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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424091  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقواننن والية ديالوير - فاسبوك ، انك  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٩٤٠٢٥ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  ١٦٠١

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة [أجزاء] الكمبيوتر؛ برامج [برمجيات] لشبكات التواصل االجتماعي  - ٩الفئة 
وانشاء والتفاعل مع المجتمعات عبر اإلنترنت قابلة للتنزيل؛ أدوات تطوير برامج 
[برمجيات] قابلة للتنزيل؛ برامج [برمجيات] الستخدامها كواجهة برمجة تطبيقات 

)APIابلة للتنزيل إلنشاء وتحرير ورفع وتنزيل ) قابلة للتنزيل؛ برامج [برمجيات] ق
والوصول إلى ومشاهدة ونشر وعرض وتصنيف [وضع العالمات على] وتدوين وتدفق 

وربط وتدوين الحواشي اإليضاحية واإلشارة إلى الشعور والرأي حول والتعليق على 
 والتفاعل مع وتضمين ومشاركة أو توفير الوسائط اإللكترونية والصور والفيديوهات
والمحتوى السمعي والمحتوى السمعي البصري والبيانات والمعلومات األخرى عبر 
شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ برامج [برمجيات] قابلة للتنزيل لتمكين إرسال 

الصور والمحتوى والبيانات السمعية، والمحتوى والبيانات السمعية والبصرية، 
] قابلة للتنزيل لتعديل الصور الفوتوغرافية، ومحتوى وبيانات الفيديو؛ برامج [برمجيات

والصور والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي البصري؛ برامج 
[برمجيات] قابلة للتنزيل لجمع البيانات والمعلومات وإدارتها وتنظيمها ومزامنتها 

سمح للمستخدمين وتخزينها؛ برامج [برمجيات] القابلة للتنزيل للتجارة اإللكترونية التي ت
بإجراء المعامالت اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ برامج 

[برمجيات] القابلة للتنزيل إلرسال واستقبال الرسائل والتنبيهات واإلشعارات والرسائل 
التذكيرية؛ برامج [برمجيات] محركات البحث؛ برامج [برمجيات] ألعاب الواقع 

لتنزيل؛ برامج [برمجيات] ألعاب الواقع المعزز القابلة للتنزيل؛ االفتراضي القابلة ل
برامج [برمجيات] ألعاب الواقع المختلط القابلة للتنزيل؛ برامج [برمجيات] األلعاب 
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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 - 978 عدد

اإللكترونية القابلة للتنزيل؛ برامج [برمجيات] قابلة للتنزيل لدمج البيانات اإللكترونية 
لترفيه والتعليم واأللعاب والتواصل، وشبكات مع بيئات العالم الحقيقي ألغراض ا

التواصل االجتماعي؛ برامج [برمجيات] قابلة للتنزيل لتحويل اللغة الطبيعية إلى أوامر 
قابلة للتنفيذ اآللي؛ برامج [برمجيات]قابلة للتنزيل وهي واجهة تفسيرية لتسهيل التفاعل 

ابلة للتنزيل يمكنه أداء مهام بين البشر واآلالت؛ برامج [برمجيات] مساعد افتراضي ق
أو خدمات نيابة عن المستخدم ويتم تنشيطه من خالل إدخال المستخدم والوعي بالموقع 

والمعلومات عبر اإلنترنت؛ برامج [برمجيات] قابلة للتنزيل لتوفير الخرائط 
 اإللكترونية؛ برامج [برمجيات] قابلة للتنزيل لتنظيم المناسبات، والبحث عن المناسبات

وإعداد جدول زمني لـ وإدارة المناسبات؛ برامج [برمجيات] القابلة للتنزيل للتجارة 
اإللكترونية التي تسمح للمستخدمين بإجراء معامالت األعمال [واألعمال التجارية] 

اإللكترونية عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت العالمية؛ برامج [برمجيات] قابلة 
برامج تحديد ونشر المواقع؛ برامج [برمجيات] قابلة للتنزيل للبحث عن المواقع و

للتنزيل إلنشاء وإدارة والوصول إلى المجموعات داخل المجتمعات االفتراضية؛ برامج 
[برمجيات] الرقابة األبوية؛ برامج [برمجيات] قابلة للتنزيل لتسهل التفاعل والتواصل 

) الستخدامها في APIقات (بين البشر وبرامج الذكاء االصطناعي؛ واجهة برمجة تطبي
تطوير برامج الذكاء االصطناعي؛ برامج [برمجيات] قابلة للتنزيل لتنظيم المناسبات، 

والبحث عن المناسبات وإعداد جدول زمني لـ وإدارة المناسبات؛ برامج كمبيوتر؛ برامج 
رسائل [برمجيات] القابلة للتنزيل إلرسال واستقبال الرسائل والتنبيهات واإلشعارات وال

التذكيرية؛ برامج [برمجيات] قابلة للتنزيل لمعالجة الصور والرسومات والمحتوى 
السمعي ومحتوى الفيديو والنصوص؛ برامج [برمجيات] قابلة للتنزيل إلنشاء وإدارة 

والوصول إلى المجموعات داخل المجتمعات االفتراضية؛ برامج [برمجيات] قابلة 
)؛ برامج [برمجيات] CRMقات العمالء [الزبائن] (للتنزيل الستخدامها في إدارة عال

  ٩المراسلة القابلة للتنزيل.الواردة بالفئة رقم 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425469  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

دودة  قائمة ومؤلفة وفقا شركة مح –وينزو اكسنشي انترناشونال تريد كو ال تي دي 
  لقوانين جمهورية الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكسنجيوانج اندستريال زون ، لويشي تاون ، يوكنج سيتي ، زيجانج بروفينس ، الصين

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

 -أجهزة إنذار  -مصهرات  –محوالت [كهرباء]  -صناديق توزيع [كهرباء]  - ٩الفئة 
–مفاتيح كهربائية -اجهزة القياس الكهربائية  -محطات شحن للسيارات الكهربائية 

 -مرحالت كهربائية  -أجهزة ومستلزمات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية  -القواطع
 -لوحات التوزيع الكهربائية  -لوحات التحكم الكهربائية  –لوحات المفاتيح الكهربائية
  دون غيرها ٩سالك والكابالت] فئة مواد ألنابيب الكهرباء [األ

 

------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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425576  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -انك  -امازون تكنولوجيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكيه - ٩٨١٠٩واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو  ان  ٤١٠

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برامج الحاسوب وبالتحديد المتصفّح للولوج إلى شبكات الحاسوب وشبكات  - ٩الفئة 
في جميع أنحاء  الحاسوب الخاّصة، برنامج الحاسوب للولوج إلى اإلنترنت والمواقع

العالم واستخدامها، برامج تشغيل الحاسوب لتصفّح اإلنترنت، برامج الحاسوب 
لتوفيرالولوج إلى اإلنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الحواسيب المحمولة والنقالة 

وأجهزة اإلتصال المحمولة والنقالة، برامج أجهزة الكمبيوتر والموبايل إلمكانيات تنزيل 
ضل على أجهزة الكمبيوتر والحواسيب المحمولة والنقالة وأجهزة اإلتصال وتحميل أف

المحمولة والنقالة، برامج الحاسوب المستخدمة للتخزين المؤقت للمحتوى الرقمي وذلك 
بهدف توفير إمكانية تصفح أفضل لإلنترنت، برامج تطبيقات الحاسوب ألجهزة الهاتف 

حديد برنامج لتصفّح اإلنترنت، برامج الحاسوب النقال والحواسيب المحمولة باليد وبالت
القابلة للتنزيل لتسهيل نقل البيانات والمستندات والصوت والصور إلكترونياً عبر 

اإلنترنت، البرامج القابلة للتنزيل إلجراء عمليات البحث على اإلنترنت، برامج تصفّح 
  ٩اإلنترنت، الواردة بالفئة رقم 

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425701  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  يالويرشركة ذات مسئولية محدودة طبقا لقوانين والية د -غوغل ال ال سى. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة  ٩٤٠٤٣امفيثياتر باركواي ، ماونتين فيو ، كاليفورنيا ،  ١٦٠٠
  األمريكية

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برامج الحاسوب القابلة للتنزيل وبرمجيات الحاسوب إلدارة قواعد البيانات  - ٩الفئة 
رقمية وتصميم وإنشاء وتحرير ونشر الوثائق وأخذ المالحظات وإنشاء جداول البيانات ال

والبريد االلكتروني الرزنامات (التقويم) وإدارة جهات االتصال وإنشاء الرسوم البيانات 
للعروض والنشر عبر سطح المكتب وإدارة الوثائق ومعالجة الكلمات والمراسلة الفورية 

آي بي) وخدمات المؤتمرات عبر  وخدمات الصوت عبر بروتوكول االنترنت (في او
الفيديو وخدمات المؤتمرات عبر الصوت ومشاركة التطبيقات وضمان أمن شبكة 

دون  ٩الحاسوب وتوفير الكشف عن اختراق شبكة الحاسوب ومنعه والواردة بالفئة 
  غيرها.

 

 ١٧٧٢٩٣م العالمة مرتبطة مع العالمة رق -منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      
وغيرها
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425710  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شريف اسماعيل صبري عيسى مقلد وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -شارع مكرم عبيد  ١٥

  9  : المةــــــت العاـــفئ
  

  دون غيرها ٩المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425712  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شريف اسماعيل صبري عيسى مقلد وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -شارع مكرم عبيد  ١٥ - مدينة نصر 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة          االشتراطات
وغيرها ٣٥٩٩٠٥العالمة رقم 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425790  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -احمد سعيد سليمان عبد الصمد ابو عدس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك وحيد سعيد سليمان  -القليوبية  - مركز القناطر الخيرية  - بجوار الدائرى  -ياسوس 
  عبدالصمد

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -على االلوان الموضحة بالصورة   االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص
التنازل عن البيان التجارى -  ٣٥٩٦٥٨العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425942  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بسيطهشركة توصيه  -شريف اسماعيل صبري عيسى مقلد وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -ش مكرم عبيد  ١٥

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425943  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :لالتسجي إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -شريف اسماعيل صبري عيسى مقلد وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -ش مكرم عبيد  ١٥ - مدينه نصر 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425985  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -شركة احمد فراج احمد السيد وعلى احمد محمد عثمان وشريكهم 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوهاج - مركز المراغة  -ملك على احمد محمد عثمان  -رابى ش احمد ع

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة رقم  - ٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426625  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  افراد-لطفي حسونة سرور   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩االجهزه الكهربائية المنزليه بالفئة  - ٩الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخداماه مجمعة
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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 - 978 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426695  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية  -تامر شعبان عبد المنعم امام 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش احمد حسن فرغلى _عزبة حمادة _المطرية _القاهرة ٨

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426814  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شريف اسماعيل صبرى عيسى مقلد وشركاة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -ش مكرم عبيد  ١٥

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
وغيرها ٣٥٩٣٢٨العالمة رقم 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427641  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - M A Gام ايه جي للصناعات الهندسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -أكتوبر  ٦ - ١٦الدور الرابع  وحدة  ٦سيتى ستارز  اكتوبر برج 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩شاشات التلفزيون الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381098  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/11/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية -جونسون اند جونسون 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - ٠٨٩٣٣نيو جيرسي  - نيو برونزويك  -ون جونسون اند جونسون بالزا 
  المتحدة االمريكية

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠اجهزه ومعدات جراحيه الوارده بالفئه  - ١٠الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410754  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -محمد عبدالتواب زكى وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -الجيزة  -من شارع الهرم   -شارع محمد فاضل  ٢

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

( تعاطى الدوااء  محاقن لالستخدام فى الحقن ، محاقن ألغراض طبية - ١٠الفئة 
لألطفال ) ، زجاجات القطارة لألستخدام فى االغراض الطبية ، القطارات لألستخدام فى 

  ١٠االغراض الطبية جميعها بالفئه 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425645  

  خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة االسكندرية لالدوية والصناعات الكيماوية شركة تابعة للشركة القابضة لالدوية 
  شركة مساهمه مصرية -والكيمايات  والمستلزمات الطبية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مل باالسكندريةقسم الر -العوايد  -نهاية شارع جميلة بوحريد 

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١٠منتجات الفئة  - ١٠الفئة 
 

التنازل عن حرف   -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
X اكس على حدى
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427658  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة -ليمتد  -بير اليكتريك ابالينس كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -جانجدونج   -فوشان سيتى  -شوند  -ليليو تاون  -فوان اتدستريال بارك  ٥- ٢-١رقم 
  الصين

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

ات الجراحية والطبية واألجهزة واألدوات الخاصة بطب األجهزة واألدو - ١٠الفئة 
األسنان والطب البيطري واألطراف والعيون واألسنان االصطناعية؛ أدوات التجبير؛ 

مواد خياطة أو تقطيب الجروح؛ أجهزة للتدليك التجميلي؛ األجهزة واألدوات الجراحية؛ 
األنف واألذن والحنجرة؛ موازين حرارة ألغراض طبية؛ الشفاطات األنفية؛ أدوات طب 

أدوات طب العيون؛ أجهزة التدليك الكهربائية لالستخدامات المنزلية؛ أجهزة للتدليك 
االهتزازي؛ جهاز كهربائي لتجميل الوجه؛ جهاز للتجميل؛ كراسي تدليك مع جهاز 

تدليك مدمج؛ جهاز تدليك العين؛ أجهزة تدليك؛ حاضنات لألطفال؛ حاضنات ألغراض 
هزة واالدوات الخاصة بطب االسنان؛ أجهزة طب األسنان الكهربائية؛ طبية؛ االج

األجهزة واألدوات الجراحية الستخدام األسنان؛ جهاز تبييض األسنان؛ واقيات األسنان 
ألغراض طب األسنان؛ أدوات إعطاء األدوية لألطفال؛ الضمادات المثلثة؛ األعواد 

جاجات األطفال؛ شفاطات ثدي؛ لهايات القطنية لألذن؛ األقنعة؛ عضاضات التسنين؛ ز
لألطفال؛ حلمات الرضعات لألطفال؛ حلمات زجاجات الرضاعة؛ لهايات التغذية 

لألطفال؛ عضاضات األسنان؛ سالسل للهايات؛ أحزمة تقويم العظام الـــوارده بالفئة 
  ) دون غيرهـــــــا١٠(
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408506  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيال مصر) ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

) شارع محى الدين ٤٣) بالدور االول بعد الميزانين بالعقار رقم ( ١٠٢ - ١٠١الوحده (
  جيزهال -المهندسين  -ابو العز 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع منتجات الفئه  - ١١الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410678  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن  -ؤف فتحى سامى وشركاة  رؤ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الدقى  -المدينه المنوره  ١٦٣

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط الغير ١١الدفايات الوارده بالفئه  - ١١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 978 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416535  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

بيشوى رفعت سيدهم وشركاه ) شركة  -ورثة رفعت ساموس سيدهم (تادرس رفعت 
  توصية بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -االزبكية  -وي البدروم بالدور االرضي عل ٢ش كامل صدقي محل رقم  ٣٥

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١االدوات الصحية الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
وغيرها ٣٥٥٥١١بالعالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0419727  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  لبنانى الجنسية - فرد   - علي حسن زاليا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١الدور االول شقه  ٣٩ش ابراهيم حسين معرفى مبنى رقم  ٦دوله الكويت الجابريه ق 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  .١١مكيفات هواء، سخان هواء الواردة في الفئة  - ١١ة الفئ
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421833  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -صر للتجارة والتوريدات السحاب م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -البساتين  -عزبة جبريل  -ش سالمة قاسم  ٣

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة 
 

التنازل عن حرف  - لموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان ا -االشتراطات        :      
على حدى Sاس 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422968  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى محمد عبد النبي غنيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هرةش عبد الرحمن حلوان القا ١٤

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١البوتاجازات واالجهزة المنزليه الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
 

على  Bالتنازل عن حرف بى  - ٣٩٥٣٩٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
حدى وفى الوضع العادى
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423157  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -الجيمس سهال لتجارة وتوزيع االدوات الكهربائية / وليد جمعة شعبان عطية وشريكه 
  شركة توصية بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -الرمل  - ٢محل رقم  ٣٦ابيس الثانية بلوك 

  11  : مةالــــــات العـــفئ
  

  ١١منتجات الفئة  - ١١الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423271  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

ن حامد على و وحيد حامد عبد المطلب محمد مصطفى عبد العزيز وعالء الدي
  شركة توصية بسيطة - وشركاؤهم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -مدينة العاشر من رمضان  A5المنطقة الصناعية  ١٣٨قطعة االرض الصناعية رقم 
  الشرقية

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

فوم الحافظ للحرارة صناديق حفظ االطعمة واالغذية المصنوعة من ال - ١١الفئة 
  ١١الواردة بالفئة 

 

٧٠٢٤٧٤االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة بعدم استخدام منتجات 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425675  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -يهاب انور وشريكيه) شركة برجن للصناعة (مينا ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الدور االرضي مجمع الصناعات الصغيرة  - ٦مبني  -  ٦٢٣/  ٦٢٢/ ٦١٠الوحدات 
  الشرقية -العاشر من رمضان  -مجمع مصر ايطاليا 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة 
 

التنازل عن الرسم - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -ات        :      االشتراط
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425789  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد سعيد سليمان عبد الصمد ابو عدس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية - مركز القناطر الخيرية  - ياسوس  -بجوار الدائري 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
التنازل عن البيان التجارى -  ٣٥٩٦٥٧مة رقم العال
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425805  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عاصم سعيد سليمان عبد الصمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -مركز القناطر الخيرية  -باسوس  -الثالث ش المدرسة االبتدائي الدور  ٣

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425986  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -شركة احمد فراج احمد السيد وعلى احمد محمد عثمان وشريكهم 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوهاج -مركز المراغة  - ش احمد عرابى ملك على احمد محمد عثمان 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع منتجات الفئة رقم  - ١١الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426623  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -لطفي حسونة سرور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١االجهزه الكهربائية المنزلية بالفئة  - ١١الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427220  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  شركه توصيه بسيطه  -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه   -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١١الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0427643  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - M A Gام ايه جي للصناعات الهندسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -أكتوبر  ٦ -  ١٦وحدة  - الدور الرابع   -  ٦برج  -سيتى ستارز  اكتوبر 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١١البوتاجازات الواردة بالفئة - ١١الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427659  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة -بير اليكتريك ابالينس كو ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الصين -فوان اتدستريال بارك ليليو تاون شوند فوشام سيتى  جانجدونج  ٥- ٢-١رقم 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

   - ١١الفئة 
أجهزة اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطبخ والتبريد والتجفيف والتهوية والتزود 

الطعام على بالمياه وللغايات الصحية؛ المصابيح؛ المصابيح الكهربائية؛ أجهزة طهي 
البخار الكهربائية؛ أواني الطبخ الكهربائية؛ آالت الخبز؛ األباريق الكهربائية؛ ماكينات 
القهوة الكهربائية؛ آالت تحضير الخبز؛ أجهزة التحميص؛ المقالي العميقة الكهربائية؛ 

أجهزة التعقيم الكهربائية للطهي؛ أجهزة سلق البيض الكهربائية؛ مبخرات البيض 
ية لألغراض المنزلية؛ آالت تحضير قهوة اإلسبرسو الكهربائية؛ دفايات الكهربائ

كهربائية لزجاجات الرضاعة؛ القدور؛ األدوات الكهربائية لصنع اللبن؛ آالت إعداد 
اللبن الكهربائية؛ الطباخات متعددة الوظائف؛ طناجر الضغط الكهربائية؛ السخانات 

الساخن الكهربائية؛ غاليات المياه  الكهربائية لزجاجات الرضاعة؛ قناني الماء
الكهربائية؛ الطباخات الكهربائية البطيئة؛ سخانات الطعام الكهربائية؛ صناديق الطعام 

الكهربائية للتسخين؛ قدور الخبز الكهربائية؛ طباخات عاملة بالحث؛ المقالي الكهربائية؛ 
بائية؛ معدات التخمير شوايات كهربائية خارجية؛ أفران الشواء؛ مجففات األطعمة الكهر

الكهربائية؛ آالت صنع اآليس كريم؛ المجمدات؛ الثالجات؛ شفاطات المطابخ؛ المراوح 
الكهربائية لالستخدام الشخصي؛ مجففات الغسيل الكهربائية؛ أجهزة وآالت تنقية الهواء؛ 

 المجففات الهوائية؛ تجهيزات تنقية الهواء؛ أجهزة إزالة الروائح الكريهة من الجو؛
أجهزة تكييف الهواء؛ أجهزة ترطيب الهواء؛ مبخرات األنسجة؛ مجففات الشعر 
الكهربائية؛ مجففات المالبس؛ منقيات الغاز؛ أجهزة تنقية الغاز؛ أجهزة الرطوبة 

ألغراض منزلية؛ مجففات الطعام الكهربائية لألغراض المنزلية؛ سخانات الماء؛ 
لحرارة؛ لوازم تدفئة الحمام بالهواء مراجل بخاريه بخالف قطع اآلالت؛ مجمعات ا

الساخن؛ مصباح تدفئة الحمام؛ أجهزة البخار للوجه [حمام الساونا]؛ أجهزة التبخير لغير 
األغراض الطبية؛ تجهيزات حمامات الساونا؛ أجهزة استحمام للتدليك المائي؛ آالت 

لة؛ أحواض المناشف المبللة الباردة والساخنة؛ حمامات القدم الكهربائية المحمو
ة  االستحمام؛ أحواض االستحمام للمغاطس؛ أوعية المراحيض؛ مراحيض لألطفال؛ أِسرَّ

االستحمام [معدات االستحمام الخاصة لحديثي الوالدة]؛ أغطية مقاعد المرحاض؛ 
مجففات الهواء الساخن الكهربائية؛ مجففات األيدي بدون تالمس؛ مجففات األيدي 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

291 
 

 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 - 978 عدد

لحمامات؛ أجهزة لتجفيف اليدين عند المغاسل؛ أجهزة ترشيح الكهربائية المستخدمة في ا
المياه؛ خزائن التعقيم؛ موزعات الماء؛ أجهزة تعقيم المياه؛ مرشحات (فالتر) لمياه 

الشرب؛ المعقمات؛ الجوارب المدفئة كهربائيا؛ السترات المسخنة كهربائيا؛ قفازات 
يب؛ مواقد [أجهزة تسخين]؛ مسخنة كهربائيا؛ المشعاعات الكهربائية؛ مدفئات الج

المالبس المسخنة كهربائيا؛ مصابيح مبيدة للجراثيم لتنقية الهواء؛ المصابيح العاملة 
باألشعة فوق البنفسجية لغير األغراض الطبية؛ مشاعل كهربائية؛ أغطية المصابيح؛ 

لحث مواقد [أفران] المطبخ؛ مواقد تعمل بالغاز؛ مواقد كهربائية؛ الطباخات العاملة با
لالستخدامات المنزلية؛ تجهيزات دفق المياه؛ القاليات الهوائية الـــــــــــــــــوارده بالفئة 

  ) دون غيرهـــــــــــــا١١(
  

 

--------- االشتراطات        :      
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0372140  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/06/07  

  :التسجيل طالب إسم
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  - شركة كيه ام سي شين اندستريال كو ال تي دي 
  وقائمة طبقا لقوانين تايوان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، شانج شان روود ، اكسينهاو ديستريكت ، تاينان سيتى ، تايوان ، ار او سى ٤١ان او 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

سالسل األسطوانة للمركبات ؛ سالسل صامتة للمركبات ؛ أعمدة نقل الحركة  - ١٢لفئة ا
للمركبات البرية ؛ عجالت مسننة. التروس ، أحزمة للمركبات ، بكرات للمركبات، 
شدادات، قضبان السلسلة؛ قطع غيار واكسسوارات الدراجات الهوائية ، أي سالسل 

هوائية، تروس الدراجات أعمدة نقل الحركة الدراجات ، عجالت مسننة للدراجات ال
للدراجات ، أحزمة الدراجات ، بكرات الدراجات ،الموتر للدراجات ، قضبان سالسل 
للدراجات. أجزاء و اكسسوارات للدراجات النارية ، وهي سالسل الدراجات النارية ، 

الدراجات وسالسل صامتة للدراجات النارية ،عجالت مسننة للدراجات النارية ، تروس 
النارية ،أعمدة نقل الحركة للدراجات النارية وأحزمة الدراجات النارية و بكرات 

الدراجات النارية، الموتور للدراجات النارية، قضبان السالسل للدراجات النارية؛ قطع 
غيار واكسسوارات السيارات ، سالسل السيارات ، والسالسل الصامتة للسيارات ، 

نة ، تروس السيارات ، أعمدة النقل للسيارات ،أحزمة السيارات عجالت السيارات المسن
  ١٢، البكرات السيارات ، الموتور للسيارات، قضبان سالسل للسيارات بالفئة رقم : 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396639  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة قائمة طبقا لقوانين المانيا -فركيشن سيرفيسيز (جي ام بي اتش ) تي ام دي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ليفركوزن ، المانيا ٥١٣٨١ -دى  ٩٩شليبوشير ستريت 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

بطانات الفرامل (الكوابح ) للمركبات ، دواسات الفرامل للسيارات ، قطع  - ١٢الفئة 
  ١٢امل (الكوابح) للمركبات ، لقم الفرامل (الكوابح) للمركبات جميعها بالفئة الفر

 

١٥٧٤العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403183  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدوده المسؤليه  -ال تي دي   -يكو هونجيان كوميرشال فيكل كو اف -سايك 
  مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الصين - ٤٠١١٢٢تشونجتشينج  -نيو نورث زون  -هواتغ هوان نورث رود  - ١رقم 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

ت ذات محركات صغيرة ؛ عربات قالبة؛ شاحنات سحب ؛ شاحنات؛ دراجا - ١٢الفئة 
سيارات ؛ أنابيب داخلية لإلطارات الهوائية؛ مكائن للمركبات البرية ؛ شاحنات مغلقة 

[مركبات] ؛ مقطورات [مركبات] ؛ لبادات مكابح السيارات ؛ حافالت كهربائية ؛ 
مخمدات صدمات  شاحنات ذات رافعه ؛ إطارات لعجالت المركبات ؛ مركبات مائية ؛

  ١٢لتوقف المركبات.الواردة بالفئة رقم 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403184  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  محدوده المسؤليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  -ال تي دي  -سايلون جروب كو 
  دولة الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الصين - شاندونج  -تشينغدوا سيتي  -هوانغداو ديستريكت   -موشان رود  - ٥٨٨رقم 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

مداسات للمركبات [من نوع الجرارات] ؛ إطارات لعجالت المركبات ؛  - ١٢الفئة 
ات هوائية ؛ ُعدد إصالح أنابيب داخلية لإلطارات الهوائية ؛ إطارات سيارات ؛ دراج

اإلطارات الداخلية ؛ إطارات للدراجات الهوائية ؛ إطارات غير مجوفة لعجالت 
  ١٢المركبات ؛ أغلفة خارجية لإلطارات الهوائية. الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417783  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/04  

  :التسجيل طالب إسم
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة  -كينجداو باكو اندستريال كو.، ال تي دي 
  طبقا لقوانين الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بيجينج روود ،  ٣٨بالنت ، ان او.  ٤ان دي اف ال ، ان او.  ٢، ويست اوف  ٢٠٠٨
  (ايه) ، الصينكينجداو بونديد بورت اريا ، شاندونج بروفينس 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

إطارات للمركبات البرية، إطارات لعجالت المركبات، أغلفة خارجية  - ١٢الفئة 
لإلطارات الهوائية، أنابيب داخلية لإلطارات الهوائية، قاطرات، عربات، دراجات 

ركبات، هوائية، سالسل مانعة لإلنزالق إلطارات المركبات، صمامات إلطارات الم
مركبات للنقل البري أو الجوي أو المائي أو بواسطة السكك الحديدية الواردة في الفئة 

١٢.  
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418763  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -خالد عبد الحى محمود شلبى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القليوبية ملك/شعبان  -م.القناطر الخيرية  -الخرقانية  -حوض الخطابة  -ش الرشاح 
  حسن احمد

  2 - 1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١الكيماويات بالفئة  - ١الفئة 
  ٢دهانات الوارده بالفئة   - ٢الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419908  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -وائل مراد ذكى وشركاة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -االزبكية  -شارع رمسيس  ٨٩رقم  -ش سليمان الحلبى  ٢

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢قطع غيار السيارات بالفئة رقم السيور ورولمان البلى و - ١٢الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421670  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  يطةشركة توصية بس  -ناجى عبده ابراهيم وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر   -شارع الحريه  ٩

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١٢قطع غيار السيارات الوارده بالفئه  - ١٢الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423424  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل طالبإسم 
  

  فرد مصرى الجنسية -فاطمة سليمان علي عبد الرازق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ثان  -ش ابراهيم عوض بجوار االستاد بملك / عبد الودود محمود علي رفاعي 
  حي شرق الدقهليه -المنصوره

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢العدد للنقل الثقيل بالفئة  - ١٢الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٤٢٢١٥٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425627  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :جيلالتس إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين  - ليمتد  -جيانجمن تينجهوي رابر كو 
  جمهورية الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مقاطعة  -روود ، منطقة بنججيانج ، مدينة جيانجمن  ٣، ديورون نورث  ١٥رقم 
  جوانجدونج ، جمهورية الصين الشعبية

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

مركبات للنقل البرى أو الجوى أو المائى أو بواسطة السكك الحديدية ؛   - ١٢الفئة 
دراجات نارية ؛ محركات للدراجات النارية ؛ اطارات غير مجوفة لعجالت المركبات ؛ 

عدد اصالح االطارات الداخلية ؛اطارات بدون أنابيب للدراجات الهوائية ؛ اطارات 
مضغوطة ؛ اطارات داخلية لالطارات المضغوطة ؛أغلفة لعجالت المركبات ؛ اطارات 

خارجية لالطارات المضغوطة ؛ اطارات للدرجات الهوائية ؛ اطارات داخلية الطارات 
للدرجات الهوائية ؛ اطارات السيارات ؛ رقع من المطاط الصقة الصالح االطارات 

ركبات ؛ الواقعة الداخلية ؛ مداسات العادة تلبيس االطارات ؛ صمامات الطارات الم
  ) دون غيرها.١٢بالفئة (
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425628  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين  - جيانجمن تينجهوي رابر كو ليمتد 
  جمهورية الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

روود ، منطقة بنججيانج ، مدينة جيانجمن مقاطعة جوانجدونج  ٣، ديورون نورث  ١٥
  ، جمهورية الصين الشعبية

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

مركبات للنقل البرى أو الجوى أو المائى أو بواسطة السكك الحديدية ؛   - ١٢الفئة 
؛ اطارات غير مجوفة لعجالت المركبات ؛  دراجات نارية ؛ محركات للدراجات النارية

عدد اصالح االطارات الداخلية ؛اطارات بدون أنابيب للدراجات الهوائية ؛ اطارات 
لعجالت المركبات ؛ اطارات مضغوطة ؛ اطارات داخلية لالطارات المضغوطة ؛أغلفة 

ارات خارجية لالطارات المضغوطة ؛ اطارات للدرجات الهوائية ؛ اطارات داخلية الط
للدرجات الهوائية ؛ اطارات السيارات ؛ رقع من المطاط الصقة الصالح االطارات 
الداخلية ؛ مداسات العادة تلبيس االطارات ؛ صمامات الطارات المركبات ؛ الواقعة 

  ) دون غيرها.١٢بالفئة (
 

------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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427127  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

ش محدودة مؤسسه طبقا لقوانين كوريا  -دونج يانج جيونج ميل جاسكيت كو ليمتد 
  الجنوبيه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -دور  -انسان،سى، جيونجى  -دانوون جو  -رود  -بيومجيجى  ٩٣دونج  -ونسى
  جمهوريه كوريا

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

قطع غيار وكماليات للسيارات، أطواق (جوانات) لمحركات السيارات،  - ١٢الفئة 
وصالت للمركبات األرضية، مضخات المياه للمركبات األرضية،مضخات المياه 

للسيارات، آالت القوة الدافعة للمركبات األرضية، ناقل الحركة والتروس للمركبات 
المكابس للمركبات األرضية، حلقات المكبس المركبات األرضية، دبابيس األرضية، 

المكبس للمركبات األرضية ، كابالت اإلشعال للسيارات ، أختام زيت للسيارات، 
ممتص الصدمات للسيارات ، وسادات ا لفرامل للسيارات ، محركات السيارات ، 

بات األرضية؛ كل ما تروس للمركبات ، محامل للمركبات األرضية،محركات المرك
  دون غيرها. ١٢سبق يرد فقط بالفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412365  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -داليا سمير السيد بدير وشريكتها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -قى الد -ش الفواكه  ١١

  3 - 1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١المواد الكيماويه الوارده بالفئه  - ١الفئة 
  

  ٣المنظفات الصناعيه الوارده بالفئه  - ٣الفئة 
  

 

على حدة Uالتنازل عن حرف  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم قدم عنها طلب 
 

    0408509  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيال مصر) ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

) شارع محى الدين ٤٣) بالدور االول بعد الميزانين بالعقار رقم ( ١٠٢ - ١٠١الوحده (
  الجيزه -المهندسين  -العز ابو 

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤جميع منتجات الفئه  - ١٤الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414526  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -محرم فؤاد فؤاد محمد شوشة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -رشدي قسم الرمل  -شارع احمد شوقي  ١٨٠

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤المجوهرات الواردة بالفئة رقم  - ١٤الفئة 
 

حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405964  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -محمد عاطف الصاوى وشريكتية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٦٧طعة ق b4العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦الفوم العازل الخاص بالحرارة ، الرطوبة الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411110  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه - تامر رجب وشركاة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١٦جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
 

-----اطات        :      االشتر
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411216  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -كريمة محمد محمد طه ابو شال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -شقه  -االول  -وسف الخاصه ابو يوسف قبلى امام مدرسه ابو ي ١٨طريق مطروح ك 
  االسكندريه -قسم الدخليه 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413389  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شريكه صفوت سالمة جيد و 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الصناعية االولي االسماعيلية

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات ويفط المحالت الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

مالك العالمة تعهد  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414476  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -محمد السعيد احمد نوارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -الحى الرابع  -السالم  ١٠٦ب عقار رقم ١شقة 
  مدينة نصر

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مطبوعات ومراسالت الشركة وجميع انواع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415350  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -مفدى لمعى مساك شحاته  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسيوط -مركز القوصية  -بملك نادى لمعى مساك  -رزقة الدير المحرق 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩مناديل الورقيه الوارده بالفئة رقم ال - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٣٥٨٤٨٠العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415849  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416609  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -ايمن حافظ امين محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الهرم  - ش الصباح  ٤

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦واردة بالفئة مجلة ال - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419181  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

ئمة طبقا شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقا -ال ال سي  -سافاس ليرنينج كومباني 
  الواليات المتحدة االمريكية -لقوانين والية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٧٦٥٢ان جيه   -باراموس  ٥٠٢سويت  -ايست ميدالند  أفى  ١٥

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

مواد تعليمية مطبوعة فى مجال تعليم القراءة والكتابة وفنون اللغة للصفوف  - ١٦الفئة 
  ١٦ما قبل رياض االطفال حتى السادس ، الواردة بالفئة رقم 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419185  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  -سي  سافاس ليرنينج كومباني ، ال ال
  الواليات المتحدة االمريكية -لقوانين والية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٠٧٦٥٢باراموس ، ان جيه  ٥٠٢ايست ميدالند أفى. سويت  ١٥

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

ب النصية ، كتب األنشطة ، وأدلة النشاط ، المواد المطبوعة ، وتحديدًا ، الكت - ١٦الفئة 
وكتب دليل المعلم وكتب التدريبات في مجال الصوتيات ، والمفردات والهجاء 

  .١٦) الواردة في الفئة  ٥(الصفوف من رياض األطفال إلى 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم قدم عنها طلب 
 

    0419731  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  -الشركة السعودية لالبحاث والنشر 
  لقوانين المملكة العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يه السعوديهالمملكة العرب -  ٤٧٨ب  -ص  ١١٤١١الرياض 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

النشرات اإلخبارية ، الصحف ، ورق التغليف ، النماذج المطبوعة ،  - ١٦الفئة 
  .١٦المطبوعات ، النشرات ، المجالت [الدوريات] الواردة في الفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419736  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  -الشركة السعودية  لالبحاث والنشر 
  لقوانين المملكة العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مملكة العربيه السعوديهال ٤٧٨ب  -ص  ١١٤١١الرياض 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

 -النماذج المطبوعه  -ورق التغليف  -الصحف  -النشرات االخباريه  - ١٦الفئة 
  ١٦المجالت (الدوريات) الواردة بالفئة رقم  -النشرات  -المطبوعات 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 - 978 عدد

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419737  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  -الشركة السعودية االبحاث والنشر 
  لقوانين المملكة العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، المملكة العربيه السعوديه ٤٧٨ص. ب.  ، ١١٤١١الرياض 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

النشرات اإلخبارية ، الصحف ، ورق التغليف ، النماذج المطبوعة ،  - ١٦الفئة 
  .١٦المطبوعات ، النشرات ، المجالت [الدوريات] الواردة في الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420387  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  -سافاس ليرنينج كومباني ال ال سي 
  الواليات المتحدة االمريكية -لقوانين والية ديالوير  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٧٦٥٢ان جيه   - باراموس ٥٠٢سويت   -ايست ميدالند  أفى  ١٥

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

مواد تعليميه مطبوعه فى مجال تعليم القراءه والكتابه وفنون اللغه الوارده فى  - ١٦الفئة 
  ١٦الفئه 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422087  

  خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2020/09/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور التالت  -ش السودان  ٣٠٤

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦لفئة رقم جميع المنتجات الواردة با - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423380  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة هندية -هوم الين برداكتس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

خلف ملعب باتيل للكريكيت ،   طريق سومنث ،   ٣/ ٣٣٠)    ٣،  ٢،  ١القطعه رقم ( 
  ) الهند  u .t(  ٣٩٦٢١٠ –كاتشيجام ، دامان 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

القرطاسية وخزائن للقرطاسية ومواد اللصق المستعملة للقرطاسية أو   - ١٦الفئة 
ايات أللواح الكتابة  لألغراض المنزلية والمواد البالستيكية المستخدمة للتغليف ومحَّ

ومماسح للحبر ومحايات مطاطية ولوازم مدرسية وعلب ومنتجات اإلستنسل 
  ١٦[قرطاسية] وحافظات أالقالم وجميعها واردة بالفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

323 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنها طلب رقم 
 

    0423500  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -ماجد بطرس حنا ابراهيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -المعادى  -ابراج عثمان  -شارع كورنيش النيل  ٨

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦الوارده بالفئه  جميع المنتجات - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

324 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423515  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  لجنسيةمصرى ا -فرد   -احمد عباس محمد ابو العال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز ومدينه  -شارع مسعود من شارع الدراسات بملك / عباس محمد ابو العال   ١٢
  الدقهليه -المنصورة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
 

وان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االل
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425633  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ملكة ابراهيم علي عبد المقصود عجور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منشية عبد المنعم رياض شبرا اول -شبرا الخيمة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425771  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -ر الثالث الدو -ش السودان  ٣٠٤

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425930  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كه توصيه بسيطهشر -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه-العجوزه  -المهندسين  -١٥ش السودان الدور الثالث شقه  ٣٠٤

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

--------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0425979  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه   -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -شارع السودان  ٣٠٤
  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٦ة الفئ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425987  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية   -شركة احمد فراج احمد السيد وعلى احمد محمد عثمان وشريكهم 
  بسيطة

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

  سوهاج - مركز المراغة  -ملك على احمد محمد عثمان  -ش احمد عرابى 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الخاصة بالشركة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426036  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -حمدى رمضان حسن مبروك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الدرب االحمر  -باب الخلق  -درب المدبح  ٧

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئة المطبوعات وباالخص و - ١٦الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426089  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية -محمد عمر واعظ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -قصر النيل الزمالك  -ش الجزيرة الوسطى الزمالك  ٦

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

مطبوعات الشركة والمطبوعات ومواد التغليف والورق والورق المقوي   - ١٦الفئة 
والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات اخرى وجميع المنتجات 

  ١٦ة الواردة بالفئ
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426114  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ماجد محمد سيد طه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر اول  ٦منطقة  -ش حسين هيكل  -ش نبيل خليل  ٦

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

التنازل عن البيان  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التجارى
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0426945  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -شركة ايه يو اف ايجيبت لصناعة وتوزيع المكسرات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - اول  -القاهره الجديده  -القطاميه  -مرتفعات جولف  ٩٧فيال 

  16  : المةــــــعات الـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئه  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427090  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الدقهلية للدواجن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات رامو / طريق النصر  ١٥بالدور الثاني فوق االرضي والبدروم  ٤-٣-٢-١شقه 
  مدينه نصر القاهره

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده في الفئه  - ١٦الفئة 
 

نماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بال -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427099  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الدقهلية للدواجن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات رامو / طريق النصر  ١٥بالدور الثاني فوق االرضي والبدروم  ٤-٣-٢-١شقه 
  مدينه نصر القاهره

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده في الفئه  - ١٦الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427104  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الدقهلية للدواجن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات رامو / طريق النصر  ١٥بالدور الثاني فوق االرضي والبدروم  ٤-٣-٢-١شقه 
  مدينه نصر القاهره

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده في الفئه  - ١٦الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -تراطات        :      االش
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427281  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ن ش السودا ٣٠٤

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429524  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة تضامن مؤلفة وقائمة وفقا  -ا للتجارة واالستيراد والتصدير شركة كوستانز
  للقانون المصرى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  - شارع متولي الشعراوي  -عمارات المقاولون العرب  ١٠

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

 -لوز (تستخدم مرة واحدة ) حفاضات االطفال المصنوعة من الورق والسلي - ١٦الفئة 
حفاضات االطفال التى على شكل سراويل تحتية والمصنوعة من الورق والسليلوز 

مناديل لالطفال مصنوعة من الورق والسليلوز (تستخدم مرة  -(تستخدم لمرة واحدة) 
مناديل من الورق الزالة مستحضرات  -ورق صحى  -مناديل من الورق  - واحدة) 
مناشف ورقية وجميع  -ورق المراحيض  -من الورق للمائدة  مناديل -التجميل 

  دون غيرها ١٦المنتجات واردة بالفئة رقم 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٤١٨٤٠٩العالمة رقم 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410988  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2020/03/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن - السيد احمد السيد سعدة وشريكيه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفيه - قويسنا  -بالمرحله الثانيه بالمنطقه الصناعيه  ١٦٩ - ١٦٨ - ١٦٧قطع ارقام 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧االت بالستيك ( شكائر بالستيك ) الوارده بالفئه رقم  جو - ١٧الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى فى  -االشتراطات        :      تعهد ماك العالمة باستخدامها مجمعه 
كال على حدى NEW PLASTالتنازل عن نيو بالست  -الوضع العادى 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414799  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -احمد عيد محمد السيد خليفة وشريكيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

نموذج ب بمجمع  ٢م١٦٠٠بمساحه اجماليه  ٢٤ -  ١٢الوحدتين الصناعيتين رقم 
  بورسعيد -الصناعات الصغيره 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٧الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426673  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ى على السيد محمد احمد حلم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز القناطر  -القليوبية  -ابو الغيط ملك / محمد محمد اسماعيل  -حوض العرب 
  الخيرية

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع منتجات الفئة  - ١٧الفئة 
 

اللوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على ا -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  - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427128  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة مؤسسه طبقا لقوانين كوريا  -دونج يانج جيونج ميل جاسكيت كو.، ليمتد 
  الجنوبيه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

دو ،  -سى ، جيونجى  -جو ، انسان  -رود ، دانوون  -بيومجيجى  ٩٣ونج) (ونسى د
  جمهوريه كوريا

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

حشوات مطاطية، حشوات مقاومة للماء، حشوات (غير أسبستوس)،  - ١٧الفئة 
حشوات للوصالت، حشوات فلين، مواد بالستيكية للتعبئة ، أطواق لمنع التسرب، 

اطية، حلقات مانعة لتسرب الماء، سدادات مطاطية؛ كل ما سبق يرد فقط حلقات مط
  دون غيرها. ١٧بالفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428114  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد محمود احمد مصطفى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ميت الخولي مؤمن -دقهليه  -مركز منيه النصر 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

البولى بروبلين والمواسير البالستيكيه و واصالت المواسير وقطع المواسير  - ١٧الفئة 
  ١٧بالفئة 

 

تنازل عن ال - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

344 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428367  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -شركة رابونى للبالستيك وجدى نبية عطية وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -مدينة العاشر من رمضان   B4المنطقة الصناعية  ٨٩قطعة رقم  ٣

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  )١٧جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ( - ١٧الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
١٨٢٤٠٣
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0398818  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  - ان ال يو برودكتس ال.ال.سي
  الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  ٨٤٠٤٣ليهى اوتاه  ٣٠٠اس تى اى ان ثانكسجيفينج واى  ٢٨٠١
  االمريكية

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨حقائب ظهر وحقائب سفر حقائب يتم حملها الواردة فى الفئة - ١٨الفئة 
 

-------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413390  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -صفوت سالمة جيد وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسماعيلية  -المنطقة الصناعية االولي 

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

هذه  الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من - ١٨الفئة 
المواد غير الواردة في فئات أخرى ، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة ، الصناديق 

والحقائب السفرية ، المظالت والشماسي والعصي ، السياط وأطقم الحيوانات والسروج 
  )١٨الواردة بالفئة (

 

عهد مالك العالمة ت -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
باستخدامها مجمعه
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423381  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة هندية -هوم الين برداكتس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ريكيت ،   طريق سومنث ، خلف ملعب باتيل للك  ٣/ ٣٣٠)    ٣،  ٢،  ١القطعه رقم ( 
  ) الهند  u .t(  ٣٩٦٢١٠ –كاتشيجام ، دامان 

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

حقائب مدرسية وحقائب صغيرة للوثائق واألوراق وحقائب للظهر وحقائب  - ١٨الفئة 
المخيمات والحقائب الرياضية وحقائب مالبس للسفر وحقائب الشاطئ وجميعها واردة 

  ١٨بالفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424212  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -ياسر محمد يوسف مدنى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محل االسراء -العباسية ش  ٨٢

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨منتجات الفئة   - ١٨الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414039  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -هاوس اندستريل  -ياسر ايوب غزالى ايوب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلون -ش السكة الحديد عرب احمد غنيم ٣٢

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١٩الجبس و مواد البناء الوارده بالفئة  - ١٩الفئة 
 

ازل عن التن - -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
الحروف كل على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416370  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -كناوف المحدودة وشريكتها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -قسم المعادي  - ٢٣ أ شارع ٦بالعقار رقم  -الدور الثاني  - ٤الشقة رقم 

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٥٤٠٨٣العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426751  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة أسست وفقا لقوانين قبرص -تيراكو هولدنجز ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قبرص -ليماسول  - ٣٠٢٥ي رمز بريد ١٠٢مكتب  - الدور االول  -شارع نافبليو  ١٥

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١٩المنتجات الواردة بالفئة  - ١٩الفئة 
 

-----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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426755  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة أسست وفقا لقوانين قبرص -دنجز ليمتد تيراكو هول

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قبرص -ليماسول  - ٣٠٢٥رمز بريدي  ١٠٢مكتب  - الدور االول  -شارع نافبليو  ١٥

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١٩المنتجات الواردة بالفئة  - ١٩الفئة 
 

--------- :           االشتراطات   
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353 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428032  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -جورج يوسف عبد المالك ميخائيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محمد ثان شبرا الخيمة القليوبية ش الكمالى من ش ترعة االسماعيلية ملك / خالد احمد

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩منتجات الفئة  - ١٩الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0366067  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كريم محمد السيد عبد الهادى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش احمد العجمى مدينة فتح شبر الخيمة القاهرة ٦٦

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠االثاث المنزلي الوارد بالفئة  - ٢٠الفئة 
 

لموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان ا -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403654  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -كرييتف جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  - مدنية نصر أول  -شارع أحمد حسنى  ٤٧

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

األثاث المنزلى والمكتبى والفندقي بكافة أنواعة واشكاله واحجامه الوارد  - ٢٠الفئة 
  ٢٠بالفئة  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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414635  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -احمد رجب محمد احمد الشافعي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ -مركز بيال  -الطريق العمومي بملك / فؤاد محمد عبد الدايم   -كفر الجرايدة 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٠الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414636  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد رجب محمد احمد الشافعي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ -مركز بيال  - كفر الجرايدة  الطريق العمومي بملك / فؤاد محمد عبد الدايم 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٠الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414637  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -احمد رجب محمد احمد الشافعي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ -مركز بيال  - ك / فؤاد محمد عبد الدايم كفر الجرايدة  الطريق العمومي بمل

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٠الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425573  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرية الجنسية - لحضري رغدة صبحي احمد ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قسم سيدى جابر االسكندريه -جرين ستريب خلف جرين بالزا  ٢٠المجمع التجارى ش 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠التحف والبراويز واالطارات الواردة بالفئة  - ٢٠الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى  - المة باستخدامها مجمعة تعهد مالك الع -االشتراطات        :      
وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425772  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ان ش السود ٣٠٤

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٠الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425928  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -ركاه  تامر رجب وش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٠الفئة 
 



 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425980  

  خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه   -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -شارع السودان  ٣٠٤
  

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٠جميع منتجات الفئة  - ٢٠الفئة 
 

-------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426109  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية  -وود وركرز لتصنيع المنتجات الخشبية و لوازم الديكور ش ذ م م 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قسم العامرية اول -قبلي مرغم  -ش طرق االسكندرية القاهرة الصحراوي  ٢٦الكيلو 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٠الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0427282  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠ع المنتجات الواردة بالفئة رقم جمي - ٢٠الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410608  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد علي عبد العليم سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  التجمع االول -وره الثانيه المجا - ٢١٩محل عقار  - القاهره الجديده 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١ادوات منزليه الوارده بالفئه  - ٢١الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416695  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/16  

  :التسجيل سم طالبإ
  

شركة ذات  -شركة الهدف الدولية لالستيراد والصناعة/ شركة رامى الصاحب وشريكة
  تأسست وقائمة طبقا لقوانين االردن -مسئؤليه محدوده 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع ابو الرداء - ماكا الشماليه  -عمان / االردن  

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١صحون و اكواب مصنوعه من الكارت و البالستيك الوارد بالفئة  - ٢١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419367  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  - شركة بحر المنتجات للتجارة
  المملكة العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الرياض  ٥٤٩٧، ص.ب.  ٢٣العلي ، شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي 
  ، المملكة العربية السعودية. ٥١٤٢٢

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

ت وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ ، أمشاط وأسفنج , أدوا - ٢١الفئة 
فراشي ( عدا فراشي التلوين أو الدهان ), مواد صنع الفرشي , أدوات تنظيف , سلك 

جلي , زجاج غير مشغول أو زجاج شبه مشغول ( عدا الزجاج المستعمل في المباني ) , 
واردة في فئات أخرى وجميع اواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية غير 

  .٢١المنتجات الواردة في الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423382  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة هندية -هوم الين برداكتس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

خلف ملعب باتيل للكريكيت ،   طريق سومنث ،   ٣/ ٣٣٠)    ٣،  ٢،  ١القطعه رقم ( 
  ) الهند  u .t(  ٣٩٦٢١٠ –كاتشيجام ، دامان 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

ة وحاويات معزولة حراريا وعلب الغذاء وحاويات أواني عزل حراري - ٢١الفئة 
لألغراض المنزلية أو أغراض المطبخ ومراجل وزجاجات تبريد وأدوات وأواني 

وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ وطاسات من الزجاج وأواني زجاجية ومشابك 
لب الغسيل ومناشر غسيل [للتجفيف] وحقائب للحفاظ على درجات الحرارة الثابتة وقوا

الكعك وُعلَب للحلويات وعلب الصابون وصناديق للخبز وأوعية للملح وأطقم التوابل 
  ٢١ومماسح وُعلب للمراحيض وأدوات للمراحيض وجميعها واردة بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423386  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه - حسين رجب وشركائة لالوانى المزلية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجماليه - م.ناصر  -زقاق حمدي من اوالد مخلوف  ٤

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع منتجات الفئة  - ٢١الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى على حدة
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424117  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامررجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الثالث  الدور -ش السودان  ٣٠٤

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا مصايد الحشرات ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

371 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424451  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا  لقوانين الواليات المتحدة  -يركل كيه ستورز انك س
  االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٢٠٨٥ - ٨٥٠٧٢ -فونيكس اريزونا  ٥٢٠٨٥ص.ب 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١قم اكواب واقداح الواردة بالفئة ر - ٢١الفئة 
 

٣٠٢٧٨٠االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425473  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - عمرو عبده محمد زكي هاشم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -مساكن الشروق   ١٤٣

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425690  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  هشركة اكسفورد بورسيالناس اس / اي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اس  -ساو بينتو دو سول  -  ٨٩ - ٢٨٥ - ٩٠١اكسفورد  ٨٨جورجي دينر ستريت ، 
  البرازيل -سي 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

زبديات ، خدمات أدوات المائدة ، أقداح ، اطقم سيراميك لالستخدام المنزلي  - ٢١الفئة 
الت) ، أوعية زجاجية ، بورسيلين ، صحون ، ، كؤوس شرب ، بلورات ( الكريستا

العبوات الزجاجية ، أطقم شاي ، زبديات زجاجية ، أطباق الفواكه والخضروات ، أواني 
  ٢١مطبخ ، كوب بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425773  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة-تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢١الواردة بالفئة  جميع المنتجات - ٢١الفئة 
 

-------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425934  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425981  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه   -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -شارع السودان  ٣٠٤
  

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢١الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427137  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -داماس للتنمية الزراعية واالستثمار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز  -رمزية  الحوض بدون خارج الزمام بناصيه الخطاطيه  ١٧١قطعه االرض 
  السادات

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١االقفاص البالستيك المخصصه للخضار والفواكه الواردة بالفئة  - ٢١فئة ال
 



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
 
 
 

378 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427183  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -طه عبد المحسن طه العفيفي وشريكه طارق محمد نصر محمد عطيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بلوك ط ملك/ طة عبد المحسن طه  ١٠المنطقه الصناعيه االولى قطعه  -دمياط الجديدة 
  دمياط -العفيفى  وشريكة طارق محمد نصر محمد عطيه مركز كفر سعد 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

دن الواردة بالفئة ادوات المائده من الزجاج والبورسلين وجميع انواع المعا - ٢١الفئة 
٢١  

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427283  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
 

-----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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427922  

  خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2020/11/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -الدولية لصناعة االوانى الفندقية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة ١٣،  ٣٥بلوك  -أ  ٨قطعة رقم  -المنطقة الصناعية االولي  - مدينة العبور 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢١الفئة 
 

التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
كال على حدى  D.H.Nالحروف دى اتش ان  
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428210  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  شركة توصية بسيطة -محمد محمود القاضى وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -عمارة مصر للسياحة  - ٤٢جاردن سيتى شقة  -أ ش معمل السكر  ١٦

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع منتجات الفئة  - ٢١الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408518  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -الشركة المصرية للتغذية والخدمات(أبيال مصر) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع محيى الدين ابو  ٤٣) بالدور االول بعد الميزانين بالعقار رقم ١٠٢-١٠١الوحده (
  الجيزه - ندسين المه -العز 

  23  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٣جميع منتجات الفئه  - ٢٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0407977  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/06  

  :التسجيل م طالبإس
  

  شركة مساهمة مصرية -فابريكس للتجاره والمقاوالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  -جسر السويس  -تقسيم جمعية عمر بن الخطاب التعاونيه للبناء واالسكان  ٣٩

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٤الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408519  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -الشركة المصرية للتغذية والخدمات(أبيال مصر) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع محيى الدين ابو  ٤٣) بالدور االول بعد الميزانين بالعقار رقم ١٠٢-١٠١الوحده (
  الجيزه - المهندسين  -العز 

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٤جميع منتجات الفئه  - ٢٤الفئة 
 

-االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425472  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - عمرو عبده محمد زكي هاشم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مساكن الشروق مدينة نصر  ١٤٣

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٤الفئة 
 

----      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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425774  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٤الفئة 
 

------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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425933  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بسيطه شركه توصيه  -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  -١٥شقه  -الدور الثالث   -ش السودان  ٣٠٤

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٤الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427284  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٤الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0262481  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2011/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -جيفرى ش. ذ. م. م. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية ٠٧٤٧٠ون جيفرى واى , واين , نيو جيرزى 

  25  : المةــــــت العاـــفئ
  

مالبس للرضع واألطفال وتحديدا صدريات األطفال غير المصنوعة من   - ٢٥الفئة 
الورق والمالبس الداخلية ذات القطعة الواحدة مع اكمام والقلنسوات واألحذية ومالبس 

القسم السفلي من الجسم والكنزات المحبوكة (الكارديجات) والمعاطف واألطقم المتناسقة 
لتي تشمل المالبس المعدة للقسم العلوي والسفلي للجسم واأللبسة ذات القطعة الواحدة ا

للتغطية الكاملة للجسم والمالبس الداخلية المزررة ذات األكمام القصيرة المعدة للدبيب 
والفساتين والقبعات والجاكيتات وسراويل الجينز وبدالت الركض والكنزات الصوفية 

الواحدة المعدة للعب واألطقم من مالبس ولوازم المواليد التي والمالبس ذات القطعة 
تشمل المالبس ذات القطعة الواحدة القصيرة والمالبس المعدة للقسم العلوي من الجسم 

واألطقم من مالبس ولوازم المواليد التي تشمل والمالبس المعدة للقسم العلوي من الجسم 
واليد التي تشمل ألبسة النوم والقبعات والبنطلونات واألطقم من مالبس ولوازم الم

واألطقم من مالبس ولوازم المواليد التي تشمل األلبسة ذات القطعة الواحدة للتغطية 
الكاملة للجسم األلبسة السروالية والمالبس المعدة للقسم العلوي من الجسم واألطقم من 

ت) والبنطلونات مالبس ولوازم المواليد التي تشمل والكنزات المحبوكة (الكارديجا
واألطقم من مالبس ولوازم المواليد التي تشمل المالبس الداخلية المزررة ذات األكمام 

القصيرة والبنطلونات واألطقم من مالبس ولوازم المواليد التي تشمل والكنزات 
المحبوكة (الكارديجات) والمالبس المعدة للقسم العلوي من الجسم والبنطلونات ومالبس 

واليد والقفافيز واألطقم من األلبسة ذات القطعة الواحدة للتغطية الكاملة للجسم ولوازم الم
التي تشمل األلبسة السروالية والمالبس المعدة للقسم العلوي من الجسم واأللبسة ذات 

القطعة الواحدة للتغطية الكاملة للجسم والبنطلونات والمعاطف الواقية من المطر 
ر واأللبسة الواقية من المطر والمالبس الخارجية والجاكيتات الواقية من المط

الفضفاضة والصنادل والقمصان واألحذية واألحذية الطرية واألطقم من السراويل 
القصيرة (الشورت) واألطقم من المالبس ذات القطعة الواحدة القصيرة التي تشمل 

الجسم واأللبسة  اللباس ذات القطعة الواحدة القصيرة والمالبس المعدة للقسم العلوي من
ذات القطعة الواحدة القصيرة والسراويل القصيرة (الشورت) والتنانير والتنانير 

المصممة مع شورت وألبسة النوم والبذات المخصصة للثلج والجوارب والكنزات 
الفضفاضة والسراويل المزودة بمطاط عند الكواحل والكنزات وأثواب السباحة واألطقم 

لسباحة التي تشمل اثواب السباحة واألغطية واألطقم من مالبس من المالبس الخاصة با
السباحة التي تشمل سراويل السباحة واألغطية والقمصان ذات نصف كم (تي شيرت) 

واألثواب الضيقة والمالبس المعدة للقسم العلوي من الجسم والجاكيتات المقاومة للريح. 
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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 - 978 عدد

  ٢٥بالفئة 
 

على حدى وفى الوضع العادى Rعن حرف  التنازل -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311018  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/12/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -سماقية للمالبس القطنية (قطونيل) محمد باسل سماقية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المنطقة الصناعية  -سماعيلية الصحراوى طريق مصر اال ٤

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الداخلية والمالبس الجاهزة وجميع منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنها طلب رقم 
 

    0353876  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/07/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الشركة العربية للتريكو و المالبس الجاهزة ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية  -مدينة العاشر من رمضان  - A2المنطقة الصناعية   ٢/  ٥/ ٢القطعة رقم 

  25  : المةــــــالع اتـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة الواردة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0372702  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/06/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

مصري  -فردي   -يكون للمالبس االلجاهزة لصاحبها علىحسن زعفان عبدالقوي ز
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عقار رقم  ١٩٣بحري شارع رقم  -الدور االرضي من العقار الكائن بناحية السيوف 
  االسكندرية -ج قسم المنتزه  ١٠

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جاهزة الواردة بالفئة رقم مالبس  - ٢٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402720  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردى  -نى وليد فتحى راشد مد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد العال السوهاجى ارض اللواء بوالق الدكرور الجيزة ٨

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥المالبس فئة  - ٢٥الفئة 
 

------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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403117  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد عثمان محمد عبد العال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -منشية البكري بملك/بالل صديق محمد النادي المحلة الكبرى  - ش الرشيدي  ٤٧
  الغربيه

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع منتجات الوارده بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٣٧٢٠٥مع 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404530  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -دالل كيدز سبورتس وير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة  -االمتداد الغربى  -المنطقة الصناعة االولى  -  ٢٠٠٣٢بلوك  -  ٣قطعة رقم 
  القليوبية -العبور 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:              االشتراطات
التنازل عن الحرف وعن البيان التجارى كال على حدى -باستخدامها مجمعة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404974  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/23  

  :يلالتسج إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -فساتين دمشق لتصميم وبيع فساتين الزفاف والسهرة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -التجمع االول   - مركز البنفسج  -  ٥٣/٢محل  

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا الجوارب ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408520  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -الشركة المصرية للتغذية والخدمات(أبيال مصر) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

يى الدين ابو شارع مح ٤٣) بالدور االول بعد الميزانين بالعقار رقم ١٠٢-١٠١الوحده (
  الجيزه - المهندسين  -العز 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥جميع منتجات الفئه  - ٢٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413575  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -اسامة صالح عبد المنطلب  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  باب الشعريه ٣درب الطباخ شقه بالدور الثانى رقم  ١٤

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

اطات        :      التنازل عن البيان التجارى على حدةاالشتر
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413589  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -هبه هللا طارق عبد المقصود سليمان _ فرد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طنطا ثان الغربية ش المتحف ٧

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415549  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/05  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ابو الفضل لتصنيع االحذية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -المنطقة الصناعية شرق الثانية / مدينة برج العرب الجديدة  - ١٨بلوك  ١٦القطعة 
  االسكندرية

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥ جميع المنتجات الواردة بالفئة - ٢٥الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحوف كال على حدة
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416574  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ياسين محمد حمصى وشريكيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -مدينة العبور  -صناعات صغيرة بالمنطقة الصناعية (ب , ج)  ٢٠قطعة رقم 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة الواردة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة 
 

التنازل عن البيان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
KIDS FASHIONشون  التجارى كيدز فا
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417445  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى الجنسية -فرد  -احمد سليم كوسه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمهوريه العربيه السوريه

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

 ٢٥المالبس والبسه القدم واغطيه الرأس وجميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
  دون غيرها

 

التنازل عن الحرف فى الوضع العادى  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
على حدة
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418058  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -سباسيفا للتصنيع والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - فيصل  -شارع العريش  ٢٨عمارة رقم 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة الواردة بالفئة رقم   - ٢٥الفئة 
 

:      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418594  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -احمد عبد هللا عبد المنعم عبد الحق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تتا منوف المنوفيه ٦الثالث علوى بحوض داير الناحيه الدور االول والثانى و

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥المالبس الطبيه فئة  - ٢٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418863  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد محمد حامد الصعيدى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -مركز الباجور  -شارع االربعين بملك / محمد حامد رمضان 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الواردة بالفئة   - ٢٥الفئة 
 

التنازل عن عن مقاطع العالمة كال  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -  االشتراطات        :    
على حدى
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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  - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419123  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد محمد حامد الصعيدي  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفيه - مركز الباجور   -شارع االربعين بملك محمد حامد رمضان 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع منتجات المالبس الواردة بالفئة رقم   - ٢٥الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419208  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  فردى  -احمد مصطفى مخلوف عبد النبي  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  م نصر القاهرة - ١وحدة رقم  ١طابق رقم -عمارات رامو  ٤

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥مالبس جاهزة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

حدى وفى الوضع العادى االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كل على
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419836  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن - رامز بن اسعد بن خالد الصباغ وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦ -ه االولى بالمنطقه الصناعي - ١٦٤) القطعه ١٠٠١الوحده رقم (

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421395  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

  :التسجيل بإسم طال
  

  شركة توصية بسيطة -اسماعيل عبد الكريم حمادة وشريكية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ١٣٠٢٤بلوك  ٦الدور االول فوق االرضي ضمن المبني المقام علي القطعة رقم 
  القليوبية - مدينة العبور  -المنطقة الصناعية االولي 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

المالبس ولباس القدم واغطية الراس ماعدا برانس الحمامات وحماالت الثدى  - ٢٥الفئة 
وصديريات للثدي والقميصول (مالبس تحتية للنساء) والمالبس (ألوقات الراحة 
والرحالت )والكورسيهات (مشدات نسائية) والروب دى شامبر (مباذل)واربطة 

مالبس داخلية) للجوارب واالحزمة والجوارب والبيجامات وقمصان تحتية (
  ٢٥وقمصان(مالبس تحتية)والمالبس الداخلية الواردة بالفئة رقم 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422089  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور التالت  -ش السودان  ٣٠٤

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة 
 

باستخدامها مجمعهاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422964  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -ياسر محمد حسن وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - المرج  -المرج الشرقيه  -ش الفرن  ٣٩

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥المالبس الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

413 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422966  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -ياسر محمد حسن وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - المرج  -المرج الشرقيه  -ش الفرن  ٣٩

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥فى مجال الفئه  ٣٥خدمات االستيراد والتصدير بالفئه  - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

414 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422967  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -شركاه ياسر محمد حسن و

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - المرج  -المرج الشرقيه  -ش الفرن  ٣٩

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥المالبس الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

415 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423514  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى الجنسة -افراد -حسيب حسب هللا حسبي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمهوريه العربيه السوريا -دمشق 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥وارده بالفئه جميع المنتجات ال - ٢٥الفئة 
 

------االشتراطات        :      



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 
 
 

416 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423827  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - تامر سامى حسين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الطريق االبيض ارض اللواء الجيزة ش بيومى الصعيدى من ٣١

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

417 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424026  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

  :يلالتسج إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -ملكة ابراهيم على عبد المقصود عجور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منشية عبد المنعم رياض شبرا اول -شبرا الخيمة 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
 

ةاالشتراطات        :      التنازل عن كلمة الند على حد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

418 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424448  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين  -سبورتسدايركت دوت كوم ريتال ليمتيد 
  المملكة المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ار واي المملكة المتحدة ٨٢٠ان جي  -، شياربروك  يونت ايه ، بروك بارك ايست

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

المالبس؛ لباس القدم؛ أغطية الرأس؛ أنوراكس (معطف مشمع مع قبعة)؛  - ٢٥الفئة 
شريط على الذراع [مالبس]؛ باالكالفا (قناع الوجه)؛ أحزمة [مالبس]؛ أحزمة من 

أحذية؛ معطف (واقي من المطر خفيف الوزن ومقاوم  الجلد الُمقلّد؛ أحزمة من الجلد؛
للعوامل الجوية)؛ قبعات استحمام؛ قبعات [أغطية للرأس]؛ عباءات؛ معاطف؛ أثواب؛ 
لباس ممارسة الرياضة؛ مالبس الموضة؛ جاكيتات وأحذية وصدارات لصيد السمك؛ 

ازات؛ قبعات؛ جالبيب لصيد السمك؛ أحذية لكرة القدم؛ قمصان لكرة القدم؛ طماقات؛ قف
مالبس محبوكة؛ جاكيتات؛ الجينز؛ مالبس االسترخاء؛ مالبس خفيفة الوزن؛ ذراعة 

(جزء من الثياب)؛ ربطات عنق؛ مالبس واقية لركوب األمواج؛ كنزات صوفية؛ وأطقم 
كرة القدم المقلدة؛ مالبس واقية وقفازات وأغطية رأس ولباس قدم (بخالف الحماية من 

ت)؛ سالوبيت؛ نطاقات؛ لفاعات؛ قمصان؛ أحذية؛ لباس تزلج؛ الحوادث أو اإلصابا
غطاء للعين عند النوم؛ مالبس نوم؛ جالبيب؛ جوارب قصيرة؛ أغراض رياضية 

(مالبس) لالستخدام في الفروسية؛ أغراض رياضية (مالبس) لالستخدام في الفروسية؛ 
بخالف الخوذة)؛ مالبس للرياضة؛ أجزاء من مالبس الرياضة؛ أغطية الرأس للرياضة (

أحذية رياضية، أحذية المشي؛ أزياء موحدة للرياضة؛ مالبس رياضية؛ رصائع ألحذية 
كرة القدم؛ بنطال قصير لركوب األمواج؛ لباس سباحة؛ مالبس حرارية؛ حذاء رياضي؛ 

بناطيل؛ قمصان نصف كم؛ مالبس داخلية؛ صدارات؛ أحذية المشي؛ مالبس مضادة 
مالبس مضادة للماء؛ مالبس مضادة العوامل الجوية؛ بذالت  للماء والعوامل الجوية؛

رطبة؛ أغطية وجه [خمار أو حجاب]؛ أساور قمصان [مالبس]؛ كل ما سبق باستثناء 
مالبس لراكبي الدراجات؛ قطع ولوازم ومكونات لجميع المنتجات المذكورة أعاله فئة 

  دون غيرها ٢٥
 

منح الطالب حق اسبقية -االلوان  االشتراطات        :      منح حق خاص على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

419 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424450  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين  -سبورتسدايركت دوت كوم ريتال ليمتيد 
  المملكة المتحدة

  :انوــــــــــــــــــالعن
  

  ار واي المملكة المتحدة ٨٢٠ان جي  -يونت ايه ، بروك بارك ايست ، شياربروك 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

المالبس؛ لباس القدم؛ أغطية الرأس؛ أنوراكس (معطف مشمع مع قبعة)؛  - ٢٥الفئة 
شريط على الذراع [مالبس]؛ باالكالفا (قناع الوجه)؛ أحزمة [مالبس]؛ أحزمة من 

لجلد الُمقلّد؛ أحزمة من الجلد؛ أحذية؛ معطف (واقي من المطر خفيف الوزن ومقاوم ا
للعوامل الجوية)؛ قبعات استحمام؛ قبعات [أغطية للرأس]؛ عباءات؛ معاطف؛ أثواب؛ 
لباس ممارسة الرياضة؛ مالبس الموضة؛ جاكيتات وأحذية وصدارات لصيد السمك؛ 

؛ قمصان لكرة القدم؛ طماقات؛ قفازات؛ قبعات؛ جالبيب لصيد السمك؛ أحذية لكرة القدم
مالبس محبوكة؛ جاكيتات؛ الجينز؛ مالبس االسترخاء؛ مالبس خفيفة الوزن؛ ذراعة 

(جزء من الثياب)؛ ربطات عنق؛ مالبس واقية لركوب األمواج؛ كنزات صوفية؛ وأطقم 
الحماية من  كرة القدم المقلدة؛ مالبس واقية وقفازات وأغطية رأس ولباس قدم (بخالف

الحوادث أو اإلصابات)؛ سالوبيت؛ نطاقات؛ لفاعات؛ قمصان؛ أحذية؛ لباس تزلج؛ 
غطاء للعين عند النوم؛ مالبس نوم؛ جالبيب؛ جوارب قصيرة؛ أغراض رياضية 

(مالبس) لالستخدام في الفروسية؛ أغراض رياضية (مالبس) لالستخدام في الفروسية؛ 
الرياضة؛ أغطية الرأس للرياضة (بخالف الخوذة)؛ مالبس للرياضة؛ أجزاء من مالبس 

أحذية رياضية، أحذية المشي؛ أزياء موحدة للرياضة؛ مالبس رياضية؛ رصائع ألحذية 
كرة القدم؛ بنطال قصير لركوب األمواج؛ لباس سباحة؛ مالبس حرارية؛ حذاء رياضي؛ 

س مضادة بناطيل؛ قمصان نصف كم؛ مالبس داخلية؛ صدارات؛ أحذية المشي؛ مالب
للماء والعوامل الجوية؛ مالبس مضادة للماء؛ مالبس مضادة العوامل الجوية؛ بذالت 

رطبة؛ أغطية وجه [خمار أو حجاب]؛ أساور قمصان [مالبس]؛ قطع ولوازم ومكونات 
  دون غيرها ٢٥لجميع المنتجات المذكورة أعاله فئة 

 

نح الطالب حق اسبقيةم -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

420 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425411  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  25  : المةــــــالعات ـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

421 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425456  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة-تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -ر الثالث الدو -ش السودان  ٣٠٤

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

-----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

422 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425602  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردى مصرى الجنسية - سماء الدين مخلص نور ابراهيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المعراج السفلى المعادى ٨٠٣٢عمارة 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

مة باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العال



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
 
 
 

423 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425775  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

424 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425914  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش تضامن -ب  روماني سامي عدلي تعل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

425 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425972  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه   -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -شارع السودان  ٣٠٤
  

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥فئة رقم جميع المنتجات الواردة بال - ٢٥الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426085  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية -جهاد محمد الطه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلب

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥طية الرأس وجميع المنتجات الواردة بالفئة المالبس ولباس القدم واغ - ٢٥الفئة 
 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
البيانات التجارية
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426502  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :لالتسجي إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد ثائر محمد نجيب سعود وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

السالم  -ش الدكتور جالل بكير تقسيم التجاريين  ٥٥محل بالدور االرضي بالعقار رقم 
  القاهرة -اول 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:         االشتراطات     
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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426995  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ريمون انور فريد جاد الكريم 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  القاهره -عبود الساحل  -ارض ايوب  -ش يوسف ابو حطب  ٧

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
عةباستخدامها مجم
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427124  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -محمد عمار عبد الحكيم الفقية وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ة الفاروق شرك -أ برج الفيوم  ٤عقار  -الدور االول بعد االرضى  ١شقه رقم 
  الجيزة -فيصل  -الطوابق 

  5 - 2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427125  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -محمد عمار عبد الحكيم الفقية وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -شركة الفاروق  -أ برج الفيوم  ٤عقار  -الدور االول بعد االرضى   ١شقه رقم 
  الجيزة -فيصل  -الطوابق 

  5 - 2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢الفئة جميع المنتجات الواردة ب - ٢الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427285  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427534  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -زد كولكشن للتجارة العامة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - القاهرة الجديدة  -الرحاب  - ٣٤شقة  -الدور الثالث  - ١٣عمارة  - ٦٨مجموعة 
  القاهرة

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الواردة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة 
 

لى حدىع Zاالشتراطات        :      التنازل عن حرف زذ 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428066  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة سولوتكس للتريكو والمنسوجات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية - اول القليوبية -شبرا الخيمة  - عزبة الجوهرى  -ش على فرحات  ٣

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422643  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -تراث للحرف اليدوية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور السابع - ٧٠٤يوليو الزمالك شقة  ٢٦شارع  ١١٨

  26  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٦المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٦الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426086  

  خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى الجنسية -فرد  -جهاد محمد الطه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلب

  26  : المةــــــات العـــفئ
  

المخرمات والمطرزت واالشرطة والجدائل واالزرار والكالبات والعراوي  - ٢٦الفئة 
سسوارات المالبس والزهور االصطناعية وجميع المنتجات والدبابيس واالبر وجميع اك

  ٢٦الواردة بالفئة 
 

 KIDSFالتنازل عن البيان التجارى  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
FASHION على حدة
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426090  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -افراد  -كالريون  -محمد عمر واعظ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -قصر النيل الزمالك  -ش الجزيرة الوسطى الزمالك  ٦

  26  : المةــــــات العـــفئ
  

اوي المخرمات والمطرزت واالشرطة والجدائل واالزرار والكالبات والعر - ٢٦الفئة 
والدبابيس واالبر وجميع اكسسوارات المالبس والزهور االصطناعية وجميع المنتجات 

  ٢٦الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412131  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  اسامه حسن احمد وشركاه _ شركة تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش النبوى _ المهندسين _ العجوزة _ الجيزة ٣

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٨جميع منتجات الواردة بالفئة  - ٢٨الفئة 
 

مة باستخدامها مجمعةتعهد مالك العال -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414983  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده - شركة لوجيك لخدمات التسويق والتدريب ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  -الثانى الدور  -ش شهداء المهندسين  ٧

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٨الفئة 
 

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 منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415608  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -طارق علي عبد الخالق وشركاه  -المصرية الدولية للمالبس واالدوات الرياضية 
  شركة توصية بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  -باس امام نادي الزهور ب مدينة التوفيق ش يوسف ع١٠

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨ادوات والمستلزمات الرياضية الواردة بالفئة  - ٢٨الفئة 
 

على حدى وفى الوضع العادى Sالتنازل عن حرف اس  -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423288  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توبرايت انيميشن كوربوريشن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

/ اف ، اجريكالتشرال بنك بيلدينج ، انيانج ستريت ، رويان سيتي ، وينزهو ، ٦
  الصين -زهيجيانج 

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

والب بناء (لعب )،نماذج دمي ، العاب منزلية ، العاب ، العاب لوحية دمي ، ق - ٢٨الفئة 
 -، كرات للعب ، زينة الشجار عيد الميالد " باستثناء االضواء والشموع والحلويات " 

  ٢٨مؤشرات اكل الطعم ( عدة صيد السمك ) مركبات لعب 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423802  

  خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/10/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات -شركة ماستريد ليمتد_ شركة محدودة مؤسسة فى عجمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٨ردة بالفئه جميع المنتجات الوا - ٢٨الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0305762  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/08/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة فرنسية مساهمة -كلوديل روستانج جاالك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  باريس ، فرنسا ٧٥٠١٥افينو دو مان ، تور مان مونتبارناس ،  ٣٣

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم ، االسماك ، لحوم الدواجن و الصيد ؛ خالصات اللحوم ، الفواكة و  - ٢٩الفئة 
الخضروات المحفوظة و المجففة ،و المجمدة و المطبوخة ؛ اللحوم و االسماك و 

ة المعلبة ؛ المربيات و مربيات الفواكة و الفواكة المجففة بالسكر( الخضروات و الفاكه
الكمبوت) ؛ هالميات (الجيلى ) للطعام ؛ و جيالتين للطعام ؛حبوب لقاح معدة كمادة 

غذائية ؛ خالصات االعشاب للطعام ؛ فول صويا محفوظ للطعام ؛ بروتين لالستهالك 
زات المرق ، الشوربات ، عصائر البشرى ؛ مستحضرات العداد مرق الطعام ، مرك

خضروات لالستخدام فى الطبخ ؛ البيض ، الحليب ، الزبد ، القشدة ( منتجات االلبان ) ، 
الزبادى ، حلوى من االلبان و كريمات الحلوى ، الزبادى السائل( للشرب ) ، الجبن ؛ و 

مشروبات  منتجات االلبان االخرى ؛ مخصصات االلبان و الجبن ، االجبان المطبوخة،
الحليب حيث الحليب هو السائد فيها ؛ حليب الصويا ؛ الزيوت و الدهون الصالحة لالكل 
؛ الوجبات المطبوخة على اساس المنتجات المذكورة اعالة ؛ المشروبات الغير كحولية 

التى تحتوى على الحليب ، مصل اللبن؛ مخفوق اللبن (ميلك شيك ). والواردة بالفئة رقم 
  ادون غيره ٢٩

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0345869  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  نيوزيالندتأسست وقائمة طبقا لقوانين  -ذات مسئولية محدودة  - فرونتيرا تى ام ليمتيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، نيوزيالندا ١٠١٠فانشاوى ستريت ، اوكالند  ١٠٩

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

منتجات االلبان الواردة فى هذة الفئة ، مساحيق ومشروبات مصنوعة من   - ٢٩الفئة 
، مسحوق الحليب  االلبان ، الحليب ، الحليب المعقم ، منتجات الحليب ، الحليب المكثف

والحليب المجفف ( خالى الدسم اوغير خالى الدسم ) ، بدائل الحليب الواردة بهذة الفئة ، 
مشروبات الحليب بما فى ذلك مشروبات الحليب المنكهة والمدعمة ( اغلبها من اللبن ) ، 

، قشدة ( منتجات البان ) ، زبدة ، بدائل الزبدة ، زيوت ودهون صالحة لالكل ، السمن 
السمن واالطعمة القابلة للدهن بما فى ذلك مزيد السمن والزبدة زيوت اخرى صالحة 

لالكل ، المنتجات الواردة فى هذة الفئة التى تتكون كليا من الزيوت او الدهون الصالحة 
لالكل او اساسها الزيوت او الدهون الصالحة لالكل لالستخدام كمبيض للقهوة وغيرها 

ت غذائية ومكمالت حمية غذائية لالستهالك االدمى ( غير من المشروبات ، مكمال
العالجية او التى اغلبها من الفيتامينات والمعادن او عناصر النزرة ) ، البروتين ، 
ومنتجات البروتين لالستهالك االدمى ، الجبن بما فى ذلك الجبن القريش والجبن 

مستنبتة بما فى ذلك القشدة الكريمى وال الجبن اللينة والصلبة ، منتجات االلبان ال
الحامضة والفريش كريم ، الزبادى ، مشروبات الزبادى ، منتجات الحلويات الواردة 

بهذة الفئة ( اغلبها من الحليب ومنتجات االلبان ) ،حلويات منكهة مصنوعة من منتجات 
 االلبان ، مصل اللبن ( شرش ) ، االطعمة القابلة للدهن اساسها من منتجات االلبان

  دون غيرها ٢٩االطعمة المحفوظة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0358223  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/10/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ليناشركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية نورث كارو  -انك  - بيبسيكو  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

،الواليات المتحدة  ١٠٥٧٧أن واى -اندرسون هيل رود ،بيرشيس ، نيويورك  ٧٠٠
  االمريكيه

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم؛ األسماك؛ الدواجن؛ لحوم الصيد؛ مستخلصات اللحوم؛ الفواكه  - ٢٩الفئة 
خة؛ المواد الهالمية؛ الَمربى؛ الفواكه والخضروات المحفوظة ،و المجففة والمطبو

المطبوخة بالسكر؛ البيض؛ الحليب؛ منتجات حليب؛ الزيوت والدهون القابلة لألكل؛ 
الغموس؛ الجبنة؛ لبن الزبادي؛ المكسرات الصالحة لألكل؛ المكسرات المحّضرة ؛ 

ات الفواكه البذور المعالجة الصالحة لألكل؛ ألواح األغذية التي أساسها المكسرات؛ خلط
والمكسرات؛ رقائق البطاطس؛ مقرمشات البطاطس؛ األغذية الخفيفة التي أساسها 

البطاطس؛ األغذية الخفيفة التي أساسها فول الصويا؛ رقائق الصويا؛ الوجبات الخفيفة 
التي أساسها الفاكهة؛ رقائق فواكه؛ رقائق اليوكا؛ اللحم البقري الجاهز؛ لحم البقر 

زير المنفوخ؛ سلطات الخضروات؛ الفواكه والخضار القابلة للدهن؛ المقدد؛ جلد الخن
األغذية الخفيفة والرقائق التي أساسها الخضار؛ األغذية الخفيفة الجاهزة لألكل التي 

تتضّمن أساسا على بطاطس والرقائق،و المكسرات،و ُمنتَجات المكسرات، والبذور،و 
غذية الخفيفة واالطعمة القابله للدهن التي فواكه، والخضار اوالخلطات المكونة منها؛ األ

  دون غيرها ٢٩أساسها البقوليات. الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0384548  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/01/20  

  :سجيلالت إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة االسكندرية الستخالص الزيوت النباتية ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

قسم برج  - ٣٢بلوك  -  ١قطعه  -المنطقة الصناعيه الرابعه  -برج العرب الجديدة 
  االسكندريه -العرب 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩الزيوت الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٢٧٦١٠٥مع 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397250  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -انزاند) ذ.م.م عبر العالم للتجارة والتسوق (تر
  وقائمة طبقا لقوانين دولة قطر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قطر -، الدوحة  ١٧٧٢ص.ب 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد , خالصات اللحم ، فواكه  - ٢٩الفئة 
ية , هالم ( جيلي ) ومربيات وفواكه مطبوخة وخضروات محفوظة ومجففة ومطه

بالسكر ، البيض والحليب ومنتجات الحليب ، الزيوت والدهون الصالحة لألكل وجميع 
  ٢٩المنتجات الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402093  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/18  

  :لالتسجي إسم طالب
  

  شركة تضامن  -محمد احمد الشامى وشركاه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -اكتوبر ٦ -٥الدور الرابع شقة  -المحور المركزي  ٩٩ق -١الحي الثاني مجاوره 
  الجيزه

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٩زبدة فول سودانى الفئة   - ٢٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -نح حق خاص على االلوان االشتراطات        :      م
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408650  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -شركة عافية العالمية مصر  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٢/١المنطقه الصناعيه قطعه  -مدينه العاشر من رمضان  - ه محافظه الشرقي

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
وغيرها ٦٩٩٨٠العالمة رقم 
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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 - 978 عدد

 
 

   العالمة

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410061  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -ايه ام جروب لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية (ش م م) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ة تقسيمن المنطقة من خريط ٨المبنى االدارى المقام على القطعة االرضي رقم 
  القليوبية -مدينة العبور  - ١٣٠٢٦الصناعية االولى بلوك 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩التونة المعلبة واسماك التونة واالسماك بكافة انواعها الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - ذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنما -االشتراطات        :      
٣٠٢٩٥٨مع العالمة رقم 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410063  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -ايه ام جروب لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

من خريطة تقسيمن المنطقة  ٨دارى المقام على القطعة االرضي رقم المبنى اال
  القليوبية -مدينة العبور  - ١٣٠٢٦الصناعية االولى بلوك 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩التونة المعلبة واسماك التونة واالسماك بكافة انواعها الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج م -االشتراطات        :      
٣٠٢٩٥٨مع 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410064  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  همةشركة مسا -ايه ام جروب لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

من خريطة تقسيمن المنطقة  ٨المبنى االدارى المقام على القطعة االرضي رقم 
  القليوبية -مدينة العبور  - ١٣٠٢٦الصناعية االولى بلوك 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩دة بالفئة التونة المعلبة واسماك التونة واالسماك بكافة انواعها الوار - ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٠٢٩٥٨مع العالمة رقم 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411287  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -يكه شركة محمد حامد وشر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش فريد ابو الفتوح من ش خاتم الرسل اول المنصورة ٦٠

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات االلبان الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
 

د مالك العالمة تعه -منح الطالب حق خاص على االلون الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
 ٣١٣٩٩٣العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن البيانات التجارية  -باستخدامها مجمعة 

وغيرها
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412550  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كه مساهمهشر -شركة ريتش فوود للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه -العبور  -المنطقه الصناعيه  ١٢٠٠٩بلوك  ١٧قطعه 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩اللحوم الوارده بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

ان التنازل عن البي - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التجارى
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413037  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية  -شركة موجو للصناعات الغذائية 
  مصر العربية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره- ٦ق  ١١٠١مربع -شيراتون مساكن  -ش الصفا ٢١

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد , خالصات اللحم، فواكه  - ٢٩الفئة 
وخضروات محفوظة ومثلجة ومجففة والفواكه والخضراوات المطهوة , هالم ( جيلي ) 

ت الحليب ، الزيوت ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجا
  .٢٩والدهون الصالحة لألكل و جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413252  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مارنيز لالغذية_ شركة ذات مسؤولية محدودة

  :انوــــــــــــــــــالعن
  

  ش مسجد الرحمن متفرع من ش احمد ذكى _ البساتين _ القاهرة ٧عقار رقم 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، فواكه  - ٢٩الفئة 
وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطهوة، هالم (جيلي) ومربيات وفواكه 

، الزيوت والدهون الصالحة لألكل وجميع المنتجات في الفئة مطبوخة بالسكر، البيض 
  . فيماعدا االلبان والجبن٢٩

 

-------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415314  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  لفت بموجب قوانين والية نورث كاروليناشركة متحدة تأ -بيبسيكو أنك. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  -  ١٠٥٧٧أندرسون هيل رود ، بيرشيس ، نيو يورك ، ان واى  ٧٠٠
  األمريكية

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

 اللحوم واألسماك والدواجن ولحوم الطرائد؛ مستخلصات اللحوم؛ الفواكه - ٢٩الفئة 
والخضار المحفوظة والمجّمدة و المجففة والمطبوخة؛ المواد الهالمية والَمربى والفواكه 

المطبوخة بالسكر؛ البيض؛ الحليب والجبنة والزبدة والزبادي ومنتجات الحليب 
األخرى؛ الزيوت والدهون لألطعمة؛ األطعمة الخفيفة والرقائق التي أساسها البطاطس؛ 

التي أساسها الصويا والرقائق؛ األغذية الخفيفة والرقائق التي  األطعمة الخفيفة والرقائق
أساسها الخضار؛ األطعمة الخفيفة والرقائق التي أساسها المكسرات؛ األغذية الخفيفة 

الجاهزة لألكل التي تتكون أساسا من بطاطس والرقائق والمكسرات وُمنتَجات 
ما في ذلك رقائق البطاطس المكسرات والبذور والخضار والخلطات المكونة منها؛ ب

ومقرمشات البطاطس ورقائق الخضار ورقائق القلقاس والمقرمشات والوجبات الخفيفة 
من لحم الخنزير ووجبات لحِم البقر الخفيفة ووجبات خفيفة من الصويا واألغذية الخفيفة 

والوجبات الخفيفة القابلة للدهن التي أساسها البقوليات والغموس والجبنة؛ خلطات 
  ٢٩ألطعمة الخفيفة. الواردة بالفئة ا

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٩٨٧٨١مع العالمة رقم 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416212  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/12  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة كيتشي للتجارة نبيل وامير اسامه رفيق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع احمد حسني , رابعة العدوية , مدينة نصر ـ  ٨بالمبني رقم  ١غرفة من شقة رقم 
  القاهرة

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  يرهادون غ ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
 

على حدة coاالشتراطات        :      التنازل عن المقطع 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417162  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية-فرد  -بسمة محمد فوزي هاشم الغرابلي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -ش البهنساوي الهرم  -لديب ش حسني ا

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
 

--------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417861  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/05  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - شاهين للتوزيع والتعبئة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المقطم  - ش الفرقان  ٨٨٣١عقار بالقطعة 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419192  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -خالد وشريكتة (النيل جروث كمبانى) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع جمال الدين زكى التجاريين السالم القاهرة ٦

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩بالفئه خضروات مجمده الوارده  - ٢٩الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420842  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ايطالية تأسست وقائمة طبقا لقوانين ايطاليا -فالكوليت أس أر .ال. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بونتينوري (بي سي) ، ايطاليا ٢٩٠١٠،  ، فرازيوني فالكوناسو ١٦فيا فيرينزي 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩الحليب ، منتجات االجبان. منتجات االلبان وبدائلها. بالفئة  - ٢٩الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421170  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ناجى محمد حسن شتا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط الجديدة -المنطقة الصناعية الثانية  - ٤بلوك  ٩

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -ت        :      االشتراطا
التنازل عن البيانات التجارىة -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421936  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -ود قبيصي وشريكه محمد محمد محم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينه نصر  ٢ش عبد هللا بن عباس شقه  ١٤

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد ، خالصات اللحم ، فواكة   - ٢٩الفئة 
ومربيات وفواكة مطبوخة بالسكر  وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة ، هالم (جلى)

، البيض والحليب ومنتجات الحليب ، الزيوت والدهون الصالحة لالكل ، هريس الفواكة 
، فواكة مغطاة بالسكر ، فواكة مثلجة ، فواكة مجمدة ، رقائق فواكة، فواكة محفوظة ، 

مربيات ،  سلطة فواكة ، فواكة مطبوخة ، اطعمة خفيفة اساسها الفواكة ، فواكة معلبة ،
  ٢٩عصير خضروات للطبخ ، مشروبات الحليب وجميع المنتجات الواردة بالفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

464 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423808  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13  

  :تسجيلال إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة عمار ابو اللبن وشريكية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينه العاشر من رمضان الشرقيه A1شمال المنطقه الصناعيه  ٣/٣٧قطعه رقم  

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0423883  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمود محمد ادريس عباس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع االمل ، ابراج فيصل ، شبرا ، مصر ٦

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩ة اللحوم ولحوم الدواجن بالفئ - ٢٩الفئة 
 

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 ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425413  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425457  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة توصية بسيطةشرك  -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
 

--------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0425549  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -ابراهيم حسنين على حسنين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية  -طوخ  - الطريق السريع بملك ابراهيم حسنين على حسنين  

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات االلبان بكافه انواعها وبصفه خاصه الجبن وجميع منتجات الفئه  - ٢٩الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425550  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -يم حسنين على حسنين ابراه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية  -طوخ  -الطريق السريع بملك ابراهيم حسنين على حسنين 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات االلبان بكافه انواعها وبصفه خاصه الجبن وجميع منتجات الفئه  - ٢٩الفئة 
 

٤٢٥٥٤٩:      العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425776  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
 

-------- 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  - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425973  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل بإسم طال
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه   -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -شارع السودان  ٣٠٤
  

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة رقم  - ٢٩الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنها طلب رقم 
 

    0426163  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة   -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه  
  مصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين- ١٥الدور الثالث شقه  -ش السودان  ٣٠٤

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٩الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426503  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرادا -مؤسسة المصطفى لالستيراد والتصدير وتوريد وتسويق االرز وتجارة الحبوب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جمهوريه  - مركز بلقاس الدقهليه -المعصره بملك / عبد الجواد مصطفي عبد الجواد 
  مصر العربيه

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  ٢٩الزيوت والشحوم المعده للتغذيه وجميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٩الفئة 
  غيرها

 

-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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426698  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئؤلية محدوده -ذا تشيز كامبني المحدودة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينة نصر  -  ١٢شقه  -ي ش د البطراو١٠

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٩منتجات االلبان بالفئة  - ٢٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427096  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الدقهلية للدواجن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات رامو / طريق النصر  ١٥بالدور الثاني فوق االرضي والبدروم  ٤-٣-٢-١شقه 
  مدينه نصر القاهره

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩ت الفئه منتجا - ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣١٠١٠٠مع العالمة رقم 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427101  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -م   الدقهلية للدواجن ش م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات رامو / طريق النصر  ١٥بالدور الثاني فوق االرضي والبدروم  ٤-٣-٢-١شقه 
  مدينه نصر القاهره

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئه  - ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان  -االشتراطات        :      
٣١٠١٠٠مع 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427103  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الدقهلية للدواجن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات رامو / طريق النصر  ١٥ي فوق االرضي والبدروم بالدور الثان ٤-٣-٢-١شقه 
  مدينه نصر القاهره

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئه  - ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣١٠١٠٠مع العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427136  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده - داماس للتنمية الزراعية واالستثمار

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

رمزية  الحوض بدون خارج الزمام بناصيه الخطاطيه مركز  ١٧١قطعه االرض 
  ساداتال

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

معجون طماطم وجميع  - المربات  -الفواكه والخضروات المجمده والمجففه  - ٢٩الفئة 
  دون غيرها ٢٩منتجات 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427774  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسيه -رفعت محمود حميد عمرو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوق البلديه شارع  السلطان محمود وبنما الشرق بورسعيد ١١محل 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

االسماك المحفوظه والمجففه والمملحة والمطهية منتجات غذائيه مصنوعة  - ٢٩الفئة 
 -كافيار  -طعمة معدة من السمك بطارخ بورى بلدى ا - اسماك معلبه  -من السمك 

  ٢٩الوارد بالفئه 
 

٤٠٢٥٥٠العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428117  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٩الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428301  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات - شركة ماستريد ليمتد _ شركة محدودة مؤسسة فى عجمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩يع منتجات الفئة جم - ٢٩الفئة 
 

------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428339  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات -شركة محدودة مؤسسة فى عجمان   - شركة ماستريد ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدةمنط

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٩الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428340  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات - شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  - متد شركة ماستريد لي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٩الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0275854  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2012/06/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ماس فود ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادى الجديدة  - ٢٦١ش رقم  ٥٦

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠حبوب القمح المقرمشة بالكاكاو الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ١٠٠٥٤٠مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

485 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0351571  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/05/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة يونانية -كليت مانيفاكتشريرز ايون اس . ايه.كوكو اند تشو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ان. فاليرو ,بيريوس , اليونان

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

منتجات اساسها الشوكالته، وخصوصا ألواح الشوكوال، البسكويت الهش  - ٣٠الفئة 
الوجبات الخفيفة التي تحتوي والرقيق، السكاكر، الوجبات الخفيفة المغطاة بالشوكوال و

على الشوكوال، الشوكوال القابلة للدهن، حلوى اللوز، الكعك، المساحيق للمشروبات التي 
أساسها الشوكوال، معجون الشوكوالتة؛ المنتجات التي أساسها الكاكاو ومستحضرات 

األطعمة التي تحتوي على الكاكاو، وخصوصا المسحوق للمشروبات التي أساسها 
او، حلوى اللوز، السكاكر، الكعك، الشوكوال؛ حلويات السكر، وخصوصا الحلوى، الكاك

والحلويات بنكهة الفاكهة، حلويات الزبدة، العلكة، الكعك المحلى، البسكويت، البسكويت 
الهش والرقيق، المعجنات؛ دقيق الحبوب والمستحضرات التي أساسها دقيق الحبوب، 

شكل، البسكويت الهش والرقيق، الخبز المحمص الخبز، المعجنات، الكعك هاللي ال
والبقسماط، الكعك المحلى، البسكويت؛ مستحضرات األطعمة التي أساسها دقيق الذرة؛ 

  دون غيرها ٣٠البوظة؛ البن وبدائل البن؛ الشاي. الواردة بالفئة رقم 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0358224  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/10/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية نورث كارولينا - بيبسيكو  انك  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  ١٠٥٧٧اندرسون هيل رود ، بيرشيس ، نيو يورك ، ان واي  ٧٠٠
  االمريكية

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

البن والشاي والكاكاو والبن اإلصطناعي، والسكر واألرز والتابيوكا  - ٣٠الفئة 
والساغو، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات 

يرة ومسحوق الخبيز، الملح والحلويات المثلجة، عسل النحل والعسل األسود، الخم
والخردل والخل،الصلصات (البهارات) والتوابل، الحبوب، الحبوب المجهزه، منتجات 

الوجبات الخفيفة المصنوعة من دقيق الحبوب ، منتجات الوجبات الخفيفة المصنوعة من 
دقيق البطاطس، منتجات الوجبات الخفيفة المصنوعة من دقيق االرز، المقرمشات، 

تاكو، رقائق التورتيال، رقائق اساسها الدقيق، رقائق اساسها الحبوب، وجبات رقائق ال
خفيفة اساسها الحبوب، الواح غذائيه اساسها الحبوب، الواح الحبوب والواح الطاقه، 
وجبات خفيفة اساسها االرز: رقائق االرز، كريسبي االرز، مقرمشات االرز، االرز 

عة من الذرة، الذرة المحضر، الفشار، الذرة الهش، كعكة االرز، وجبات خفيفة مصنو
المحمص، وجبات خفيفة من الذرة الهش، منتجات وجبات خفيفه اساسها الذرة، وجبات 
خفيفة وهشه تتكون من الذرة، البوبادومس (رقائق من الخبز)، البريتزل، ، الجرانوال، 

ة تتكون من خليط الواح خفيفة اساسها الجرانوال، بذور الحبوب المجهزة ، الواح خفيف
من الحبوب،,و المكسرات و الفواكه المجففة (حلويات)، الصلصة، الصلصات، 

المكسرات المغلفة (حلويات)، وجبات خفيفة اساسها الجرانوال، منتجات خفيفة اساسها 
الذرة، وجبات خفيفة معدة لالكل مصنوعة اساسا من الحبوب،و الذرة،و الحبوب او 

  دون غيرها ٣٠فئة رقم مزيج منهم . الواردة بال
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397251  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  محدودة شركة ذات مسئولية  -عبر العالم للتجارة والتسوق (ترانزاند) ذ.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدوحة قطر- ١٧٧٢ص.ب 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية واألرز والتابيوكا والساغو,  - ٣٠الفئة 
الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات والحلويات 

ل النحل والعسل األسود, الخميرة ومسحوق الخبيز, الملح والخردل, المثلجات , عس
  .٣٠والخل ,الصلصات ( التوابل) , البهارات، الثلج وجميع المنتجات الواردة في الفئة 

 

------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399066  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -اينا بوريس فولك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ح حدائق االهرام الجيزة ٥٥

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠شوفان ومستحضرات الحبوب الواردة بالفئة   - ٣٠الفئة 
 

اللوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على ا -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408008  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه - شركة مطاحن الحاج لطحن الغالل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه ١٦ش عمر طوسون قسم العجوزه الدور الرابع شقه  ١٤

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠الدقيق الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

التنازل عن البيان -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
التجارى المصاحب للعالمة
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408665  

  خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2020/02/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -شركة الفراشة للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٢/١مدينه العاشر من رمضان المنطقه الصناعيه قطعه  - محافظه الشرقيه 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠الوارده بالفئه جميع المنتجات  - ٣٠الفئة 
 

وغيرها ١٢٧٧٨٢االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408794  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة الخطاب للمطاحن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -البر الشرقي امام كلية االقتصاد المنزلي  -شبين الكوم  -شارع ذكي شبانه 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط ٣٠منتجات الدقيق الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408905  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -ايمن صالح االخرس وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦ -المجاورة الثانية  -الحى االول  -خلف معهد الحصرى  - ٦٠٧عمارة  - ١مكتب 
  الجيزة -وبر أكت

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ما عدا المكرونه و الدقيق ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

493 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409838  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -طه محمود عبد العزيز حسين البطش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عمر بن عبد العزيز _ عزبة المنشية _ أول المنتزه _ محافظة االسكندرية ١٢

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

وضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الم -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411576  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -شركه ذات مسئوليه محدوده  -العالمية للمواد الغذائية 
  دولة االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربيه المتحده -الشارقه  ٤١١٥صندوق بريد 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

الشوكوالتة، الحلويات، الحلويات، البسكويت (جميع األنواع) الكيك،  - ٣٠الفئة 
المعكرونة، المعكرونة، نودلز(معكرونة رقيقة)، المعكرونة الفورية، المعكرونة 

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

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

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

األعشاب )، المرقة، أعشاب الشاي، العسل األبيض والفشار  –الغذائية (أساسها القمح 
  .٣٠اردة في الفئة الو

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411578  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

سست وقائمة طبقا شركه ذات مسئوليه محدوده تأ -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م 
  لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ،  الشارقه ، دولة االمارات العربيه المتحده ٤١١٥صندوق بريد 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

الشوكوالتة، الحلويات، الحلويات، البسكويت (جميع األنواع) الكيك،  - ٣٠الفئة 
، المعكرونة، نودلز(معكرونة رقيقة)، المعكرونة الفورية، المعكرونة المعكرونة

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

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

بات األسود، الملح، الخردل (المسطردة)، الدقيق مصنوع من الحبوب، التوابل، المشرو
األعشاب )، المرقة، أعشاب الشاي، العسل األبيض والفشار  –الغذائية (أساسها القمح 

  .٣٠الواردة في الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411597  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة  -العالمية للمواد الغذائية 
  االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشارقه دوله االمارات العربيه المتحده - ٤١١٥ص.ب 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

تة، الحلويات، الحلويات، البسكويت (جميع األنواع) الكيك، الشوكوال - ٣٠الفئة 
المعكرونة، المعكرونة، نودلز(معكرونة رقيقة)، المعكرونة الفورية، المعكرونة 

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

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

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

  .٣٠الواردة في الفئة 
 

 العالمة مرتبطة مع العالمة -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
١٢٨٧٠٤
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412567  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه توصيه  -احمد محمد عطيه الكمار وشركاه  -هابي سويت للصناعات الغذائية 
  بسيطه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  وبيهالقلي -شبين القناطر  -الزهويين 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

-------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412847  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -والشكوالتة كوفرتينا الشركة الشرقية لصناعة الحلويات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينه العبور  -المنطقه الصناعيه ب & ج  -  ٢٧٠٠٦د بلوك رقم ١١ -ج  ١١قطعه 
  القليوبيه

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠منتجات الحلوى الجافه بكافه انواعها فئة  - ٣٠الفئة 
 

ات        :      منح حق خاص على االلواناالشتراط
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413904  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد سعد علي الفار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع صفيه زغلول الشرق بورسعيد ٢٩

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413907  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - ابو الخير وليد طه عبده 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -يوليو و الظاهر ملك/ ابو الخير   ٢٣ارعش  ٢٧ِعماره  - مكتب بالشقة بالدور الرابع 
  بورسعيد -الشرق 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الوارده بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 

نح الطالب حق خاص على االلوان الموضخة بالصورةاالشتراطات        :      م
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413969  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -محمد عبد الحميد محمد الغنيمي _  فرد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ة حسيبة مركز كفر الزيات _ الغربيةش الشيخ عبد الخالق عزب

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠السناكس الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413970  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد عبد الحميد محمد الغنيمي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية - ش الشيخ عبد الخالق عزبة حسيبة مركز كفر الزيات 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠السناكس الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

ن البيان التجارىالتنازل ع - 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415124  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة النسيم للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  , مصراته , ليبيا ٦نقل الثقيل الطريق كلم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المثلجات وااليس كريم وجميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415187  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -شوقي صالح محمد  هدى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ش محمد متولى الشعراوى من عمر بن عبد العزيز من قنال المحمودية _ عزبة القلعة_ 
  العوايد _ قسم الرمل _ االسكندرية

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  لحماعدا الم ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن مقطعى العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415334  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/30  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية  -مصطفى ابراهيم احمد محمد فولة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - قسم المنتزه  -عزبة سيكالم المالحه 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الحلويات الجافة بجميع انواعها الوارده بالفئة  - ٣٠الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم  قدم عنها طلب
 

    0416213  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة كيتشي للتجارة نبيل وامير اسامه رفيق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع احمد حسني , رابعة العدوية , مدينة نصر ـ  ٨بالمبني رقم  ١غرفة من شقة رقم 
  القاهرة

  30  : المةــــــت العاـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416245  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -والمشروبات وادارة المطاعم ش.م.م أرابياتا لالغذية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ) مدنية نصر القاهرة١٠٣-١٠٢شقة رقم ( ٥،٦مدخل  ٣السراج مول 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع انواع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

على االلوان االشتراطات        :      منح حق خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

508 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417163  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - بسمة محمد فوزي هاشم الغرابلي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -ش البهنساوي الهرم  -ش حسني الديب 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419729  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  -شركة الذهب االخضر للتجارة 
  كة العربية السعوديةلقوانين الممل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المملكة العربيه  -الشارع العام   -حى العزيزية  ١١٣٥٥الرياض  ٣٨٥٠٢ب  -ص 
  السعوديه

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية واألرز والتابيوكا والساغو,  - ٣٠الفئة 
ات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات والحلويات الدقيق والمستحضر

المثلجات والمثلجات القابلة لألكل، السكر, عسل النحل والعسل األسود, الخميرة 
ومسحوق الخبيز, الملح والخردل, والخل ,الصلصات ( التوابل) , البهارات، الثلج 

  .٣٠وجميع المنتجات الواردة في الفئة 
 

:      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه      االشتراطات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

510 
 

 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419795  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -باب الخلق  -مد ماهر  ميدان اح١

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠بابونج وتيليو الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

وغيرها ٣٧٩٧٣٩العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 


