش ترسا  112

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 29الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404756  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة المراعي الخضراء للصناعات الغذائية ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  - أكتوبر 6مدينة  - 2/130قطعة رقم  -المنطقة الصناعية الثالثة  

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم ومنتجات االلبان والزيوت والشحوم والمرجرين والجبن الصناعى  - 29الفئة 
  واليرد فى فئات اخرى 29والمطبوخ الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405117  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   - القاهرة الستخالص وتكرير الزيوت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه  -المنصوره  -برج ابناء راشد  -شارع قناه السويس 

  29  : مةالــــــات العـــفئ
  

  29الزيوت و السمن و الدهون الصالحة لالكل الوارده بالفئة رقم  - 29الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405125  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -15شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304 
  

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جميع منتجات الفئة  - 29الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405320  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -ام اي جي للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهرة  -بالمنطقه االلف مصنع شمال طريق عين السخنة التجمع الثالث  44رقم 
  القاهرة -الجديده 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0364531  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/01/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الخطاب للمطاحن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -البر الشرقى امام كلية االقتصاد المنزلى  -شبين الكوم  -شارع زكى شبانة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط 30الدقيق الواردة بالفئة   - 30الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  - منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
وغيرها  243641العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0367041  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/03/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -المينا فودز للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ة مركز طنطا الغربيه طريق القاهرة االسكندرية الزراعي بدفر 82

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 30جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

-----:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0369422  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/04/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى الجنسية  - فرد   -ابن دمحم نور   نزار بطل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشيخ نجار  -المدنية الصناعية   - حلب   -سوريا   

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا الحلويات الشرقيه 30كافة منتجات الفئة   - 30الفئة 
 

285129رقم العالمة مرتبطة مع العالمة :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0369939  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/04/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة الدلتا للحلويات و الصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة العاشر من رمضان  -وب قطعة ب خدمات جن A2المنطقة الصناعية الثانية  
  الشرقية 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0372296  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/06/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصرى  -يا للتسويق و تجارة المواد الغذائية مزا -احمد حسين توفيق دمحم نصار 
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -طنطا  -برج الفيروز بملك ايه دمحم حامد ابو العزم  -ش الكورنيش  

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا الثلج 30جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0372360  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/06/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فرد  -عبير سيلم صبحى و افيلينو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شيراتون  -علوى نادى وادى دجلة  3محل  -النزهة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0374327  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/07/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - م  .م.المصرية لطحن الحبوب ش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -مدينة السادات  -المنطقة الصناعية السابعة  2/ 7191القطعة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

تعهد مالك العالمه - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      ات        االشتراط
باستخدامها في مجموعها 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0376386  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -لزهراء للحلويات معمل ا -عبد المنعم عابد عبد المنعم صادق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ -مركز الحامول  -الحامول  بملك  خالد فوزى على دمحم  7قريع 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 30جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

------:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  عالمة ال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0376914  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  امريكية  - ريتش برودكتيس كوربوريشن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  وان روبيرت ريتش واى بفالو ،  نيويورك ، الواليات المتحدة األمريكية 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -والتابيوكا والساغو  -واالرز  -البن والشاى والكاكاو والبن االصطناعى  - 30الفئة 
الدقيق والمستحضرات المصنوعه من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات والحلويات 

الملح  -الخميرة ومسحوق الخبيز  - عسل النحل والعسل االسود  -السكر  -المثلجه 
دون  30الثلج الواردة بالفئة رقم  -والتوابل ) البهارات(الصلصات  -لخل والخردل وا

  غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0377375  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

30/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -المينا فودز للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق القاهرة االسكندرية الزراعي بدفرة مركز طنطا الغربية 82

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

والكيك الواردة ) طوفى(الكيك والبسكويت والشيكوالته والحلويات والحلوى  - 30الفئة 
  دون غيرها 30با لفئة 

 

------:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم قدم 
 

    0379885  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

بن  -شركة احمد عبد المعبود عبدالعزيز  ومجدى عبدالمعبود عبد العزيز وشركائهما 
  شركة تضامن -اليمنى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قاهرهال - 5شقه  -الدور الثالث  -ميدان الفلكى  5

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 30الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها  - 204019العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -:      االشتراطات        
مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0380502  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى  الجنسية  -فرد     -أيمن أنور الزيات  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمشق   -ريف  

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز ونشا التابيوكا ونشا الساجو والقهوة  - 30الفئة 
و المستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبر والمعجنات الدقيق  -االصطناعية 

الملح  -الخميرة ومسحوق الخبيز  -عسل النحل والعسل االسود  -والحلويات والمثلجات 
ماعدا  30و الثلج بالفئة رقم  -البهارات  -) التوابل(الخل والصلصات  -والخردل 

  الحالوه الطحينيه
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381507  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/11/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية   -فرد  -معمل الزهراء للحلويات  -عبد المنعم عابد عبد المنعم صادق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مركز الحامول كفر الشيخ  -الحامول بملك خالد فوزى على دمحم  7ريع ق

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 30جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 30الفئة 
 

------- :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381750  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده  -ماجيكال فليفرز للصناعات الغذائيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه  -مدينة العبور  - االمتداد الغربى  20015بلوك  7قطعه 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 30لفئه جميع المنتجات الوارده با  - 30الفئة 
 

---------- :      االشتراطات        
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386283  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -شركة هوم فوود للصناعات الغذائيه والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه  -مدينهه العاشر من رمضان  C6المنطقه االصناعيه  -  60رقم  القطعه

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  30حلويات الوارده بالفئه  - عسل االسود  - البهارات  -الصلصات  - 30الفئة 
  غيرها

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0386724  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه توصيه  -شهرة للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 
  بسيطه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -وزه العج -المهندسين  - 15شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  )30(جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386981  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

27/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسيه  -بونا لتعبئه البودرات  الخفيفه  -دمحم عبد الرازق حسن  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - العاشر من رمضان  6المنطقه الصناعيه جنوب المنطقه الجمروكيه أ  13القطعه رقم 
  الشرقية

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

البسبوسة و البيكينج بودر و فانيليا و كاكاو و سحلب و نشا و خميرة الواردة  - 30الفئة 
  دون غيرها) 30(بالفئة 

 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388652  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -ريو فودز للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه   -شارع شاهين  8

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -سكر  -كاكاو  -شاي  -كيك  -بيتزا  -فطائر -شيكوالتة  -بن  -بسكويت  - 30الفئة 
كابتشينو نكهات  -عسل اسود  -عسل نحل  -مستحضرات مصنوعة من الحبوب  -دقيق 

مشروبات  -قهوه ) كوفي ميكس(قهوه محالة  -اخنة مشروب شيكوالتة س -مختلفة 
  ما عدا الحلوى الجافة 30اساسها القهوه و جميع منتجات الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388791  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

مصرى  -فرد  -بئة وتوزيع المواد الغذائية الفرات لتع -السيد ابو بكر السيد العباسى 
  الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز  - أمام موقف فاقوس الجديد ملك ياسر عوض عطيه االلفى  -المنشية الجديدة 
  الشرقية  -الزقازيق

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -أرز  -ت خبز محسنا -المستحضرات المصنوعة من الحبوب  -دقيق  - 30الفئة 
عسل اسود بيكنج  - عسل نحل -مخبوزات  -صلصة  -بن -شاى  -سكر  -مكرونة 

 -سكافيه  -كيك  -حلويات شرقية وغربية  -بسكويت  - مايونيز  -كاتشاب  -فانيليا  -بودر
  )30(قهوة سريعة التحضير وجميع منتجات الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  -لوان الموضحة بالصورة منح الطالب حق خاص على اال:      االشتراطات        
  331097العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389217  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ام أو جروب  -حمدى سيد بدوى وشركائه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -البساتين  -ت صقر قريش البساتين عمارا 78

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

مصاصة وجميع منتجات  -بسكويت  -بنبون  -لبان  -شيكوالتة  -حلوى جافة  - 30الفئة 
  )30(الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0389218  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ام أو جروب  -حمدى سيد بدوى وشركائه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -البساتين  -عمارات صقر قريش البساتين  78

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

وجمبع  -مصاصة  -بسكويت  -بنبون  -لبان  -شيكوالتة  -حلوى جافة  - 30الفئة 
  30منتجات الفئة 

 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
مقطعى العالمة كال على حدى
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389229  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة تركيه -شركة اتى لصناعة المواد الغذائية والتجارة المساهمة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تركيا - اسكيسيهير,كاددى  11اورغانيزى سانايى بولغيزى 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

( تورتات,كيك , بسكويت بسكويت محشو,الفطائر ,كوالتة الشو, البسكويت - 30الفئة 
خاصة حلويات المخابز والحلويات التى اساسها الطحين ,حلوى ,) كيك بالفواكه 

مثلجات ,)أيسكريم(بوظة , والشوكوالتة وموسية حلوى الفاكهه والحلويات المثلجة
  30بالفئه .صالحة لالكل

 

خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج  منح الطالب حق:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389795  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه سعودية  -شركة الرياض للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق الخرج الصناعية  -ياض الر -المملكة العربية السعودية 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -التابيوكا والساغو  -االرز  -القهوة والشاى والكاكاو والقهوة االصطناعية  - 30الفئة 
الحلويات  -الفطائر والحلويات  -الخبز  -الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب 

 -الخردل  -الملح  -خميرة ومسحوق الخبيز ال -عسل النحل والعسل االسود  -المثلجة 
  30الثلج الواردة بالفئة  -البهارات ) التوابل(الخل والصلصات 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389799  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه سعودية  -شركة الرياض للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق الخرج الصناعية الثانية الرياض  -الرياض  -المملكة العربية السعودية 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -التابيوكا والساغو  -طناعية االرز القهوة والشاى والكاكاو والقهوة االص - 30الفئة 
الحلويات  -الخبز الفطائر والحلويات  -الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب 

 -الخردل  -الملح  -الخميرة ومسحوق الخبيز  -عسل النحل والعسل االسود  -المثلجة 
  30الثلج بالفئة رقم  -البهارات  -) التوابل(الخل والصلصات 

 

تعهد مالك العالمة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :              االشتراطات
باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390242  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -رونى تريد  -نرمين ابراهيم محمود المفتش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -ملك الشريف دمحم عبد الحميد اول الزقازيق  -النظام  -شارع الهوارى  2

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30حلوى الجيلى كوال و معجون الشيكوالتة الواردة بالفئة رقم  - 30الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391176  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة مصريه -الخليجية للمعلبات   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ادات المنوفيهمدينة الس 239المبنى االدارى بالقطعه رقم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

-دقيق الحلويات بكافه انواعها -كاكاو -بن -سكر  -شاى -مكرونة -ارز  - 30الفئة 
 -كاتشاب- صلصه -عسل اسود -عسل نحل -المستحضرات المصنوعه من الحبوب 

فطائر وجميع -بيتزا -بسكويت -كيك  -مخبوزات-حالوة طحينية -طحينه  - مايونيز
  30نتجات الفئة م

 

)  garden( التنازل عن جاردين :      االشتراطات        
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391951  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ام أو جروب  -حمدى سيد بدوى وشركائه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمارات صقر قريش البساتين البساتين القاهرة 78

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

وجميع منتجات -مصاصة  -بسكويت -بنبون -لبان -شيكوالتة -حلوى جافة - 30الفئة 
  30الفئة

 

منح الطالب حق خاص  -وغيرها  201032العالمه مرتبطه مع العالمه رقم :      االشتراطات        
اللوان الموضحه بالنماذج علي ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391952  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ام أو جروب  -حمدى سيد بدوى وشركائه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمارات صقر قريش البساتين البساتين القاهرة 78

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

وجميع منتجات -مصاصة -بسكويت -بنبون  -لبان -شيكوالتة -حلوى جافة - 30الفئة 
  30الفئة

 

تعهد مالك العالمه - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
وغيرها 347838رقم العالمه مرتبطه مع العالمه  -باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391953  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ام أو جروب  شركة تضامن -حمدى سيد بدوى وشركائه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمارات صقر قريش البساتين البساتين القاهرة 78

  30  : المةــــــت العاـــفئ
  

مصاصة وجميع منتجات -بسكويت -بنبون -لبان  -شيكوالتة-حلوى جافة  - 30الفئة 
  30الفئة

 

منح الطالب حق خاص  علي  -تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها :      االشتراطات        
وغيرها  347838العالمه مرتبطه مع العالمه رقم -االلوان الموضحه بالنماذج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391954  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -ام أو جروب  -حمدى سيد بدوى وشركائه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمارات صقر قريش البساتين البساتين القاهرة 78

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

وجميع منتجات -مصاصة -بسكويت -بنبون  -لبان-شيكوالتة -حلوى جافة  - 30الفئة 
  30الفئة

 

العالمه مرتبطه مع  - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
عها تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجمو-وغيرها  347838العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391955  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ام أو جروب   -حمدى سيد بدوى وشركائه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمارات صقر قريش البساتين البساتين القاهرة 78

  30  : مةالــــــات العـــفئ
  

وجميع منتجات  -مصاصة-بسكويت -بنبون  -لبان-شيكوالتة -حلوى جافة  - 30الفئة 
  30الفئة

 

العالمه مرتبطه مع  - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها -وغيرها  347838العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0392907  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -شريف لطفي اسماعيل عمر  - يونيتد فارم  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  13ش المنيل شقه  65 - مصر القديمة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية ، األرز والتابيوكا والساغو   - 30الفئة 
والدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات والحلويات 

, الملح والخردل , الخميرة ومسحوق الخبيز , عسل النحل والعسل األسود , المثلجة 
  30بل و الثلج وجميع المنتجات في الفئة والصلصات التوا, والخل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393285  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  مساهمه مصرية  -شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه   -قطعه ب خدمات جنوب مدينه العاشر من رمضان   A2يه المنطقه الصناع

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30البسكويت والشيكوالته والحلويات وجميع منتجات الفئه  - 30الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  :      االشتراطات        
 280423العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -ها مجمعه باستخدام
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393676  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

ش ذات مسئوليه  -شركة كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدينجز ال ال سى 
  الواليات المتحدة االمريكية -لقوانين والية ديالوير تاسست وقائمة طبقا  -محدوده

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  75024كوروريت درايف بالنو تكساس  7100

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 30سندوتش دجاج الوارد بالفئة  - 30الفئة 
 

-----:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنها
 

    0393677  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

ش ذات مسئوليه  -شركة كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدينجز ال ال سى 
  الواليات المتحدة االمريكية -محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير 

  :انوــــــــــــــــــالعن
  

  75024كوروريت درايف بالنو تكساس  7100

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 30سندوتش دجاج الوارد بالفئة  - 30الفئة 
 

-----:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395492  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -المينا فودز للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -مركز طنطا   - دفره   - طريق القاهرة االسكندرية الزراعى  82

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

بالفئة رقم  الشيكوالتة والبسكويت والحلوى والكيك بجميع انواعهم الواردة - 30الفئة 
30  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395493  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمةمصرية -المينا فودز للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيةطريق القاهرة االسكندرية الزراعى دفره مركز طنطا  82

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 30الشيكوالتة والبسكويت والحلوى والكيك بجميع انواعهم الواردة بالفئة - 30الفئة 
  دون غيرها

 

التنازل عن المقطع شوكو فى الوضع العادى على حدة:      االشتراطات        
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513 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396079  

  :خ ــــــــــــــــــيبتار
 

05/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -المينا فودز للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه  - مركز طنطا   -دفرة   -طريق القاهرة االسكندرية الزراعي   82

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

والبسكويت والحلوى والحلوى الجافة والكيك بجميع انواعهم الشيكوالتة  - 30الفئة 
  30الواردة بالفئة رقم 

 

التنازل عن كلمة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
على حدى   JELLYجيلى  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396080  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -المينا فودز للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه  -مركز طنطا   - دفرة  -طريق القاهرة االسكندرية الزراعي   82

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

حلوى والحلوى الجافة والكيك بجميع انواعهم الشيكوالتة والبسكويت وال - 30الفئة 
  30الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396081  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -المينا فودز للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه  - مركز طنطا   -دفرة   -ريق القاهرة االسكندرية الزراعي  ط 82

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

الشيكوالتة والبسكويت والحلوى والحلوى الجافة والكيك بجميع انواعهم  - 30الفئة 
  30الواردة بالفئة 

 

على حدى  JELLYالتنازل عن جيلى :      االشتراطات        
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

   العالمة

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396082  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -المينا فودز للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه  - مركز طنطا   -دفرة   -طريق القاهرة االسكندرية الزراعي   82

  30  : المةــــــت العاـــفئ
  

الشيكوالتة والبسكويت والحلوى والحلوى الجافة والكيك بجميع انواعهم  - 30الفئة 
  30الواردة بالفئة 

 

على حدى  GELATOالتنازل عن جيالتو :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396579  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -المينا فودز للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -مركز طنطا   - دفره   - طريق القاهرة االسكندرية الزراعى  82

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

ى الجافه والكيك بجميع انواعهم الشيكوالته والبسكويت والحلوى والحلو - 30الفئة 
  30الوارده بالفئه 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397067  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه  -الزهره  -عبد العزيز دمحم الخالد مغربل وشركاه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

منطقه صناعيه العاشر من   b 2المنطقه الصناعيه   1ال -قطعه ارض توسع للقطعه ه
  رمضان الشرقيه 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 30جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 30الفئة 
 

-----  :    االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397068  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  الزهره شركة توصيه بسيطه  -عبد العزيز دمحم الخالد مغربل وشركاه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

منطقه صناعيه العاشر من   b 2المنطقه الصناعيه   1ال -قطعه ارض توسع للقطعه ه
  رمضان الشرقيه 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 30جميع منتجات الفئه  - 30الفئة 
 

-----:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397069  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركةتوصيه بسيطه  -الزهره  -عبد العزيز دمحم الخالد مغربل وشركاه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

منطقه صناعيه العاشر من   b 2المنطقه الصناعيه   1ال -قطعه ارض توسع للقطعه ه
  رمضان الشرقيه 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 30جميع منتجات الفئه  - 30الفئة 
 

-----:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397070  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه  -الزهره  -عبد العزيز دمحم الخالد مغربل وشركاه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

منطقه صناعيه العاشر من   b 2المنطقه الصناعيه   1ال -ه قطعه ارض توسع للقطعه
  رمضان الشرقيه 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 30جميع منتجات الفئه  - 30الفئة 
 

----:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397415  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  - القاهرة الستخالص وتكرير الزيوت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه  - المنصوره  - برج ابناء راشد  - ش قناه السويس 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط 30حميع منتجات الفئه  - 30الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0397419  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -ايجيبت فودز جروب  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بالمرحلة األولى بمنطقة ) ب(ومنطقة خدمات   66 - 63 - 57 - 56 - 55 -  54القطع  
ب والخدمات /4أ د القطعة /4والقطعة  - 7-6- 3- 2رقام  والقطع أ -مبارك الصناعية 

  المنوفية -مركز قويسنا   -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  30  : المةــــــات العـــفئ

  

  30جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 30الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
وغيرها 397429العالمة مرتبطة مع الالمة رقم  -التنازل عن البيان التجارى  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398560  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ناعات الغذائية المهندس للص -زكيه عطا شحاته لطفى هللا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز  -المنطقه الصناعيه باالحابوه  -موقع الصناعات الصغيرة  - 21جزء من القطعه 
  اخميم سوهاج

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30سناكس بالفئة   - 30الفئة 
 

ن التجارىالتنازل عن البيا -:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398561  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصرى  -مصنع  المهندس للصناعات الغذائية  -زكيه عطا شحاته لطفى هللا 
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقه الصناعيه باالحابوه اخميم  -عات الصغيرة موقع الصنا - 21جزء من القطعه 
  سوهاج

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30سناكس الوارد بالفئة  - 30الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى-:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398562  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -المهندس للصناعات الغذائية  -زكيه عطا شحاته لطفى هللا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز  -المنطقه الصناعيه باالحابوه  -موقع الصناعات الصغيرة  - 21جزء من القطعه 
  اخميم سوهاج

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30سناكس بالفئة  - 30الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400533  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

مصرى  -فردى  -مؤسسة الملكة لتعبئة المواد الغذائية  -رامى هالل نظير سمعان 
  الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

السالم  -ش الشيخ متولي الشعراوي   -  204حوض  -أ  398بالعقار رقم   1محل رقم 
  السويس -عتاقة  -رشا ايوب عزيز   -المؤجر  2

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

   30دقيق بالفئة رقم  -ارز  -سكر  - 30الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
باستخدامها مجمعه 
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528 
 

 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400904  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

لقوانين دولة  ذات مسؤليه محدوده  تاسست وقائمة طبقا - ذا كابسول كومباني اس ال 
  اسبانيا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  في اي سي برشلونه اسبانيا  08500 -روس 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

, القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية واألرز والتابيوكا والساغو - 30الفئة 
، )يك بالفواكهك(الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، بسكويت، تورتات 

كيك، كعكة العجين، فطائر، حلويات، شوكوالتة، مثلجات صالحة لألكل، سكر، عسل 
الصلصات، ,والخل , الملح والخردل, النحل، عسل أسود، الخميرة ومسحوق الخبيز

البهارات، ثلج للمرطبات المنعشة، مشروبات أساسها الشاي، الشوكوالتة الساخنة 
  رهادون غي 30الواردة في الفئة 

 

منح خاص على االلوان :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400936  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

30/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -اسيا لالستيراد والتصدير  -سمير عبد الوهاب حسن / مهندس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقه السادسه  -مدينه نصر  - ش كابول  13

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا الثلج  30جميع منتجات الفئه  - 30الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401459  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

06/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة سويسرية -أيه . ي نستله ا سسوسيتيه ديه برودو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا_ فيفي 1800

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

   - 30الفئة 
؛ األرز والمعكرونة والنودلز )المعجنات(الدقيق والخبز والخميرة، والفطائر "
الدقيق أو دقيق الشوفان أو  ؛ المنتجات الغذائية المصنوعة من األرز أو)معكرونة رقيقة(

دقيق الحبوب، وكذلك في شكل أطباق مطهوة؛ صلصات؛ صلصة الصويا؛ كتشاب 
الطماطم؛ منتجات منكهة أو توابل للمواد الغذائية، بهارات صالحة لألكل، توابل، توابل 

لالستخدام كتوابل؛ ) مصنعة(؛ خل؛ بذور معالجة )مستردة(السلطة، مايونيز؛ خردل 
تتكون أساًسا من المعكرونة؛ المعكرونة؛ صلصات ) جاهزة(جبات محضرة مقبالت وو

  ." ؛ توابل للسلطة؛ بيتزا)توابل(
 

تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401791  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/11/2019  

  :التسجيل م طالبإس
  

  شركة تضامن -معرض البن اليمني  -نرمين سعيد عبد المعبود وشريكها

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المقطم الخليفة القاهرة 19شارع   37

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 30ماعدا المكرونة فئة رقم  30جميع منتجات الفئة  - 30الفئة 
 

365048العالمة مرتبطة مع العالمة  -منح حق خاص على االلوان :            االشتراطات  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401898  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصريه  -م .م  .ش  -الجوهرة للصناعات الغذائية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع رمسيس القاهرة 33

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30جميع منتجات الفئة - 30الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
التنازل عن البيان التجاري  -باستخدامها في مجموعها  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402245  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - نهله دمحم جمال الدين دمحم بكرى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -قصر النيل  -الزمالك  -ش بهجت  34

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30جميع منتجات الفئه  - 30الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى -باستخدامها مجمعة 



ةجهاز تنمية التجارة الداخلي  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402561  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسؤلية مؤلفة . كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدنجز ال ال سى 
  طبقا لقوانين والية ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  .، الواليات المتحدة االمريكيه  75024كوربرايت درايف بالنو ، تكساس  7100
  

  30  : ةالمــــــات العـــفئ
  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة اإلصطناعية، التابيوكو والساغو، الحلويات،  - 30الفئة 
الحلويات المثلجة، السكر، عسل النحل، العسل األسود والخميرة، مسحوق الخبيز، 

، األعشاب المجففة، البهارات، توابل، ثلج، )التوابل(الملح، الخردل ، الخل، الصلصات 
ة، صلصات مرق، سندوتشات، سندوتشات تحتوي على فراخ، برغر مرقة للسلط

، لفائف )سندوتشات(ملفوف بلفائف الخبز، برغر فراخ ملفوف بلفائف الخبز، لفائف 
، خبز بلدي، خبز افرنجي، خبز مملوء، خبز )التورتيلال(تحتوي على فراخ، كعكة ذرة 

ى في هذه الفئة، مملوء بالفراخ، فطائر، فطائر الدجاج على شكل وعاء، حلو
  دون غيرها.30والمشروبات في الفئة 

 

وغيرها 82632العالمة مرتبطة مع العالمة :      االشتراطات        
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403072  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئولية محدوده.ش-ىال تي دي  -شوري انترفودز كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ساموت  -ديسنركت ساموت ساخون ديستركت  -بانبور ساب  -3فيالج نمبر 13/11
  تايالند - ساخون بروفينس 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، األرز، التابيوكا والساغو،  - 30الفئة 
يق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز والفطائر والحلويات، الحلويات الدق

المثلجة، عسل النحل والعسل األسود، الخميرة ومسحوق الخبيز، الملح، الخردل، الخل 
وال ترد  30، البهارات، الثلج وجميع المنتجات الواردة بالفئة )التوابل(والصلصات 

  دون غيرها.ضمن فئات اخرى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403074  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئولية محدوده.ش-ىال تي دي  -شوري انترفودز كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ساموت  -ديسنركت ساموت ساخون ديستركت  -بانبور ساب  -3فيالج نمبر 13/11
  تايالند - ون بروفينس ساخ

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، األرز، التابيوكا والساغو،  - 30الفئة 
الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز والفطائر والحلويات، الحلويات 

لخبيز، الملح، الخردل، الخل المثلجة، عسل النحل والعسل األسود، الخميرة ومسحوق ا
وال ترد  30، البهارات، الثلج وجميع المنتجات الواردة بالفئة )التوابل(والصلصات 

  دون غيرها 30فئة .ضمن فئات اخرى
 

------:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403247  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  ذات مسئوليه محدوده  تاسست وقائمة طبقا  -الشركة العالمية للمواد الغذائية 
  لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربيه المتحده   -الشارقه  4115ص ب 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

الكيك، ) جميع األنواع(الشوكوالتة، الحلويات، الحلويات، البسكويت  - 30الفئة 
، المعكرونة الفورية، المعكرونة )معكرونة رقيقة(المعكرونة، المعكرونة، نودلز

بيكينج (، الشعيرية، مسحوق الخميرة، مسحوق الخبيز ) معكرونة رفيعة(السباغيتي 
المايونيز ، الخل، الكاتشب، وغيرها من مكونات المخابز، توابل السلطة، ) بودر

، جاهزة لطهي منتجات العجين، العجين المجمد، الرقائق المجمدة، )التوابل(وصلصات 
االيس كريم، حلويات مجمدة بدون األلبان، حلويات بالفواكه المجمدة، حلويات مثلجة، 
قهوة، شاي، كاكاو، سكر، أرز، تابيوكا، ساغو، قهوة صناعي، خبز، معجنات، العسل 

، الدقيق مصنوع من الحبوب، التوابل، المشروبات )المسطردة(ألسود، الملح، الخردل ا
، المرقة، أعشاب الشاي، العسل األبيض والفشار )األعشاب  –أساسها القمح (الغذائية 

  .30الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403249  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدوده تاسست وقائمة طبقا  - الشركة العالمية للمواد الغذائية  
  لقوانين  دولة االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربيه المتحده -الشارقه    4115ص ب 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

الكيك، ) جميع األنواع(الشوكوالتة، الحلويات، الحلويات، البسكويت  - 30فئة ال
، المعكرونة الفورية، المعكرونة )معكرونة رقيقة(المعكرونة، المعكرونة، نودلز

بيكينج (، الشعيرية، مسحوق الخميرة، مسحوق الخبيز ) معكرونة رفيعة(السباغيتي 
السلطة، المايونيز ، الخل، الكاتشب،  وغيرها من مكونات المخابز، توابل) بودر

، جاهزة لطهي منتجات العجين، العجين المجمد، الرقائق المجمدة، )التوابل(وصلصات 
االيس كريم، حلويات مجمدة بدون األلبان، حلويات بالفواكه المجمدة، حلويات مثلجة، 

، العسل قهوة، شاي، كاكاو، سكر، أرز، تابيوكا، ساغو، قهوة صناعي، خبز، معجنات
، الدقيق مصنوع من الحبوب، التوابل، المشروبات )المسطردة(األسود، الملح، الخردل 

، المرقة، أعشاب الشاي، العسل األبيض والفشار )األعشاب  –أساسها القمح (الغذائية 
  .30الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403250  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة  -م .م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ
  طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دولة االمارات العربيه المتحده  - الشارقه  - 4115ب .ص 

  30  : المةــــــعات الـــفئ
  

الكيك، ) جميع األنواع(الشوكوالتة، الحلويات، الحلويات، البسكويت  - 30الفئة 
، المعكرونة الفورية، المعكرونة )معكرونة رقيقة(المعكرونة، المعكرونة، نودلز

بيكينج (، الشعيرية، مسحوق الخميرة، مسحوق الخبيز ) معكرونة رفيعة(السباغيتي 
مكونات المخابز، توابل السلطة، المايونيز ، الخل، الكاتشب،  وغيرها من) بودر

، جاهزة لطهي منتجات العجين، العجين المجمد، الرقائق المجمدة، )التوابل(وصلصات 
االيس كريم، حلويات مجمدة بدون األلبان، حلويات بالفواكه المجمدة، حلويات مثلجة، 

هوة صناعي، خبز، معجنات، العسل قهوة، شاي، كاكاو، سكر، أرز، تابيوكا، ساغو، ق
، الدقيق مصنوع من الحبوب، التوابل، المشروبات )المسطردة(األسود، الملح، الخردل 

، المرقة، أعشاب الشاي، العسل األبيض والفشار )األعشاب  –أساسها القمح (الغذائية 
  .30الواردة في الفئة 
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403252  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدوده تاسست وقائمة طبقا  - الشركة العالمية للمواد الغذائية  
  لقوانين  دولة االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   دوله االمارات العربيه المتحده -ص ب الشارقه  4115

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

الشوكوالته والقوالب من البقوليات ) جميع االنواع( الحلويات والبسكويت - 30الفئة 
  دون غيرها 30عاليه نسبه البروتين الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403309  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل طالب إسم
  

  شركة مساهمه مصريه -شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30يع منتجات الفئة البسكويت والشيكوالته والحلويات وجم - 30الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
 SCOTCH MINTS SOFT) (سكوتش منت سوفت (وغيرها التنازل عن  83328العالمه رقم 

 (
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403317  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصريه -شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30ت والشيكوالته والحلويات وجميع منتجات الفئة البسكوي - 30الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
387841العالمه رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

543 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403454  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/12/2019  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - براون ارو  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الشروق  -حى جاردينيا  4المجاورة  6شقة  20عقار  رقم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30بالفئة رقم ) النحل (منتجات العسل االبيض  - 30الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403591  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير- تامر رجب وشركاة
  بسيطه

  :انوــــــــــــــــــالعن
  

  المهندسين العجوزه الجيزة  15ش السودان الدور الثالث شقة  304

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  فيما عدا الحلويات 30جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

401821العالمة مرتبطة مع العالمة :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404247  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

لصاحبها عبد النعيم  ) بيور الند (النجار لتصنيع منتجات االلبان و عبوات البالستيك 
  مصرى الجنسية   -فرد   -المغاوري غريب دمحم النجار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية - مدينة العاشر من رمضان  -   c 6اعية المنطقة الصن 73القطعة رقم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -مكرونه  -ارز  -سكر  -دقيق  -المستحضرات المصنوعه من الحبوب  - 30الفئة 
الحلويات بكافه  -شيكوالته  -عسل اسود  -عسل نحل  -توابل  -بن  -صلصه  -شاى 

  دون غيرها  30نتجات الفئه وجميع م -كيك  -فطائر بيتزا  -انواعها 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404400  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ساهمه  مصرية شركة م  -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر  6مدينه   -  54قطعه  -المنطقه الصناعيه الثالثه 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 30الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404401  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه  مصرية -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر  6مدينه  54المنطقه الصناعيه الثالثه قطعه 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 30البن والشاى والسكر واالرز والنشا والدقيق و المكرونه الوارده بالفئه  - 30الفئة 
  دون غيرها

 

352505العالمة مرتبطة مع العالمة  -منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405126  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -15شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304 
  

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30جميع منتجات الفئة  - 30فئة ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0364907  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/02/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر و شركاها  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

احمد صبحي عطيه / كندرية القاهرة الزراعي بملك منشية الصيرفي طريق االس
  البحيره -منصور مركز ايتاي البارود 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جميع منتجات الفئة  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0364911  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/02/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر و شركاها  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

احمد صبحي عطيه / منشية الصيرفي طريق االسكندرية القاهرة الزراعي بملك 
  البحيره -منصور مركز ايتاي البارود 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جميع منتجات الفئة  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0376479  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا -نوترير اندستريا دى اى اليمنتوس ال تى دى ايه 
  لقوانين البرازيل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ريو جراندى دو ’ جاريبالدى ’ روتا دو سول  88’  6كى ام  453هيج واى ار اس تى 
  البرازيل - سول 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 31غذاء للحيوانات فئة  - 31الفئة 
 

------- :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

552 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0380048  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

06/11/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية-اجروليميتد  -اشرف دمحم دمحم حسن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك دمحم دمحم حسن - شارع  المحطة  -الصالحية القديمة 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 31الفئة 
 

تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها :        االشتراطات      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381740  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -أورانج للحاصالت الزراعيه   -زياد على سالم وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفيه  -قويسنا  -ش الجيش   178

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 31جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 31الفئة 
 

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381741  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -أورانج للحاصالت الزراعيه  -زياد على سالم وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفيه  -قويسنا  -ش الجيش   178

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ون غيرهاد 31جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 31الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381743  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -رانج للحاصالت الزراعيه أو -زياد على سالم وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفيه  -قويسنا  -ش الجيش   178

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 31الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج :       االشتراطات        
302680العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386282  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -شركة هوم فوود للصناعات الغذائيه والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه  -مدينهه العاشر من رمضان  C6الصناعيه المنطقه ا -  60القطعه رقم 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

 31الخضراوات الطازجه جميع الوارده بالفئه  -الفوكه  -المنتجات الزراعيه  - 31الفئة 
  دون غيرها

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0386284  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -شركة هوم فوود للصناعات الغذائيه والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه  -مدينهه العاشر من رمضان  C6المنطقه االصناعيه  -  60القطعه رقم 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  31الخضراوات الطازجه الوارده بالفئه  -الفوكه  -المنتجات الزراعيه  - 31الفئة 
  غيرها

 

التنازل عن الرسمة فى الوضع العادى على حدة:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399447  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق اسكندريه مطروح العروبه مول التجارى طريق مطار برج العرب  34,5الكيلو 
  الدولى نهايه محور التعمير قسم العامريه االسكندريه

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 31جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 31الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399598  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه  مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه - قسم العامرية  -نهاية محور التعمير - العرب الدولي 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31فئة رقم جميع المنتجات الواردة بال - 31الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399447العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401790  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ف وشريكة الغربية لالعالفاحمد دمحم زكريا احمد خل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  احمد دمحم زكريا  احمد خلف مركز طنطا الغربية/ ميت حبيش البحرية بملك 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31االعالف فئة رقم  - 31الفئة 
 

ضحه بالنماذج منح الطالب حق خاص علي االلوان المو:      االشتراطات        
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403363  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 
  بسيطه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه   -المهندسين  - 15شقه  -ثالث الدور ال -ش السودان  304

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 31الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

562 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403365  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه توصيه  -هره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير ش -تامر رجب وشركاه 
  بسيطه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه   -المهندسين  - 15شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 31الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404178  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  توصية  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير   -تامر رجب وشركاه 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة   -المهندسين  - 15شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  304

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 31الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404248  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

لصاحبها  عبد النعيم ) بيور الند (النجار لتصنيع منتجات االلبان و عبوات البالستيك 
  مصرى الجنسية  -فرد   -المغاوري غريب دمحم النجار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  c 6المنطقة الصناعية  73القطعة رقم 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

المكسرات وجميع منتجات  -يات البقول -الحاصالت والمنتجات الزراعيه  - 31الفئة 
  دون غيرها 31الفئه 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404443  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية-فردي  -خالد محمود احمد طلب صقر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المراكبيه القديمه كفر دوار البحيره 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 31جميع منتجات الوارده بالفئه  - 31الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405127  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -15شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304 
  

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جميع منتجات الفئة  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405357  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 
  بسيطه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  -15شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0360841  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/11/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -افريكانا للتنميه واالستثمار الزراعي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور االرضي عقار ملك احمد صبحي عطيه منصور منشيه الصيرفي ايتاي البارود 
  البحيره 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  هادون غير 32جميع منتجات الفئة  - 32الفئة 
 

-------- :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0364423  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/01/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسيه  -دمحم امين دمحم يوسف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حنان عبد الهادى سليمان/ بملك - القليوبية -القناطر الخيرية  -كفر سليم 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها  32جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 32الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0369940  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/04/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة الدلتا للحلويات و الصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة العاشر من رمضان  -قطعة ب خدمات جنوب  A2المنطقة الصناعية الثانية  
  الشرقية 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32العصائر و المشروبات و جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 32ة الفئ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0375739  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/08/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة مصريه  -هاى باكينج لتعبئه المواد الغذائيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الصناعيه

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جميع منتجات الواردة بالفئه  - 32الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

572 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0380309  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/11/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - الشرق لتعبئة المواد الغذائية  -دمحم سعد دمحم النجار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سعد دمحم دمحم النجار مركز المنصوره الدقهليه/ شها بملك

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32ية بالفئه المياة المعدن -المياه الغازية  - العصائر  - 32الفئة 
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389578  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

07/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسؤلية محدودة -شركة اويلز اند جرينز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -لقاهرة الجديدة ا - التجمع الخامس  -من شارع مدررسة الشويفات  53شارع  218
  القاهرة 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

مياة معدنية -)غير كحولي(رحيق الفاكهه -عصائر فاكهه-المياه الغازية  - 32الفئة 
مشوبات غير كحولية من -خالصات غير الكحولية من الفاكهه)مشروبات(

  دون غيرها 32بالفئة ) مشروبات (ماء صودا مياه  -عصيرالفاكهة
 

------:      شتراطات        اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389704  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  تضامن  -شركة ام او جروب   -حمدي سيد بدوي وشركائه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره   -لبساتين ا -عمارات صقر قريش البساتين  78

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

جميع  -المشرزوبات غير الكحوليه  -مياه غازيه  -مياه معدنيه  -عصائر  - 32الفئة 
   32منتجات الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390503  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمه  -اصول المصريه السعوديه لألستشارات العقاريه والمشروعات 
  مصريه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره الجديده اول  - ج شارع مصطفى امين  207

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

جميع و 32العصائر والمشروبات والمياه المعدنيه والغازيه الوارده بالفئه  - 32الفئة 
  32المنتجات الوارده بالفئه 

 

تعهد مالك العالمة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  :      االشتراطات        
التنازل عن كل مقطع على حدى  -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391613  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسؤلية محدودة -شركة اويلز اند جرينز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -القاهرة الجديدة  - التجمع الخامس  -من شارع مدررسة الشويفات  53شارع  218
  القاهرة 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 32جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 32الفئة 
 

------:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399112  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئولية محدوده -شركة اويلز اند جرينز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  التجمع الخامس القاهرة الجديدة حلوان من ش مدرسة الشويفات 53ش  218

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيره  32المياه المعدنيه فئة  - 32الفئة 
 

-----:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399472  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -ايفاجرو لزراعة الصحراء واالنتاج الحيواني 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع المنتزة الزمالك الدور االرضي قصر النيل القاهرة 12

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 32الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401359  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -كارباثيان سبرينجز اس ايه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فاترا دوروني سوسيفا كونتري رومانيا  725700ريبابليسي ستريت  33

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات ) شراب الشعير(يره الب - 32الفئة 
غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لعمل 

  دون غيرها 32المشروبات الواردة في الفئة 
 

391584العالمة مرتبطة مع العالمة رقم :      االشتراطات        
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم قدم 
 

    0401400  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبه مول التجاري  -طريق اسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  لدولي نهايه محور التعمير قسم العامريه االسكندريه العرب ا

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جميع منتجات الفئه  - 32الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402053  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة مصريه  -م  اكوا دلتا  .م.منتجات مياه مصر ش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بالمنقطة الصناعيه الرابعه المنوفيه 44 - 43 -  42مدينة السادات القطعه رقم 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32ت الواردة بالفئه جميع المنتجا - 32الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402054  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة مصريه -اكوا دلتا   -م .م.اه مصر ش منتجات مي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بالمنقطة الصناعيه الرابعه المنوفيه 44 - 43 -  42مدينة السادات القطعه رقم 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 32الفئة 
 

التنازل عن مقطع  - طالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج منح ال:      االشتراطات        
343539و  141180العالمه مرتبطه مع العالمه رقم - )  water box)( ووتر بوكس ( العالمه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402056  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة  مصريه  - اكوا دلتا -م .م.ات مياة مصر  شمنتج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفيه -المنطقة الصناعية الرابعة-  44,43,42القطعه رقم  -مدينة السادات 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 32الفئة 
 

التنازل عن البيان  - نح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج م:      االشتراطات        
320644العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -التجاري 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

584 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402533  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ستيراد والتصدير المتوكل لال -دمحم حسنين على حسنين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الملك فيصل الجيزة 196بالعقار رقم  5محل رقم 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 32الفئة 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403003  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة متحده تألفت بموجب قوانين واليه نورث كارولينا -بيبسيكو انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده  - 10577ان واى  -نيويورك  -بيرشيس  -اندرسون هيل رود  700
  االمريكيه

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية؛ مشروبات  - 32الفئة 
الفواكه وعصائر الفواكه؛ الشراب المركز وغيره من المستحضرات لصناعة 

  دون غيرها  32المشروبات الواردة بالفئة رقم 
 

ة مع العالمة رقم العالمة مرتبط -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه :      االشتراطات        
وغيرها  56868
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403364  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية  والتصدير  -تامر رجب وشركاه 
  بسيطه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 15شقه  -الدور الثالث  -السودان ش  304

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 32الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403366  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -مر رجب وشركاه تا
  بسيطه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  -  15شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 32الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403585  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

الواليات  - شركة متحدة تالغت بموجب قوانين والية نورث كارولينا  -أنك  -بيبسيكو
  المتحدة األمريكيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  - 10577 -نيويورك  -بورشاسى  -أندرسون هيل رود  700
  األمريكية

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية؛ مشروبات  - 32الفئة 
الفواكه وعصائر الفواكه؛ الشراب المركز وغيره من المستحضرات لصناعة 

  رهادون غي 32المشروبات بالفئة 
 

العالمة مرتبطة بالعالمة  - ات على حدى -التنازل عن مقطعى العالمة  مكس:      االشتراطات        
56868رقم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404249  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

لصاحبها عبد النعيم ) بيور الند(بالستيك النجار لتصنيع منتجات االلبان و عبوات ال
  مصرى الجنسية  -فرد  -المغاوري غريب دمحم النجار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  c 6المنطقة الصناعية  73القطعة رقم 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

المستحضرات التى تستخدم لعمل  -ه مياه غازي -مياه معدنيه  -عصائر  - 32الفئة 
  دون غيرها 32وجميع منتجات الفئه  -المشروبات الغير كحوليه  -المشروبات 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405128  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -15شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  304 
  

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32نتجات الفئة جميع م - 32الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

591 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405358  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 
  بسيطه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 15شقه  -ر الثالث الدو -ش السودان  304

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  32جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 32الفئة 
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394100  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -ستلزمات السياحية و المشروبات المصرية العالمية للم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - 7الدور السابع شقة  -حدائق القبة  -ب شارع مصر و السودان  125

  33  : المةــــــات العـــفئ
  

  33وجميع منتجات الفئة  33المشروبات الروحيه بالفئة  - 33الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399449  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق اسكندريه مطروح العروبه مول التجارى طريق مطار برج العرب  34,5الكيلو 
  الدولى نهايه محور التعمير قسم العامريه االسكندريه

  33  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 33جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 33الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399473  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -ايفاجرو لزراعة الصحراء واالنتاج الحيوانى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع المنتزة الزمالك الدور االرضي قصر النيل القاهرة 12

  33  : المةــــــات العـــفئ
  

  33جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 33الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401401  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طار برج العرب طريق االسكندريه مطروح العروبه مول تجاري طريق م 34.5الكيلو 
  الدولي  نهايه محور  التعمير العامريه محافظه االسكندريه 

  33  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 33جميع منتجات الفئه  - 33الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

596 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402656  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى  -طريق اسكندرية مطروح   34.5الكيلو 
  محافظة االسكندرية -ية قسم العامر - نهاية محور التعمير  -العرب  الدولى 

  33  : المةــــــات العـــفئ
  

   33جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 33الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
  399449العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0367693  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/03/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -شركة الوردة للدخان  -شركة فتحى أحمد على التالوى وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية  -قويسنا   -اول طريق شبين الكوم  

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

  34الدخان والسجاير اللف الواردة بالفئة رقم  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381781  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدوده  -نيكوفينتشرز هولدينجز ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكه المتحده  -ال ايه  3ار  2لندن دبليو سى واتر ستريت  1 - جلوب هاوس  

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

سوائل للسجائر , خراطيش للسجاير االلكترونيه,السجاير االلكترونيه  - 34الفئة 
. منتجات التبغ, التبغ, السجائر, بدائل التبغ, االلكترونيه سجائر تحتوى على بدائل التبغ

  دون غيرها  34السجائر الوارده بالفئه صناديق ,علب السجائر 
 

منح الطالب حق اسبقيه :      االشتراطات        
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393521  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

ركة ذات مسئوليه ش -ماستر ديلز ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه 
  محدودة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

كدستر بمصر الجديده اول طريق مصر االسماعيليه   2تقسيم المشتقه من القطه   33
  فوق االرضى  -الدور االول    -الصحراوى 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

  34جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 34الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :              االشتراطات
التنازل عن البيان التجارى ورسم الشيشة  -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400971  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

30/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد  - الصعيدى لصناعة وتجارة الدخان  -بح ابو العنين ابو العنين الفار حمادة ص
  مصرى الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  صبح ابو العنين ابو العنين الفار مركز ومدينة المنصوره الدقهليه / شها بملك

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

  34فئه التبغ والمعسل و جميع منتجات ال - 34الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -:      االشتراطات        


