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 جريدة 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 
 

    0419797  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠ارد الفئة شاى اخضر باليمون الو - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٧مع 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 
 

    0419799  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -لصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية شركة حراز ل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠اعشاب زنجبيل وليمون الوارده بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٧مع العالمة 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 
 

    0420216  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠اعشاب كركدية الوارد بالفئة   - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -ة باستخدامها مجمع
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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 
 

    0421182  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا  -سوسيتا بير ازيوني  -فراتيلى  - اي ار - باريال جي 
  لقوانين ايطاليا

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

  , بارما , ايطاليا ١٦٦فيا مانتوفا 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، التابيوكا، ساغو (نشا النخل)، قهوة  - ٣٠الفئة 
صناعية؛ الدقيق وتحضيرات مصنوعة من الحبوب الغذائية، الخبز، بدائل الخبز 

أخرى؛ وجبات خفيفة/سناكس مصنوعة من الحبوب؛ بسكويت، معجنات ومنتجات خبز 
وحلوى؛ شوكوالتة ومنتجات قائمة على الشوكوالتة أو منتجات تحتوي على 

الشوكوالتة؛ منتجات المخبوزات؛ كريمة الشوكوالتة؛ كريمة من الكاكاو في صورة 
الفواكه،  مسحات تدهن على الخبز؛ سناكس األرز؛ سناكس كعك األرز؛ سناكس كعك

قوالب السناكس التي تحتوي على خليط من الحبوب، المكسرات والفواكه المجففة؛ 
تحضيرات لعمل الكعكات؛ بيتزا وتحضيرات من أجل البيتزا؛ أيس كريم؛ عسل، دبس؛ 

خميرة، مسحوق خبز/باكينج باودر؛ ملح، خردل/مستردة؛ خل، صلصات 
  .٣٠الفئة رقم (بهارات/إضافات جافة)؛ توابل؛ ثلج الواردة ب
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 جريدة 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 
 

    0421265  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -موسى السيد موسى سيد موسى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يةالغرب - مركز بسيون  -ملك ضياء موسى سيد موسى  -محلة اللبن 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

التنازل عن الحروف وعن البيان التجارى كال على حدى -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 
 

    0421306  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -للصناعات الغذائية الكرنك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -برج العرب  -الحى السكنى االول  -المجاورة التاسعة  ٩بلوك  ١٤قطعة  ٢شقة رقم
  االسكندرية

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠سناكس الوارد بالفئه  - 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 

 
  

  : رقم  قدم عنها طلب
 

    0421349  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ م م 
  لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربيه المتحده دولة -الشارقه   - ٤١١٥ص ب 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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

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

األعشاب )، صلصة مرقة، أعشاب الشاي، العسل األبيض والفشار  –(أساسها القمح 
  ٣٠الواردة في الفئة 

 

وغيرها ٢٠٤٣٣٤ت        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم االشتراطا
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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 
 

    0421385  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الجوهرة للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -يس شارع رمس ٣٣

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠مقرمشات وسناكس وجميع منتجات الفئه  - 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 
 

    0421393  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -صفصف صبرى عيسي سعد   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز ومدينة دكرنس   -دكرنس شارع المحكمة القديمة بملك سعد ابراهيم سعد منصور 
  الدقهلية -

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

عسل نحل وعسل اسود والبن والشاي والكاكاو واالرز والسكر والدقيق  - ٣٠الفئة 
ماعدا الحالوة  ٣٠منتجات الفئة  والخميرة والملح والخل والبهارات والتوابل وجميع

  الطحينية والحلوه
 

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 
 

    0422963  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -كتة فراس عز الدين الدايه وشري

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مجمع الورش الصناعية بالمنطقة الصناعية  ١٨ - ١٧ -  ١٦ - ١٥ - ١٤ - ١٢الوحده 
  الجيزه -اكتوبر  ٦ - ٣٠قطعة  -الثالثه 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠الذرة المقرمشه الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
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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 
 

    0423663  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي -عفاف عبد الستار محمد اسماعيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تالانس سموحة ش النقل والهندسة سيدي جابر Eعمارة  ١محل 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠منتجات الفئة  - 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 
 

    0423757  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  -ماكدونالدز انترناشيونال بروبرتى كمبانى ليمتد 
  والية ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -، الواليات المتحدة االمريكية  ٦٠٦٠٧ان . كاربنتر ستريت شيكاغو ، الينوي  ١١٠

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠السندوتشات المعدة لالكل ، سندوتشات لحوم البقر فئة  - ٣٠الفئة 
 

------- 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 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0423780  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -ممدوح محمد محمد ابو هاشم وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينه العاشر من رمضان الشرقيه  ١٨مجاور  ٥بالعقار رقم  ١محل رقم 
  

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

عسل النحل والحلويات والعسل االسود واقراص سكريه (حلويات من  - ٣٠فئة ال
  ماعدا الدقيق ٣٠العسل) ومحليات طبيعيه وجميع المنتجات الواردة بالفئه 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
قيقبعد استخامها على منتج الد
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 جريدة 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 
 

    0423909  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن   -حامد حامد احمد سالمه وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط ٢٠بلوك ٩دمياط الجديده امتداد المنطقه الصناعيه قطعه 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

٤٠٨٣٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 
 

    0423913  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -حبوب ومنتجاتها حورس لل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كورنيش النيل ابراج جوهره المعادي القاهره٣٨٠

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -الرده  -المنتجات المصنوعه من الحبوب  -منتجات طحن الدقيق -دقيق - ٣٠الفئة 
  دون غيرها٣٠النخاله بالفئه 

 

٢١٩٩٥٧العالمة مرتبطة مع العالمة -:      منح حق خاص على االلوان     االشتراطات    
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423914  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -حورس للحبوب ومنتجاتها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يش النيل ابراج جوهره المعادي القاهرهكورن٣٨٠

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -الرده  -المنتجات المصنوعه من الحبوب  -منتجات طحن الدقيق -دقيق - ٣٠الفئة 
  دون غيرها٣٠النخاله بالفئه 

 

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 
 

    0423915  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -حورس للحبوب ومنتجاتها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كورنيش النيل ابراج جوهره المعادي القاهره٣٨٠

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -الرده  -لمنتجات المصنوعه من الحبوب ا -منتجات طحن الدقيق -دقيق - ٣٠الفئة 
  دون غيرها٣٠النخاله بالفئه 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 
 

    0423916  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  همه مصريهشركه مسا -حورس للحبوب ومنتجاتها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - ابراج جوهره المعادي   -كورنيش النيل  ٣٨٠

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -الرده  -المنتجات المصنوعه من الحبوب  -منتجات طحن الدقيق  -دقيق - ٣٠الفئة 
  دون غيرها٣٠النخاله الواردة بالفئه 

 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  االشتراطات        :     
٢١٩٩٥٧العالمة 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 
 

    0423917  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -حورس للحبوب ومنتجاتها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -ابراج جوهره المعادي    -كورنيش النيل  ٣٨٠

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -الرده  -المنتجات المصنوعه من الحبوب  -منتجات طحن الدقيق  -دقيق - ٣٠الفئة 
  دون غيرها ٣٠النخاله الواردة بالفئه 

 

العالمة مرتبطة مع   -لوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على اال
٢١٩٩٥٧العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

530 
 

 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 
 

    0423919  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -حورس للحبوب ومنتجاتها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  - ابراج جوهره المعادي   -يل كورنيش الن ٣٨٠

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -الرده  -المنتجات المصنوعه من الحبوب  -منتجات طحن الدقيق  -دقيق - ٣٠الفئة 
  دون غيرها ٣٠النخاله الواردة بالفئه 

 

عالمة مرتبطة مع ال -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٢١٩٩٥٧العالمة 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 
 

    0423920  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -حورس للحبوب ومنتجاتها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هرهكورنيش النيل ابراج جوهره المعادي القا٣٨٠

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -الرده  -المنتجات المصنوعه من الحبوب  -منتجات طحن الدقيق -دقيق - ٣٠الفئة 
  دون غيرها٣٠النخاله بالفئه 

 

٢١٩٩٥٧العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 
 

    0423921  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -حورس للحبوب ومنتجاتها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  - ابراج جوهره المعادي  -كورنيش النيل   ٣٨٠

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -الرده  -المنتجات المصنوعه من الحبوب  -الدقيق منتجات طحن  -دقيق - ٣٠الفئة 
  دون غيرها٣٠النخاله بالفئه 

 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٢١٩٩٥٧العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423922  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -حورس للحبوب ومنتجاتها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -ابراج جوهره المعادي   -كورنيش النيل  ٣٨٠

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -الرده  - المنتجات المصنوعه من الحبوب -منتجات طحن الدقيق  -دقيق - ٣٠الفئة 
  دون غيرها ٣٠النخاله بالفئه 

 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٢١٩٩٥٧العالمة 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 
 

    0423923  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :يلالتسج إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -حورس للحبوب ومنتجاتها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كورنيش النيل ابراج جوهره المعادي القاهره٣٨٠

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -الرده  -المنتجات المصنوعه من الحبوب  -منتجات طحن الدقيق -دقيق - ٣٠الفئة 
  دون غيرها٣٠النخاله بالفئه 

 

شتراطات        :      منح حق خاص على االلواناال
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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 
 

    0423924  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -حورس للحبوب ومنتجاتها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لمعادي القاهرهكورنيش النيل ابراج جوهره ا٣٨٠

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -الرده  -المنتجات المصنوعه من الحبوب  -منتجات طحن الدقيق -دقيق - ٣٠الفئة 
  دون غيرها٣٠النخاله بالفئه 

 

٢١٩٩٥٧العالمة مرتبطة مع العالمة  -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 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0423947  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -كمال ابراهيم درويش وشريكية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اكتوبر  ٦ -الحي الثاني  - المجاوره التانيه  -ش محمد بدوي  ٣٩٢

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠الحلويات والشيكوالته والقهوه الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

وغيرها ٢٩٠٨٢٨العالمة 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 
 

    0424034  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمود محمد ادريس عباس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شبرا -الساحل  -ابراج فيصل  -شارع االمل  ٦

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  ٣٠العسل االبيض والصلصة واالرز والفطير المشلتت والخبز بالفئة  - ٣٠الفئة 
  غيرها

 

ح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمن -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 
 

    0424389  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -العربية العالمية لمنتجات الحبوب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ١٥مدينة  -المنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة  -  ١منطقة  ٦بلوك  ٢قطعة رقم 
  القاهرة -مايو 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الدقيق الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٤٠٤٢٩٩مع العالمة رقم 
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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 
 

    0424400  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الشركة العربية العالمية لمنتجات الحبوب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مايو  ١٥المنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة _مدينة  ١منطقة  ٦بلوك  ٢قطعة رقم 
  _القاهرة

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الدقيق الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

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 
 

    0425414  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -رومانى سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

541 
 

 جريدة 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 
 

    0425458  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠ردة بالفئة جميع المنتجات الوا - ٣٠الفئة 
 

------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

542 
 

 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 
 

    0425632  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ملكة ابراهيم علي عبد المقصود عجور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منشية عبد المنعم رياض شبرا اول -لخيمة شبرا ا

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

543 
 

 جريدة 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 
 

    0425777  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

------- االشتراطات        :      



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 
 
 

544 
 

 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 
 

    0425816  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -سليمان محمد سليمان و شريكيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - سيدى جابر  -سموحه  - ش الفردوس  ٤٠

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن فقط الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

545 
 

 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 
 

    0425817  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -سليمان محمد سليمان و شريكيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - سيدى جابر  -سموحه  -ش الفردوس  ٤

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن فقط الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

546 
 

 جريدة 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 
 

    0425912  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش تضامن -روماني سامي عدلي تعلب  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ر القاهرةش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نص ٧

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

--------- االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

547 
 

 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 
 

    0425974  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  وصية بسيطةشركة ت -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

548 
 

 جريدة 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 
 

    0426164  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

549 
 

 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 
 

    0426644  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

مصرى  -فرد  -بونا لتعبئة البودرات الخفيفة لصاحبها محمد عبد الرازق محمود حسن 
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينه العاشر من  - ٦ناعيه جنوب المنطقه الجمركيه أ المنطقه الص -  ١٣القطعه رقم 
  الشرقيه -رمضان 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

التوابل و البهارات و مكسبات الطعم و الخلطات فيما عدا الملح و سندوتشات  - ٣٠الفئة 
  ٣٠الفول و الطعميه و الكشري الوارده بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

550 
 

 جريدة 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
 

    0427027  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي مصرى الجنسية -شرقاوي احمد شرقاوي احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -عماره المثلث مدينه نصر  ١٤المشروع  ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الوارد بالفئه  البن - ٣٠الفئة 
 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
 
 
 

551 
 

 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 
 

    0427032  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي مصرى الجنسية -شرقاوي احمد شرقاوي احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لقاهرها -عماره المثلث مدينه نصر  ١٤المشروع  ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

552 
 

 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 
 

    0427034  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي مصرى الجنسية -شرقاوي احمد شرقاوي احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عماره المثلث مدينه نصر القاهره ١٤المشروع ال ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

553 
 

 جريدة 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 
 

    0427035  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -احمد شرقاوي احمد شرقاوي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مدينه نصر  - عماره المثلث  ١٤المشروع ال  ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئه رقم  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

554 
 

 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 
 

    0427036  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي مصرى الجنسية -شرقاوي احمد شرقاوي احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عماره المثلث مدينه نصر القاهره ١٤المشروع ال ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

555 
 

 جريدة 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 
 

    0427038  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي مصرى الجنسية -شرقاوي احمد شرقاوي احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عماره المثلث مدينه نصر القاهره ١٤المشروع ال ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

556 
 

 جريدة 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 
 

    0427039  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي مصرى الجنسية -شرقاوي احمد شرقاوي احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ه المثلث مدينه نصر القاهرهعمار ١٤المشروع ال ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

557 
 

 جريدة 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 
 

    0427041  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي مصرى الجنسية -شرقاوي احمد شرقاوي احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عماره المثلث مدينه نصر القاهره ١٤المشروع ال ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

558 
 

 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 
 

    0427042  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي مصرى الجنسية -شرقاوي احمد شرقاوي احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عماره المثلث مدينه نصر القاهره ١٤المشروع ال ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
 



 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 
 

    0427043  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي مصرى الجنسية -شرقاوي احمد شرقاوي احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عماره المثلث مدينه نصر القاهره ١٤المشروع ال ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئه  - 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

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427045  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي مصرى الجنسية -شرقاوي احمد شرقاوي احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عماره المثلث مدينه نصر القاهره ١٤المشروع ال ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
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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 
 

    0427047  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي مصرى الجنسية -شرقاوي احمد شرقاوي احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عماره المثلث مدينه نصر القاهره ١٤الالمشروع  ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئه  - 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 
 

    0427048  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي مصرى الجنسية -شرقاوي احمد شرقاوي احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عماره المثلث مدينه نصر القاهره ١٤المشروع ال ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
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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 
 

    0427050  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي مصرى الجنسية -شرقاوي احمد شرقاوي احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عماره المثلث مدينه نصر القاهره ١٤المشروع ال ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
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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 
 

    0427051  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي مصرى الجنسية -شرقاوي احمد شرقاوي احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عماره المثلث مدينه نصر القاهره ١٤المشروع ال ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئه  - 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 
 

    0427135  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده - داماس للتنمية الزراعية واالستثمار

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

الدقيق -منتجات الحبوب -صلصه - التابيوكا  -االرز -السكر -الشاى-البن - ٣٠الفئة 
  دون غيرها ٣٠وجميع منتجات الفئه 
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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 
 

    0427462  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  شركة مساهمة -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦مدينة  - ٥٤قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الدقيق الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  منح الطالب -االشتراطات        :      
 ٤٠١٧٦١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن البيان التجارى  -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 
 

    0427819  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي مصرى الجنسية -شرقاوى احمد شرقاوى احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمارة المثلث مدينة نصر القاهرة ١٤المشروع ال  ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
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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 
 

    0428036  

  خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/11/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردى مصرى الجنسية -شرقاوى أحمد شرقاوى أحمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة نصر القاهرة - عمارة المثلث  ١٤المشروع ال  ١١محل بالعقار 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٣٠البن الوارد بالفئة ( - ٣٠الفئة 
 



 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 
 

    0428040  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -ابراهيم على على ماضى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -ملك الطالب  - طنطا  -شارع طه الحكيم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠عسل النحل الوارد بالفئة رقم  - 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 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428118  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
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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 
 

    0428302  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات - حدودة مؤسسة فى عجمان شركة ماستريد ليمتد _ شركة م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  - 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 
 

    0430088  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -احمد محمد عطيه الكمار وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية - شبين القناطر  -الزهوريين 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 

٤١٥٤٢٣ت        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم االشتراطا
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 جريدة 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 
 

    0430089  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -احمد محمد عطيه الكمار وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية - القناطر  شبين -الزهوريين 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

وغيرها ١٩٣٢٢٩االشتراطات        :      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 
 

    0412132  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/29  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

  اسامه حسن احمد وشركاه_ شركة تضامن -الطيب للتجارة والتنميه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش النبوى _ المهندسين _ العجوزة _ الجيزة ٣

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
 

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

    0413537  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -احمد محمد عطيه الكمار وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه -القناطر  شبين -الزهويين 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0414854  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -يك) ش م م شركة ما وراء البحار للمنتجات الغذائية (هاي ك

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  -المنطقة الرابعة  ٧/١المنطقة الصناعية 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
 

٣٤٩٩٧٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

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

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424035  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمود محمد ادريس عباس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شبرا -الساحل  -شارع االمل ابراج فيصل  ٦

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣١البقوليات الطازجة والخضروات والفاكهة الطازجة بالفئة  - ٣١الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425459  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -رجب وشركاه  تامر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
 

------- 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

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425778  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : مةالــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
 

--------- 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 
 

    0425975  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0426165  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -تامر رجب وشركاه   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
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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 
 

    0427089  

  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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١منتجات الفئه  - ٣١الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427098  

  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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١منتجات الفئه  - ٣١الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427106  

  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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١منتجات الفئه  - ٣١الفئة 
 

مة مرتبطة العال - 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 النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427134  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده - داماس للتنمية الزراعية واالستثمار

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ض بدون خارج الزمام بناصيه الخطاطيه مركز رمزية  الحو ١٧١قطعه االرض 
  السادات

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

الخضروات والفواكه الطازجه وجميع منتجات الفئه -المحاصيل الزراعيه  - ٣١الفئة 
٣١  
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 جريدة 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 
 

    0429328  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

  :التسجيل البإسم ط
  

  شركة تضامن -عماد احمد حسانين خليفه وشريكيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ثان  -طريق اسكندريه القاهره الصحراوي  - ٥٩مدخل ك  -ترعة النصر  ٤محطة 
  االسكندريه -العامريه 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١االعالف الوارده بالفئة  - ٣١الفئة 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -ات        :      االشتراط
حدى
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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 
 

    0290842  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2013/06/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  يةمصرى الجنس - فرد  -طارق محمد حجازى وعبد المطلب حجازى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

البر الشرقى بملك يوسف المحمدى عالم مركز طلخا -الدقهلية -مركز طلخا-نبرة 
  الدقهلية

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

------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 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0340537  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/09/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة أمريكية -بيبسيكو ،أنك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

مشروبات  -المياة المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية  - ٣٢لفئة ا
واشربه ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات الواردة  -الفواكه وعصائر الفواكه 

  دون غيرها ٣٢بالفئة رقم 
 

رتبطة مع العالمة م -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ١٣٨١٥٤العالمة رقم 
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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 
 

    0368996  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/04/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة جناكليس فينياردز للمشروبات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقى  -شارع ثروت  ٢

  32  : المةــــــت العاـــفئ
  

  ٣٢منتجات الفئة   - ٣٢الفئة 
 

٣١٠٨٠٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 
 

    0373683  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/07/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة مساهمة مصريةشرك -شركة األهرام للمشروبات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الصناعية االولى مدينة العبور القاهرة

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٢جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٢الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف واالرقام 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 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0397253  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قطر -، الدوحة  ١٧٧٢ص.ب 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

البيرة (شراب الشعير) والمياة المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات  - ٣٢الفئة 
غير الكحولية , مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكة , شراب 
  .٣٢ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات وجميع المنتجات الواردة في الفئة 
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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 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0403950  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدوده -سلسبيال للصناعات الغذائية ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة العاشر من رمضان  - B4المنطقة الصناعيه -١٨٣ق -الدور االول العلوي 
  يهالشرق

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٢جميع المنتجات الوارده بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

------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 
 

    0408527  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئه  - ٣٢الفئة 
 

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 
 

    0412945  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -مينا طلعت عطوان وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة بدر  -الرابعة المنطقة الصناعية  ٣٧قطعة 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المياه الغازية والمياة المعدنية والعصائر وجميع منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
 

١١٢٧٤٢االشتراطات        :      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 
 

    0413535  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -احمد محمد عطيه الكمار وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه -مركز شبين القناطر  -الزهويين شارع داير الناحية 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفة  - ٣٢الفئة 
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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 
 

    0413540  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -احمد محمد عطيه الكمار وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه -شبين القناطر  -الزهويين 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفة رقم  - ٣٢ة الفئ
 

وغيرها ٣٤٠٩٣٥االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416214  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -مه رفيق شركة كيتشي للتجارة نبيل وامير اسا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

العالمة باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك 
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 جريدة 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 
 

    0416339  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ارابياتا لالغذية والمشروبات وادارة المطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  -) ١٠٣ - ١٠٢الشقة (-)٦ - ٥مدخل ( - ٣السراج مول 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
 

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 ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416340  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ارابياتا لالغذية والمشروبات وادارة المطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  -) ١٠٣ - ١٠٢الشقة (-)٦ - ٥مدخل ( - ٣السراج مول 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢اردة بالفئه جميع المنتجات الو - ٣٢الفئة 
 

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 
 

    0422980  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -شركه النخيل للصناعات الغذائيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -)  مدينه العاشر من رمضان A2) المنطقه الصناعيه ( ٤\٢عه رقم (أقط

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٢الفئة 
 

التنازل عن كلمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
POWER ىباور على حد
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 جريدة 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 
 

    0424225  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها٣٢جميع منتجات الفئة  - ٣٢ئة الف
 

------- 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 
 

    0425393  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة  -الدين عفيفى متفرع من ابراهيم نوار الموازى لشارع أحمد فخرى ش جمال  ٧
  القاهرة -نصر 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
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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 
 

    0425460  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

------- 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

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425779  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

-------- االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

605 
 

 جريدة 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 
 

    0425918  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
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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 
 

    0425976  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٢جميع منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0426166  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢نتجات الواردة بالفئة رقم جميع الم - ٣٢الفئة 
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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 
 

    0426438  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -ادهم اشرف يوسف زعزع  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لقاهرها -قصر النيل  -الزمالك  -شارع السيد البكرى ٣

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

مشروبات  -المياه المعدنيه والغازيه وغيرها من المشروبات غير كحوليه  - ٣٢الفئة 
اشربه ومستحضرات اخري لتحضير  -مستخلصه من الفواكه وعصائر الفواكه 

  ٣٢المشروبات الواردة بالفئه رقم 
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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 
 

    0426439  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -ادهم اشرف يوسف زعزع  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -قصر النيل  -الزمالك  - شارع السيد البكرى  ٣

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

مشروبات  -ه وغيرها من المشروبات غير كحوليه المياه المعدنيه والغازي - ٣٢الفئة 
اشربه ومستحضرات اخري لتحضير  -مستخلصه من الفواكه وعصائر الفواكه 

  ٣٢المشروبات بالفئه 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 
 

    0426440  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -سف زعزع  ادهم اشرف يو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -قصر النيل  -الزمالك  -شارع السيد البكرى   ١٥

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

مشروبات  -المياه المعدنيه والغازيه وغيرها من المشروبات غير كحوليه  - ٣٢الفئة 
اشربه ومستحضرات اخري للتحضير  -مستخلصه من الفواكه وعصائر الفواكه 

  ٣٢المشروبات بالفئه رقم 
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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 
 

    0426441  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -ادهم اشرف يوسف زعزع  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -قصر النيل  -الزمالك  -رى شارع السيد البك ١٥

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

مشروبات  -المياه المعدنيه والغازيه وغيرها من المشروبات غير كحوليه  - ٣٢الفئة 
اشربه ومستحضرات اخري للتحضير  -مستخلصه من الفواكه وعصائر الفواكه 

  ٣٢المشروبات بالفئه 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 

 
  

  : عنها طلب رقم قدم 
 

    0428309  

  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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
 

-----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 
 

    0337733  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/07/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة االهرام للمشروبات ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة العبور  -المنطقة الصناعية األولى 

  33  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣منتجات الفئة  - ٣٣الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٦٣٩٩٩مع 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
 

    0337894  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/07/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة االهرام للمشروبات  (شركة مساهمة مصرية )

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة العبور -المنطقة الصناعية األولى 

  33  : المةــــــات العـــفئ
  

  ادون غيره ٣٣منتجات الفئة  - ٣٣الفئة 
 

-االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 
 

    0337896  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/07/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة االهرام للمشروبات ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة العبور  -المنطقة الصناعية األولى 

  33  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣منتجات الفئة   - ٣٣الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٦٣٩٨٥مع العالمة 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 
 

    0337900  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/07/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة االهرام للمشروبات ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة العبور  -المنطقة الصناعية األولى 

  33  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣منتجات الفئة   - ٣٣ الفئة
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٦٣٩٨٥مع 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 
 

    0258176  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2011/03/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة يابانية مساهمة -بان توباكو انك جا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان -كو طوكيو  - تورانومون ميناتو  ١ - ٢ -  ٢

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

التبغ سواء المصنع أو الغير مصنع ، تبغ التدخين ، تبغ البايب ، التبغ  - ٣٤الفئة 
سناس ) السجائر ، السيجار ، سيجاريلو ( سيجار  الملفوف ، تبغ المضغ ، تبغ المضغ (

رفيع ) مواد التدخين الصلبه المنفصله أو الممزوجه بالتبغ غير مهيأ ألغراض طبيه ، 
النشوء ، مواد المدخنين التى تشمل ورق امتصاص تبغ البايب ، انابيب السيجار و 

  ٣٤الثقاب بالفئة 
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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 
 

    0351182  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/05/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسية  -فرد    - حمادة صبح ابو العنين أبو العنين الفار  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك صبح ابو العنين الفار - الدقهلية     -مركز  المنصورة  -شها 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤الدخان المعسل و جميع منتجات الفئة  - ٣٤الفئة 
 

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 
 

    0385419  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/02/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امارتيةذات مسئولية محدودة - لعامة ش.ذ.م.م شركة الوحدانية للتجارة ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

االمارات  -بر  دبى الخليج التجارى دبى   ٩٠٤مكتب رقم ٢٩٠١١صندوق بريد 
  العربية المتحدة

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

لواردة بالفئة التبغ وأدوات المدخين وأعواد الثقاب سجائر علب سجائر وا  - ٣٤الفئة 
٣٤  

 

-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 
 

    0398404  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد سمير جابر احمد صقر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦مدينه  ٢٢اداري محل  ٢ابراج سيتي ستار برج  ١٠الحي 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال الشيشه االلكترونيه الوارده  ٣٥االعمال التجاريه الوارده بالفئه  - ٣٤الفئة 
  ٣٤بالفئه 
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 جريدة 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 
 

    0407300  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة بريطانية ذات مسؤليه محدوده -جي اند ليمتيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

رود تاون تورتوال جزر  ٣١٧٥الطابق الثالث مبني يامراج ساحه السوق ص ب 
  فيرجن البريطانيه

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

و  -علب سجائر -سجائر  - وادوات المدخنين واعواد الثقاب- التبغ -السجائر  - ٣٤لفئة ا
  ٣٤الوارده بالفئه 
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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 
 

    0407476  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة احمد ووسيم للتجارة والتوكيالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنصورة دقهلية ملك عبد الرازق كامل محمد -الحسينية  -ش على العمرى  ١٥

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٤دخان معسل بالفئة  - ٣٤الفئة 
 

-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 
 

    0408529  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤جميع منتجات الفئه  - ٣٤الفئة 
 

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 
 

    0412753  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة  - بريتيش اميريكان توباكو (براندز) ليمتد 
  بموجب القوانين المرعية فى المملكة المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بي جي ، المملكة المتحدة ٢ار  ٢تامبل باليس ، لندن ، دبليو سي  ٤غلوب هاوس ، 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

التبغ الخام أو المصنَّع ؛منتجات التبغ؛ بدائل التبغ (لغايات غير طبية) ،   - ٣٤الفئة 
جميعها لغرض تسخينها وليس إحراقها ، أدوات المدخنين ، األجهزة اإللكترونية والقطع 

إللكترونية ، السوائل الخاصة بها لتسخين التبغ ، السجائر اإللكترونية ، لفائف السجائر ا
  ٣٤المعدة للسجائر اإللكترونية. بالفئة 

 

وغيرها ١٣٥٦٥٨٦العالمة 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 ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415911  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -يم للتجارة والتوكيالت شركة احمد ووس
  
  شركة تضامن --

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنصورة  - بملك/ عبد الرازق كامل محمد احمد  ١٥شارع على العمرى بالحسينية رقم 
  الدقهلية -

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤دخان معسل بالفئة  - ٣٤الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى -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 
 

    0423985  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  اريابلغ - فرد  -فيليب ايفانوف الزاروف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بلغاريا - ١٧٠٠صوفيا  -شارع دكتور يوردان يوسيفوف  ٢٠

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  ٣٤التبغ بالفئه  -السيجاريلو (سيجار ملفوف بالتبغ ) السيجار -السجائر  - ٣٤الفئة 
  غيرها

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 
 

    0425519  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -فيليب موريس برودكتس اس ايه   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا -نيو شاتيل  ٢٠٠٠ -٣كيو جينير نيود 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

المرذاذ السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ التبغ،  - ٣٤الفئة 
التبغ الخام المصنعة؛ منتجات التبغ، بما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار الصغير، 

بغ الرطب. والتبغ للفة السجائر الخاصة بك، تبغ الغليون، مضغ التبغ، شم التبغ،. الت
بدائل التبغ (وليس ألغراض طبية)؛ مواد المدخنين، بما في ذلك ورق السجائر وأنابيب 

السجاير، أعقاب السجائر، وعلب التبغ، وحاالت السجائر ومطافئ السجائر، أنابيب، 
جهاز جيب للسجائر المتداول والوالعات. العصي التبغ ومنتجات التبغ لغرض تسخينها، 

نية وأسهمها لغرض التدفئة أو التبغ السجائر من أجل اإلفراج عن األجهزة اإللكترو
الهباء الجوي التي تحتوي على النيكوتين عن طريق االستنشاق. حلول النيكوتين السائل 
لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ 

لتقليدية؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق رذاذ السجائر اإللكترونية كبديل للسجائر ا
النيكوتين يحتوي؛ األجهزة التدخين عن طريق الفم للمدخنين ومنتجات التبغ وأبدال تبغ. 
منتجات المدخن للسجائر اإللكترونية؛ أجزاء ولوازم للمنتجات المذكورة أعاله المدرجة 

لعصي التبغ الساخنة. ؛ طفايات السجائر والسيجار ساخنة وكذلك ا٣٤في الدرجة 
  ٣٤صناديق السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن.فئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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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 
 

    0425520  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين  -ايه   فيليب موريس برودكتس اس 
  سويسرا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا -نيو شاتيل  ٢٠٠٠ -٣كيو جينير نيود 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

المرذاذ السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ التبغ،  - ٣٤الفئة 
نعة؛ منتجات التبغ، بما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار الصغير، التبغ الخام المص

والتبغ للفة السجائر الخاصة بك، تبغ الغليون، مضغ التبغ، شم التبغ،. التبغ الرطب. 
بدائل التبغ (وليس ألغراض طبية)؛ مواد المدخنين، بما في ذلك ورق السجائر وأنابيب 

وحاالت السجائر ومطافئ السجائر، أنابيب،  السجاير، أعقاب السجائر، وعلب التبغ،
جهاز جيب للسجائر المتداول والوالعات. العصي التبغ ومنتجات التبغ لغرض تسخينها، 

األجهزة اإللكترونية وأسهمها لغرض التدفئة أو التبغ السجائر من أجل اإلفراج عن 
لنيكوتين السائل الهباء الجوي التي تحتوي على النيكوتين عن طريق االستنشاق. حلول ا

لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ 
السجائر اإللكترونية كبديل للسجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق رذاذ 

. النيكوتين يحتوي؛ األجهزة التدخين عن طريق الفم للمدخنين ومنتجات التبغ وأبدال تبغ
منتجات المدخن للسجائر اإللكترونية؛ أجزاء ولوازم للمنتجات المذكورة أعاله المدرجة 

؛ طفايات السجائر والسيجار ساخنة وكذلك العصي التبغ الساخنة. ٣٤في الدرجة 
  ٣٤صناديق السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن.فئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة 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 
 

    0425956  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا --فيليب موريس برودكتس اس . اية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا  -نيو شاتيل   ٢٠٠٠ -  ٣كيو جينير نيود 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

المبخر السلكي للسجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية ؛ التبغ  - ٣٤الفئة 
الخام أو المصنع ؛ منتجات التبغ ، بما في ذلك السيجار ، السجائر ، السجائر الصغيرة ، 

ائل التبغ (ليست التبغ لف السجائر الخاصة بك ، تبغ الغليون ، ، تبغ للمضغ، نشوق، بد
لألغراض الطبية) ؛ سلع المدخنين ، بما في ذلك ورق وأنابيب السجائر ، ومرشحات 

السجائر ، وعلب التبغ ، وعلب السجائر ومنافض السجائر ، والغليون ، وجهاز الجيب 
لف السجائر ، والوالعات ؛ اعواد الكبريت؛ أعواد التبغ ومنتجاته بغرض التسخين ، 

ترونية وأجزائها لغرض تسخين السجائر أو التبغ إلطالق الهباء الجوي واألجهزة اإللك
المحتوي على النيكوتين لالستنشاق ؛ محاليل النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر 

اإللكترونية ؛ أجهزة التدخين اإللكترونية السجائر اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية 
زة اإللكترونية الستنشاق النيكوتين المحتوي على الهباء كبديل للسجائر التقليدية ؛ األجه

الجوي ؛ أجهزة تبخير الفم للمدخنين ومنتجات التبغ وبدائل التبغ ؛ سلع للمدخنين 
للسجائر اإللكترونية ؛ األجزاء والتجهيزات للمنتجات المذكورة أعاله المدرجة في الفئة 

ذلك أعواد التبغ المسخنة ؛ علب ؛ أجهزة إلطفاء السجائر والسيجار المسخنة وك ٣٤
  ٣٤السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن الواردة بالفئة رقم 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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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 
 

    0425957  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا --موريس برودكتس اس . اية  فيليب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا  -نيو شاتيل   ٢٠٠٠ -  ٣كيو جينير نيود 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

المبخر السلكي للسجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية ؛ التبغ  - ٣٤الفئة 
أو المصنع ؛ منتجات التبغ ، بما في ذلك السيجار ، السجائر ، السجائر الصغيرة ،  الخام

التبغ لف السجائر الخاصة بك ، تبغ الغليون ، ، تبغ للمضغ، نشوق، بدائل التبغ (ليست 
لألغراض الطبية) ؛ سلع المدخنين ، بما في ذلك ورق وأنابيب السجائر ، ومرشحات 

لب السجائر ومنافض السجائر ، والغليون ، وجهاز الجيب السجائر ، وعلب التبغ ، وع
لف السجائر ، والوالعات ؛ اعواد الكبريت؛ أعواد التبغ ومنتجاته بغرض التسخين ، 

واألجهزة اإللكترونية وأجزائها لغرض تسخين السجائر أو التبغ إلطالق الهباء الجوي 
السائلة لالستخدام في السجائر المحتوي على النيكوتين لالستنشاق ؛ محاليل النيكوتين 

اإللكترونية ؛ أجهزة التدخين اإللكترونية السجائر اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية 
كبديل للسجائر التقليدية ؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق النيكوتين المحتوي على الهباء 

سلع للمدخنين  الجوي ؛ أجهزة تبخير الفم للمدخنين ومنتجات التبغ وبدائل التبغ ؛
للسجائر اإللكترونية ؛ األجزاء والتجهيزات للمنتجات المذكورة أعاله المدرجة في الفئة 

؛ أجهزة إلطفاء السجائر والسيجار المسخنة وكذلك أعواد التبغ المسخنة ؛ علب  ٣٤
  ٣٤السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن بالفئة رقم 

 

الطالب حق اسبقية االشتراطات        :      منح
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 جريدة 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 
 

    0425958  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا --فيليب موريس برودكتس اس . اية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا  -شاتيل  نيو  ٢٠٠٠ -  ٣كيو جينير نيود 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

المبخر السلكي للسجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية ؛ التبغ  - ٣٤الفئة 
الخام أو المصنع ؛ منتجات التبغ ، بما في ذلك السيجار ، السجائر ، السجائر الصغيرة ، 

بغ للمضغ، نشوق، بدائل التبغ (ليست التبغ لف السجائر الخاصة بك ، تبغ الغليون ، ، ت
لألغراض الطبية) ؛ سلع المدخنين ، بما في ذلك ورق وأنابيب السجائر ، ومرشحات 

السجائر ، وعلب التبغ ، وعلب السجائر ومنافض السجائر ، والغليون ، وجهاز الجيب 
ن ، لف السجائر ، والوالعات ؛ اعواد الكبريت؛ أعواد التبغ ومنتجاته بغرض التسخي

واألجهزة اإللكترونية وأجزائها لغرض تسخين السجائر أو التبغ إلطالق الهباء الجوي 
المحتوي على النيكوتين لالستنشاق ؛ محاليل النيكوتين السائلة لالستخدام في السجائر 

اإللكترونية ؛ أجهزة التدخين اإللكترونية السجائر اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية 
التقليدية ؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق النيكوتين المحتوي على الهباء  كبديل للسجائر

الجوي ؛ أجهزة تبخير الفم للمدخنين ومنتجات التبغ وبدائل التبغ ؛ سلع للمدخنين 
للسجائر اإللكترونية ؛ األجزاء والتجهيزات للمنتجات المذكورة أعاله المدرجة في الفئة 

السيجار المسخنة وكذلك أعواد التبغ المسخنة ؛ علب ؛ أجهزة إلطفاء السجائر و ٣٤
  ٣٤السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0248803  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2010/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

لية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات شركة ذات مسئو -ماجد الفطيم امالك
  المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة -دبى  ٦٠٨١١ص ب

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من   - ٣٥الفئة 
مالئم ( والينطوى ذلك على خدمة النقل) ويمكن ان تتوفر هذة معاينتها وشرائها بشكل 

  دون غيرها ٣٥الخدمات على مستوى محالت التجزئة وهذة المنتجات واردة 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 
 

    0265519  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2011/10/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين انجلترا -الفريد دنهيل ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كيتو تي ، المملكة المتحدة ٥جيه  ١هيل ستريت ، لندن دبليو  ١٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

طاعى للمواد العطرية ومواد التزيين ومواد التجميل خدمات البيع بالق - ٣٥الفئة 
والصابون والنظارات والمجوهرات واألصناف الشخصية األخرى والساعات وساعات 

الحائط وأدوات الكتابة ومنتجات الجلود والمالبس واردية القدم وأغطية الرأس 
فى المواد واإلدوات الرياضية وأدوات التدخين ، خدمات البيع بالقطاعى أو الجملة 

العطرية ومواد التزيين ومواد التجميل والصابون ومعاجين األسنان والنظارات 
والمجوهرات واألصناف الشخصية األخرى ، والساعات وساعات الحائط وأدوات 
الكتابة واألدوات المكتبية والمنتجات الجلدية ، وأغطية الرأس واألدوات الرياضية 

بيع بالقطاعى عن طريق البريد او كتالوج للمنتجات وأدوات التدخين ، تقديم خدمات ال
المذكورة ، تقديم خدمات البيع بالقطاعى باألنترنت للمنتجات المذكورة ، تقديم خدمات 

البيع بالقطاعى للمنتجات المذكورة عن طريق قناة تليفزيونية ، تقديم خدمات البيع 
المحمولة المجهزة بإتصال  بالقطاعى عن طريق التليفون والتليفون المحمول واألجهزة

باألنترنت أو عن طريق أجهزة األتصاالت األخرى للمنتجات المذكورة ، تقديم خدمات 
  ٣٥البيع بالقطاعى عن طريق التسويق المباشر بالفئة 

 

٥٦٨٧٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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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 
 

    0279421  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2012/09/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

بى سى بى جى اى بى هولدينجز ال بى ، شركه محدودة المسئوليه ، مؤسسه طبقا 
  لقوانين نيويورك

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحده االمريكيه ١٠٠١٩ستريت ، نيويورك ان واى  ٥٧ويست  ٥٠

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات محالت البيع بالتجزئة للمالبس واالكسسورات والمالبس الجلدية  - ٣٥الفئة 
واالحذية والشنط بجميع انواعها الجلدية وغيرها ونظارات الشمس ، المحافظ واالحزمة 

  ٣٥بالفئة 
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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 
 

    0328166  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -رامي مجدي فهمي الشربيني 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجماليه ٤٦ش جوهر القائد الطابق الثالث شقة  ٣٦

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  حضرات التجميلدون غيرها وخاصه فى مجال مست ٣٥جميع خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
 

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 
 

    0328170  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -رامي مجدي فهمي الشربيني 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجماليه ٤٦ش جوهر القائد الطابق الثالث شقة  ٣٦

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها وخاصه فى مجال مستحضرات التجميل ٣٥جميع خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
 

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 
 

    0337732  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/07/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة االهرام للمشروبات ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة العبور  -المنطقة الصناعية األولى 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣في جميع منتجات الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥فئة ال
 

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 
 

    0337895  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/07/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ش م م  شركة االهرام للمشروبات

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة العبور  -المنطقة الصناعية األولى 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣) فى جميع منتجات الفئة ٣٥خدمات الفئة ( - ٣٥الفئة 
 

بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة - -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 
 

    0337901  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/07/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة االهرام للمشروبات ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة العبور  -المنطقة الصناعية األولى 

  35  : المةــــــالعات ـــفئ
  

  ٣٣فى جميع منتجات الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
 

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 
 

    0338448  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/07/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  (شركة مساهمة مصرية )-شركة االهرام للمشروبات  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة العبور -المنطقة الصناعية األولى 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٣٣دون غيرها (فى مجال   ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
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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 
 

    0359274  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/10/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة - شركة الالمار للتجارة العامة (ش ذ م م) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦المحور المركزى  ١٢سيلفر مول الدور الخامس مكتب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١ - ٣٠فى مجال الفئات  ٣٥ستيراد والتصدير بالفئة اال - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0375674  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/08/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة متحدة كندية -فايس ميديا كندا انك. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، كندا ٢بى  ٢سى ٣يى كينج ستريت مونتريل ،كيو بى سى ، اتش  ١٢٧

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية والتسويق؛ استشارات الدعاية والتسويق؛ خدمات الدعاية  - ٣٥الفئة 
ات لآلخرين؛ خدمات الدعاية واإلعالن، والتسويق، تحديدا: الترويج للبضائع والخدم

تحديدا: الترويج للبضائع والخدمات وهوية العالمات والمعلومات التجارية واألخبار 
لآلخرين من خالل الفعاليات والصوتيات ووسائط الفيديو واألفالم والرقمية واالجتماعية 

إلعالم االجتماعية وعلى اإلنترنت؛ ؛ العالقات العامة؛ استشارات استراتيجيات وسائل ا
والتسويق التي تركز على مساعدة العمالء البتكار وتمديد استراتيجيات منتجاتهم 

وعالمتهم من خالل بناء حلول التسويق الجذابة؛ التطوير االبتكاري الستراتيجيات 
ومفاهيم وتكتيكات التسويق، تحديدا: تطوير الجمهور والوعي بالعالمات التجارية 

وبناء المجتمعات على اإلنترنت واتصاالت الرأي الرقمي؛ إنتاج  وعالقات الزبائن
المواد الدعائية التي تعرض الفيديوهات والصور الفوتوغرافية والكتابات التسويقية 

األصلية وابتكار العالمات التجارية والترويج أو الدعاية للبضائع والخدمات لآلخرين؛ 
آلخرين، تحديدا: تطوير الحمالت الدعائية الخدمات الدعائية والتسويقية والترويجية ل

للتلفاز والوسائط المطبوعة والصفحات اإللكترونية التي تعرض الفيديوهات والصور 
الفوتوغرافية والكتابات التسويقية األصلية وابتكار العالمات التجارية والترويج أو 

ة العالمات الدعاية للبضائع والخدمات لآلخرين؛ الترويج للبضائع والخدمات وهوي
التجارية والمعلومات التجارية واألخبار لآلخرين بواسطة توفير مواقع إلكترونية 

تعرض الدعايات للبضائع والخدمات لآلخرين على شبكة الحاسوب العالمية؛ التسويق 
والترويج للفعاليات الخاصة؛ التخطيط للفعاليات الخاصة لغايات األعمال؛ تخطيط 

ات التجارية أو الترويجية أو الدعائية؛ التخطيط واإلدارة الفعاليات الخاصة للغاي
للفعاليات للتسويق أو ابتكار العالمات لتجارية أو الترويج أو الدعاية للبضائع والخدمات 

  .١٦و  ٩،٢٥لآلخرين الخاصة بالفئة رقم 
 

٣٧٥٦٧٢م العالمة مرتبطة مع العالمة رق -منح الطالب حق اسبقية  -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 
 

    0377157  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/09/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة تحرير آلي تكنولوجي بارك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -الجيزة  -الدقي  -شارع دكتور محمد صبحي  ١

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعايه واالعالن والتسويق وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط  - ٣٥الفئة 
المكتبى اشتشارات فى ادارة وتنظيم االعمال والمساعده فى االعمال خدمات ادارة 
المشاريع لمشاريع البناء تجميع البيانات و المعلومات االحصائيه خدمات الفواتير 

تسويق ابحاث التسويق تنظيم المعارض وتنظيم المعارض التجاريه لغايات دراسات ال
تجاريه او اعالنيه خدمات التعاقد الخارجى للتنظيم االدارى للشركات خدمات التعاقد 

الخارجى بما فى ذلك (مساعده فى االعمال) توظيف االفراد العالقات العامه كتابة ونشر 
  ٣٥العمال الواردة بالفئة رقم نصوص الدعايه واالعالن خدمات نقل ا

 

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 ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381424  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/11/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ت مسئولية محدودةشركة ذا - فورسيزونز هوتيلز (باريادوس ) ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جزر الهند الغربيه - شنسرى هاوس هاى ستريت بريدجتاون باربادوس 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

إدارة وتوجية األعمال وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات الشراء؛ إدارة  - ٣٥الفئة 
صفقات التجارية، وترتيب العقود لشراء األعمال لآلخرين بما في ذلك التفاوض وإبرام ال

وبيع السلع والخدمات؛ توفير المعلومات عن السلع والخدمات والموردين والشركات 
[األعمال]؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة؛ خدمات البيع؛ خدمات الطلب بالبريد؛ خدمات 

إدارة الفنادق؛ البيع عبر اإلنترنت أو عبر الهواتف المحمولة؛ إدارة الفنادق لآلخرين؛ 
توفير التسهيالت [المرافق] للمعارض (اإلدارية)؛ نشر االعالنات؛ الدعاية واإلعالن 

المباشر بالبريد؛ توفير خدمات مركز األعمال؛ الترويج للشقق السكنية، والشقق السكنية 
في مبنى سكني، والعقارات بنظام اقتسام الوقت، والعقارات بنظام الملكية على فترات، 

عقارات التجارية، ومراكز التسوق والمراكز التجارية [الموالت]، والعقارات بجميع وال
أنواعها، والتسهيالت والمرافق المتعلقة بها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر اإلنترنت 
أو إلكترونيًا أو عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ تسويق مركز تجاري [مول] للبيع بالتجزئة؛ 

ارة ألصحاب المتاجر و/ أو المشتغلين في المراكز التجارية توفير خدمات اإلد
[الموالت]؛ تنظيم المؤتمرات والمعارض ألغراض األعمال ولألغراض التجارية؛ 
برامج المكافآت التحفيزية لمستخدمي بطاقات االئتمان؛ تشغيل برامج والء العمالء؛ 

ها بالسلع و/أو الخدمات؛ إصدار شهادات الهدايا وبطاقات الهدايا التي يمكن استبدال
خدمات الدعاية واإلعالن؛ إداره أعمال الفنادق، والنوادي الصحية [السبا]، والشقق 
الخدمية، ومنافذ بيع الطعام، ومنافذ بيع المشروبات، والمكاتب، ومراكز األعمال، 
بر والمتاجر، ومراكز التسوق، ومنافذ البيع بالتجزئة والبيع بالجملة؛ البيع بالتجزئة ع
اإلنترنت؛ استشارات إدارة األعمال، واستشارات إدارة الفنادق، واستشارات إدارة 

النوادي الصحية [السبا]، واستشارات إدارة األعمال المتعلقة باألغذية والمشروبات؛ 
خدمات استشارات األعمال المتعلقة باالمتياز؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما عدا منتجات 

مع بين مجموعة متنوعة من السلع، لصالح آخرين، وتمكين الوجبات الجاهزة؛ الج
العمالء من عرض هذه البضائع وشرائها بشكل مريح في فندق، أو منفذ لبيع األغذية 

والمشروبات فيما عدا منتجات الوجبات الجاهزة، أو برج إداري مكتبي، أو مركز 
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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

بات الجاهزة ، من مؤتمرات، أو متجر، أو منفذ بيع بالجملة فيما عدا منتجات الوج
كتالوج عام للبضائع عن طريق الطلب بالبريد أو عن طريق االتصاالت، أو من موقع 
شبكة اتصاالت عالمية للبضائع العامة؛ تجميع القوائم البريدية؛ خدمات الطلب بالبريد، 
وعبر الهاتف واالتصاالت واالتصاالت السلكية واالسلكية األخرى؛ الدعاية واإلعالن 

بالبريد؛ استشارات األعمال؛ خدمات العرض للبضائع؛ خدمات الدعاية  المباشر
واإلعالن؛ الخدمات التسويقية والترويجية، وتحليل وأبحاث التسويق؛ خدمات وكاالت 

التصدير واالستيراد؛ جلب وشراء السلع نيابة عن نشاط التجاري [شركة أعمال]؛ 
تعلقة بالخدمات المذكورة؛ برامج المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية الم

عضوية العمالء، وبرامج والوالء، والحوافز، والمكافآت، وبرامج االسترداد ألغراض 
؛ ٣٥تجارية، وترويجية، و/ أو ألغراض الدعاية واإلعالن، وجميعها مدرجة في الفئة 

من قاعدة بما في ذلك جميع الخدمات السالفة الذكر المقدمة إلكترونيًا أو عبر اإلنترنت 
بيانات كمبيوتر أو عبر اإلنترنت؛ المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية 

  .٣٥المتعلقة بالخدمات المذكورة؛ جميعها مدرجة في الفئة 
 

----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 
 

    0395213  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -أشرف حسن أبراهيم معوض وشركاه ام.ام.بى لعموم االستيراد والتصدير 
  توصية بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع بن يونس الكنانة قسم محرم بك االسكندرية ١٢

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال االدوات الصحيه الواردة  ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ١١بالفئه رقم 

 

٣٩٠٩٧٦العالمة متبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      التنازل عن نيو باللغتين على حدة 
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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 
 

    0397320  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مؤسسة فى موريشيوس محدودة -ارما المحدودة شركة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور الخامس ، البرج الثالث ، نيكستراكوم ، سيبيرسيتي ، ابيني ، جمهورية 
  موريشيوس

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

جات فى منت ٣٥خدمات االستيراد والتصدير والدعايه واالعالن بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٢٩الزيوت والشحوم المعده للتغذيه فقط الواردة بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398244  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عمرو اسماعيل مجدي محمود فؤاد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - قسم باب شرق  -شقة بالدور االرضى  -ن احمد فاروق على عزت م  ٢٨٤ش  ٦
  االسكندرية

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥تسويق عقارى الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401793  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ابراهيم عبد الحليم صادق المزين وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

من شارع سالم من شارع النادى بملك / عالء مصطفى سليمان ابو زيد  ١٤شارع  ١٩
  اول طنطا الغربية

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥الدعاية واالعالن بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402711  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ني وشريكته شركة هيثم سمير محمد السعد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفيه -السادات  -مول البنوك  - الدور االول  علوى  - ٦محل رقم 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال الحاصالت الزراعيه بالفئه  ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة 
٣١  

 

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 
 

    0403549  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -محمد جابر محمد موينة وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ول فوق االرضى الساحل القاهرةش دوليتان الدور اال ٢٦

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال الحاصالت الزراعية بالفئة  ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئة   - ٣٥الفئة 
٣١  

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405686  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شركة الحناوى للدخان والمعسل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة دمنهور -بملك/ شركة الحناوي للدخان والمعسل بدمنهور  ٤كومبانية الغاز رقم 
  البحيرة

  35  : مةالــــــات العـــفئ
  

لالدخنة والمعسل والسجائر والكبريت  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٤ومستلزمات التدخين الواردة بالفئة 

 



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
 
 
 

653 
 

 جريدة 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 
 

    0405788  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -قر محمد سمير جابر احمد ص

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦مدينة  - ٢٢ادارى محل  ٢ابراج سيتى ستار برج  ١٠الحى 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥بيع وتجاره الشيشه االلكترونيه الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
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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 
 

    0409843  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -ستب لالستشارات والتنمية الصناعية(سكيد)  ش ذ  م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  _ المقطم _ القاهرة ٨٣_ ش  ٨٣٥٧الدور االول بالعقار المقام على القطعة رقم 

  35  : المةــــــعات الـــفئ
  

فى مجال المنتجات  ٣٥االستيراد و التصدير و التوريدات العمومية للفئه  - ٣٥الفئة 
  الورقية و كل مايتعلق بنظافة البيئة

 

-االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 
 

    0410219  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -اشرف محمد خيرى حسن ابراهيم الشيخ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برج الملكة سرايات المعادى المعادى ٢٣

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال الحاصالت الزراعيه بالفئه  ٣٥ه االستيراد والتصدير الوارد بالفئ - ٣٥الفئة 
  دون غيرها ٣١

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

656 
 

 جريدة 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 
 

    0411544  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئوليه محدوده شركه -انتركيم للتجارة والتوكيالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -النزهه  -النزهه  الجديده  -ش حسن خاطر  ١٤

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد و التصدير والمحالت التجاريه و التوكيالت التجاريه  - ٣٥الفئة 
  ٥ - ٣فى مجال الفئات  ٣٥الواره بالفئه 
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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

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412133  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  اسامه حسن احمد وشركاه _ شركة تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش النبوى _ المهندسين _ العجوزة _ الجيزة ٣

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

دون ٣١فى مجال الفئه  ٣٥راد و التصدير _ االعمال التجارية بالفئة االستي - ٣٥الفئة 
  غيرها

 

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 
 

    0412138  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -لغرابلي محمد عصام الدين محمد محمد ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جمهوريه مصر العربيه -الغربيه  -طنطا ثان  -ش على بك الكبير  ٤

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط ٦فى مجال الفئه  ٣٥االستيراد و التصدير بالفئه   - ٣٥الفئة 
 

على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص -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 
 

    0412570  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه -شبين القناطر  -الزهويين 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢ - ٣١ - ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

-------- 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 
 

    0412723  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -عبد الرحمن بسيونى بسيونى عجوة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحيرة -مركز الدلنجات  -بملك / عمرو طلعت عبد الكريم  -المسين 

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣الزيوت الطبيعية الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥عشاب الواردة بالفئة اال - ٥الفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة فى مجموعها
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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 
 

    0413006  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  اللس انترناشيونال بي في اي انك

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء البريطانية ١١٦وس ، ص ب ميدس ها

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط  - ٣٥الفئة 
المكتبي؛ التسويق؛ إدارة أعمال منافذ البيع بالتجزئة؛ تجارة الجملة والتجزئة، خدمات 

تجزئة عبر اإلنترنت وخدمات البيع بالتجزئة عبر الطلب البريدي، لبيع األثاث البيع بال
والمفروشات واألدوات المنزلية والمفروشات القماشية وأشياء الديكور الداخلي؛ عرض 
البضائع بغرض البيع؛ إبرام العقود لشراء وبيع السلع؛ خدمات برامج الوالء والحوافز 

ج والء العمالء وحوافزهم؛ تجميع تشكيلة من المنتجات والمكافآت؛ تنظيم وإدارة برام
لحساب الغير بما يمكن جمهور المستهلكين من معاينة هذه المنتجات وشرائها بسهولة 

  ٣٥ويسر؛ تجميع وتنظيم قواعد البيانات حاسوبية. بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

662 
 

 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 
 

    0413392  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -صفوت سالمة جيد وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الصناعية االولي االسماعيلية

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

وكاالت االستيراد والتصدير واالعمال التجارية ويفط المحالت وجميع  - ٣٥الفئة 
) فى مجال الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة ٣٥الواردة بالفئة (الخدمات 

والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى ، جلود الحيوانات 
الخام أو المدبوغة ، الصناديق والحقائب السفرية ، المظالت والشماسي والعصي ، 

) و المالبس ولباس القدم وأغطية ١٨الفئة (السياط وأطقم الحيوانات والسروج الواردة ب
  )٢٥الرأس الواردة بالفئة (

 

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 
 

    0413576  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/01  

  :سجيلالت إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -اسامة صالح عبد المنطلب  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  باب الشعريه ٣درب الطباخ شقه بالدور الثانى رقم  ١٤

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجاريه والتوكيالت التجاريه  - ٣٥الفئة 
  ٢٥مجال الواردة بالفئة  فى ٣٥الواردة بالفئة 

 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى على حدة
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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 
 

    0413588  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  هبه هللا طارق عبد المقصود سليمان _ فرد مصرى الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش المتحف طنطا ثان الغربية ٧

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥فى مجال الفئة  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

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 
 

    0413906  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد سعد علي الفار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  صفيه زغلول الشرق بورسعيد ٢٩

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١ - ٣٠ -  ٢٩في مجاالت الفئات  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -شتراطات        :      اال
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 جريدة 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 
 

    0413909  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - وليد طه عبده ابو الخير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

يوليو و الظاهر ملك/ ابو الخير الشرق  ٢٣شارع  ٢٧ِتب بالشقة بالدور الرابع عماره مك
  بورسعيد -

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠فى مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

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 
 

    0414132  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ريتش فوود للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة العبور  - ١٢٠٠٩بلوك  ١٧

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥استيراد وتصدير اللحوم ومصنعاتها الواردة بالفئة  - ٣٥ة الفئ
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 
 

    0415190  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -حان وشريكه عامر محمد الط

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديده  -الرحاب  ٩٢محموعه  ٧عماره 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال البن والقهوه وقهوه اصطناعيه  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
حليب وقهوه غير محمصه وجميع انواع ومشروبات اساسها القهوه ومشروبات قهوه بال

  القهوه والبن وخدمات البيع فى مجال البن والدعايه واالعالن فى مجال البن
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٢٨٧٧٤٨مع 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 
 

    0417447  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى الجنسية -فرد  -احمد سليم كوسه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمهوريه العربيه السوريه

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

كتبية استيراد الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال واألنشطة الم - ٣٥الفئة 
وتصدير و التوكيالت التجارية والمحالت التجارية بوصفها من االعمال التجارية 

والدعاية و االعالن و التسويق وعرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها وإدارة 
 ٣٥األعمال التجارية أو الصناعية، دراسات التسويق و جميع الخدمات الواردة بالفئة 

  ٢٥ في مجال الفئه
 

التنازل عن الحرف فى الوضع العادى  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
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 
 

    0417491  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  الجنسيةمصرى  -فردى  -باسم احمد محمد ابراهيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهه  -سانت فاتيما   - ش احمد فؤاد  ٣١

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥تنظيم معارض وتسويق عقارى بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
 

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 ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417888  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -د.محمد ماهر احمد شاهين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -الرمل  -من ش الكساني   -ش سمر قند 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥االستشارات الهندسية الواردة بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
التنازل عن الحروف -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 
 

    0417914  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسية -فرد   - ميالد عدلى كامل فرج هللا  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الجمالية  -ش سوق السمك  ١٣

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥الدعايه و االعالن الواردة بالفئه رقم  - ٣٥الفئة 
 

الك العالمة باستخدامها مجمعهاالشتراطات        :      تعهد م
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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 
 

    0418213  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  جهه حكوميه تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة قطر -المجلس الوطنى للسياحة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قطر - الدوحه ٢٤٦٢٤ب  -ص 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

اإلعالن؛ إدارة اعمال؛ تصريف أعمال؛ وظائف مكتبية؛ اإلعالن في مجال  - ٣٥الفئة 
السياحة والسفر؛ التسويق؛ التسويق في مجال السياحة والسفر؛ الخدمات الترويجية؛ 

السفر؛ المعلومات توزيع المواد الترويجية؛ توزيع المواد الترويجية المتعلقة بالسياحة و
التجارية والخدمات االستشارية؛ المعلومات التجارية والخدمات االستشارية المتعلقة 
بالسفر والسياحة؛ تنظيم األحداث لألغراض التجارية واإلعالنية؛ الترويج للمناسبات 
الخاصة؛ ترتيب وإجراء األحداث الترويجية؛ ترتيب وإجراء األحداث الترويجية في 

ر والسياحة؛ الترويج للمسابقات واألحداث الرياضية؛ توفير مساحة على مجال السف
مواقع الشبكة العنكبوتية للسلع والخدمات اإلعالنية؛ توفير معلومات األعمال عبر موقع 
على الشبكة العنكبوتية؛ تقديم معلومات تسويقية عبر موقع على الشبكة العنكبوتية؛ تقديم 

ى الشبكة العنكبوتية؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع معلومات إعالنية عبر موقع عل
بالتجزئة عبر اإلنترنت المتعلقة ببيع الكتب، والكتيبات، وأدلة السفر، والدوريات، 

والمجالت، والخرائط، واألعداد الدورية، والمواد القرطاسية، ومواد الرسم، وكتب 
لصقات، والبطاقات البريدية، التلوين، وأقالم التلوين، واألقالم، وأقالم الرصاص، والم

وملصقات الصور، والجداول الزمنية، والقسائم، والدفاتر، المفكرات، اليوميات، 
التقاويم، سالسل المفاتيح، حقائب حمل، أكواب، قمصان، مالبس، قبعات، ألعاب 

محشوة؛ خدمات المعلومات، واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بما سبق 
  .٣٥لفئة الواردة في ا

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -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 
 

    0418862  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد محمد حامد الصعيدى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع االربعين بملك / محمد حامد رمضان ، مركز الباجور , المنوفية

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥في مجال منتجات المالبس الواردة بالفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
التنازل عن كل مقطع على حدى -ستخدامها مجمعه با
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 جريدة 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 
 

    0419124  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد محمد حامد الصعيدي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مضان ، مركز الباجور ، المنوفيهشارع االربعين بملك/ محمد حامد ر

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال منتجات المالبس الواردة بالفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
٢٥  
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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 
 

    0419361  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -ايكو نيك ايدج ال تى دي 
  سيشل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اس تي فلور، فيكتوريا، ماهي ،سيشيل.١ -أولياجي تراد سينتر 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

ات المادية للحاسب اآللي، خدمات البيع بالجملة والتجزئة متصلة ببيع المكون - ٣٥الفئة 
أجهزة إلكترونية، أجهزة وأدوات إلكترونية، المنتجات المنزلية، أجهزة منزلية، أدوات 

وأواني منزلية، أغراض مكتبية، إكسسوارات ملحقات خاصة بالسيارات، منتجات 
بستنة، عناصر الزمة لمنتجات يتم تصنيعها بالمجهود الشخصي، حقائب، منتجات 

رياضية، ألعاب، أحذية، شباشب، ساعات حائط، إكسسوارات زينة رياضية، سلع 
وعناصر خاصة بالهدايا؛ تجميع، لصالح آخرين، مجموعة متنوعة من السلع، تمكين 

المستهلكين من معاينة وشراء على نحو مالئم للمكونات المادية للحاسب اآللي، أجهزة 
المنزلية، أجهزة منزلية، إلكترونية، أجهزة وأدوات إلكترونية، منتجات لألغراض 

أدوات وأواني منزلية، أغراض مكتبية، إكسسوارات وملحقات خاصة بالسيارات، 
منتجات بستنة، عناصر الزمة لمنتجات يتم تصنيعها بالمجهود الشخصي، حقائب، 

منتجات رياضية، سلع رياضية، ألعاب، أحذية، شباشب، ساعات حائط، إكسسوارات 
يا؛ خدمات متعلقة بالحسوم (خدمات البيع بالتجزئة، البيع زينة وعناصر خاصة بالهدا

بالجملة أو ترويج المبيعات)؛ إدارة منشأة بيع بالتجزئة لصالح آخرين الواردة في الفئة 
٣٥.  

 

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

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419748  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -سليم للتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية  -بنها  - كفر الجزار   -الدور السابع    -برج الندى 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال  ٣٥االستيراد والتصدير وكافه االعمال التجاريه الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ماعدا االعالف ٣١الفئه 

 

  ٣٥٧٣١٣االشتراطات        :      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 ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420498  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -احمد طارق فاروق جودة على 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش سكة الوايلى العباسية الوايلى القاهرة ٥٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩فى مجال بالفئة  ٣٥الخدمات الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

التنازل  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -:      منح حق خاص على االلوان     االشتراطات    
عن الحروف فى الوضع العادى باللغتين 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 
 

    0420538  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ت الغذائية ومستحضرات التجميل زيتا ميدسن للمكمال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -حدائق االهرام  -ع  ٢٥٣شقه بالعقار رقم 

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥المكمالت الغذائيه الواردة بالفئة  - ٥الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٤٠٠٩٦٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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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 
 

    0420540  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -زيتا ميدسن للمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -حدائق االهرام  -ع  ٢٥٣شقه بالعقار رقم 

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥اردة بالفئة رقم المنتجات الو - ٥الفئة 

 

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

    0420547  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ة ومستحضرات التجميل زيتا ميدسن للمكمالت الغذائي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -حدائق االهرام  -ع  ٢٥٣شقه بالعقار رقم 

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥المكمالت الغذائيه الواردة بالفئة  - ٥الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -ت        :      االشتراطا
وغيرها ٤٠٠٩٦٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 
 

    0420551  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -زيتا ميدسن للمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -حدائق االهرام  -ع  ٢٥٣شقه بالعقار رقم 

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥ائيه الواردة بالفئة رقم المكمالت الغذ - ٥الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ٤٠٠٩٦٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420552  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -زيتا ميدسن للمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -حدائق االهرام  -ع  ٢٥٣شقه بالعقار رقم 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

لكترونى وخدمات متاجر التسويق واالعالن االعمال التجاريه والتسويق اال - ٣٥الفئة 
فى مجال المستحضرات الصحيه والطبيه واالغذيه  ٣٥والبيع والشراء بالفئة 

  ٣ومستحضرات التجميل بالفئه  ٥والمكمالت الغذائيه بالفئه 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
وغيرها ٤١٤٧٨٨
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 جريدة 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 
 

    0420553  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -زيتا ميدسن للمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الهرام حدائق ا -ع  ٢٥٣شقه بالعقار رقم 

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 

 

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 
 

    0420661  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - M H Aام اتش ايه لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة محور خدمي ثاني  ٢٠٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

ادارة وتوجيه االعمال واالستيراد والتصدير وخدمات البيع وعرض السلع  - ٣٥الفئة 
فى مجال  ٣٥لصالح الغير عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة 

  ٢٩الفئة 
 

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 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0421176  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

مؤسسة قابضة تأسست وقائمة طبقا لقوانين جزر العذراء  -اوغرام هولدينج انك 
  البريطانية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

رود  - ١٤٦ص.ب  -ز تريدنت تشامبر -تريدنت تراست كومباني (بى في اي ) ليمتد 
  جزر العذراء البريطانية - تورتوال  -تاون 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥وكاالت التوظيف , توظيف االفراد , توظيف االفراد الواردة بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
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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 
 

    0421237  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -شركة االفاق الممتدة المحدودة 
  لقوانين المملكة العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ١١٤٧١الرياض  ٢٠٦٤٧ص.ب  -شارع الملك عبد العزيز ’ حى صالح الدين 
  المملكة العربية السعودية

  35  : المةــــــت العاـــفئ
  

المساعدة في إدارة األعمال التجارية والصناعية، إدارة وتوجيه األعمال  - ٣٥الفئة 
  .٣٥الواردة في الفئة 

 

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 
 

    0421241  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -ترافيك ماركت للتجارة والتوزيع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  -حى الملتقى العربى  - ١٤٧الدور االرضى 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥السوبر ماركت الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -شتراطات        :      اال
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 جريدة 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 
 

    0422115  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ش م م  -جمله ماركت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - مدخل طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى  - ون داون تا

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال االستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه  ٣٥خدمات الفئة   - ٣٥الفئة 
  ) ٥-٣الدعاية و االعالن( في مجال الفئة  -سلسة محالت السوبر ماركت 

 

وغيرها ٢٤١٤٠٧العالمة مرتبطة مع العالمة -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 ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422116  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ش م م  -جمله ماركت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - ل طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى مدخ - داون تاون 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

 -االستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه سلسة محالت السوبر ماركت   - ٣٥الفئة 
  ٢٨-٢٥في مجال الفئات  ٣٥الدعاية و االعالن وخدمات الفئة 

 

وغيرها ٢٤١٤٠٧العالمة مرتبطة مع العالمة  -لوان االشتراطات        :      منح حق خاص على اال
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 جريدة 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 
 

    0422117  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ش م م  -جمله ماركت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - ية القاهرة الصحراوى مدخل طريق االسكندر - داون تاون 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال االستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه في  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  الدعاية و االعالن -سلسة محالت السوبر ماركت  -١٦-١١مجال الفئة 

 

وغيرها ٢٤١٤٠٧العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 
 

    0422120  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ش م م  -جمله ماركت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - رة الصحراوى مدخل طريق االسكندرية القاه - داون تاون 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال االستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه  ٣٥خدمات الفئة   - ٣٥الفئة 
  ٢٨-٢٥الدعاية و االعالن في مجال الفئة  -سلسة محالت السوبر ماركت 

 

وغيرها ٢٤١٤٠٧مرتبطة مع العالمة العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 
 

    0422312  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - ش.ذ.م.م   -سليم للتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية  -بنها  -جزار  كفر ال  - الدور السابع   -برج الندى 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال  ٣٥االستيراد والتصدير وكافه االعمال التجاريه الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  دون غيرها ٣١الفئه 

 

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 
 

    0422815  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مصنع الجزيرة للدهانات

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربية السعودية - ٦١٩٦١، خميس مشيط  ١٩٠٠ص ب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦في مجال الفئة  ٣٥مات الفئة جميع خد  - ٣٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٨٧٥٨٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422816  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مصنع الجزيرة للدهانات

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، المملكة العربية السعودية ٦١٩٦١، خميس مشيط  ١٩٠٠ص ب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦في مجال الفئة  ٣٥جميع خدمات الفئة   - ٣٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج م -االشتراطات        :      
٣٨٧٥٨٧مع 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 
 

    0422880  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -ايهاب عبد المجيد احمد علي  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسيوط -ثان اسيوط  -بملك / عز محمود ثابت  -شارع الجالء 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

التوريدات البيطرية وخدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال  - ٣٥الفئة 
في مجال  ٣٥واالعمال التجارية االستيراد والتصدير وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

  ٥الفئة 
 

التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
التنازل عن البيان التجارى -كال على حدى فى الوضع العادى  E Nالحروف اى ان 
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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 
 

    0422883  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة طلبات للتجارة العامة والمقاوالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

, مبنى المجلس االولمبي االسيوي , شارع سالم  ٠٠٠٢٩, رقم الوحدة  ٠٠٢القطعة 
  المبارك ، محافظة حولي , السالمية , الكويت

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط  - ٣٥الفئة 
المكتبي، خدمات المشورة فيما يتعلق بالمعامالت التجارية، تنظيم وإدارة المعامالت 

التجارية لآلخرين، خدمات تجميع تشكيلة من السلع والخدمات لصالح الغير، (وال 
)، وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشراء هذه السلع ينطوي ذلك على خدمة النقل

والخدمات عند الحاجة من كتالوجات البضائع من خالل الطلب البريدي، خدمات الطلب 
لآلخرين، معالجة الطلبات الكترونيًا، خدمات الطلب عبر االنترنت من خالل الكمبيوتر، 

علقة بإدارة األسواق، خدمات المشورة المعالجة اإلدارية للطلبات، خدمات المشورة المت
فيما يتعلق بتشغيل وإدارة السوبرماركت، خدمات طلب البيع بالتجزئة، خدمات 

الصيدليات للبيع بالتجزئة، خدمات البيع بالتجزئة في األسواق الضخمة (هايبرماركت)، 
خدمات البيع بالتجزئة في محالت األقسام المتعددة، خدمات البيع بالتجزئة في 

السوبرماركت، خدمات الطلب بالجملة، خدمات الطلب بالجملة عبر االنترنت، خدمات 
تجميع تشكيلة من السلع والخدمات لصالح الغير، (وال ينطوي ذلك على خدمة النقل)، 
وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشراء هذه السلع والخدمات عند الحاجة من 

يع بالجملة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية منافذ البيع بالجملة، خدمات الب
واللوازم الطبية، خدمات محالت البيع بالتجزئة عبر االنترنت، خدمات محالت البيع 

  ٣٥بالجملة عبر االنترنت. الواردة بالفئة 
 

بطة العالمة مرت - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٢٧٨٣٧١مع 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 
 

    0422965  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -ياسر محمد حسن وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - المرج  -المرج الشرقيه  -ش الفرن  ٣٩

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

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

على حدى Dالتنازل عن حرغ دى  -االشتراطات        :      
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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 
 

    0423159  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05  

  :جيلالتس إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -الرمل  - ٢محل رقم  ٣٦ابيس الثانية بلوك 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١الفئة  فى مجال ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423374  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة االمارات الدوليه لالستثمار 

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  االمارات العربيه المتحدة - ابو ظبى  - ٢٣١٠ص.ب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية واإلعالن؛ إدارة و توجية األعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي الواردة  - ٣٥الفئة 
  دون غيرها ٣٥بالفئة رقم 

 

 على حدى فى الوضع العادىاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423422  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -نرمين عفيف العلى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الجديدة القاهرة  -التجمع االول - ايه كمبوند كارافيردى  ٣٩فيال 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية و االعالن و ادارة و توجيه االعمال و تفعيل النشاط المكتبي بالفئة  - ٣٥الفئة 
٣٥  

 

-------- 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 
 

    0423423  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -نرمين عفيف العلى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع االول - ايه كمبوند كارافيردى  ٣٩فيال 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

نشاط المكتبي الوارد الدعاية و االعالن و ادارة وتوجيه االعمال و تفعيل ال - ٣٥الفئة 
  ٣٥بالفئة 

 

االشتراطات        :      التنازل عن كلمة اكاديمى 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 
 

    0423425  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  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 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢في مجال العدد للنقل الثقيل بالفئة  ٣٥جميع الخدمات الوارده بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  منح -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 
 

    0423673  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -الدمشقى الدارة المطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -عمارات االمداد والتموين  ٦

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالن والتسويق ، عرض السلع والخدمات علي وسائل  - ٣٥الفئة 
  ٣٥االتصال ( المحالت التجارية ) الواردة بالفئة 

 

العالمة  مرتبطة  - وان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االل -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى - ٤٢٠٨١٧مع 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 
 

    0423881  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -محمود محمد ادريس عباس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر  -شبرا  -ابراج فيصل    -شارع االمل  ٦

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال منتجات اللحوم ولحوم الدواجن  ٣٥خدمات البيع الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
  دون غيرها ٢٩الواردة بالفئه رقم 

 

موضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان ال
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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 
 

    0423942  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -عبد العزيز سيد احمد وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -بحي السفارات  ١١بلوك  ٤عماره  ١محل رقم 

  35  : المةــــــات العـــئف
  

خدمات المحالت التجاريه والمتاجر والتسويق والبيع االلكتروني الوارده  - ٣٥الفئة 
في مجال الحلويات والحلويات الجافه والشيكوالته والبونبوني والطوفي وكل  ٣٥بالفئه 

  مايخص الحلويات
 

التنازل عن دوت  - وان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االل -االشتراطات        :      
. على حدى COMكوم  
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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 
 

    0423974  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - الوطنيه لالسمده والصناعات الكيماويه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينه السادات  - جنوب المنطقه الصناعيه الخامسه  -والقطعه رقم و  -عه رقم بدون القط
  المنوفيه -

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

جميع خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع  - ٣٥الفئة 
في مجال  ٣٥ئه وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالف

  ٥ - ١الفئات 
 

التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
البيانات التجارية   كما تعهد مالك العالمة باستخدامها بذات االلوان الموجودة بالطلب
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 جريدة 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 
 

    0423979  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - الوطنيه لالسمده والصناعات الكيماويه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينه السادات  - جنوب المنطقه الصناعيه الخامسه  -والقطعه رقم و  -القطعه رقم بدون 
  المنوفيه -

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

جميع خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع  - ٣٥الفئة 
في  ٣٥وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه رقم 

  ١- ٥مجال الفئات 
 

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 ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424036  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمود محمد ادريس عباس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شبرا -الساحل  -ابراج فيصل  -شارع االمل  ٦

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

 ٢٩في مجال المنتجات الواردة بالفئة  ٣٥لبيع الواردة بالفئة خدمات ا - ٣٥الفئة 
و تحديدا العسل االبيض  ٣٠وتحديدا الطحينة ، وفي مجال المنتجات الواردة بالفئة 

 ٣١والصلصة واالرز والفطير المشلتت والخبز ، وفي مجال المنتجات الواردة بالفئة 
  لطازجةوتحديدا البقوليات الطازجة والخضروات والفاكهة ا

 

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 
 

    0424078  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -هيلثي فارما ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -مطروح  -طريق اسكندرية  -بحري  ٢٦ك 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣دون غيرها فيما يتعلق بالمنتجات الواردة بالفئة  ٣٥خدمات البيع بالفئة  - ٣٥الفئة 
  وتحديدا مستحضرات التجميل والصابون والزيوت واالعشاب الطبيعية

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424090  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٩٤٠٢٥د ، مينلو بارك ، كاليفورنيا ويلو رو ١٦٠١

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التسويق والترويج؛ توفير خدمات أبحاث السوق وخدمات  - ٣٥الفئة 
المعلومات؛ الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ 

ن، وهي التخطيط اإلعالمي وشراء وسائل اإلعالم لآلخرين خدمات الدعاية واإلعال
وتقييم العالمة التجارية وخدمات تحديد مكانة العالمة التجارية لآلخرين وخدمات شراء 

اإلعالنات لالخرين؛ الخدمات االستشارية في مجاالت الدعاية واإلعالن والتسويق؛ 
خدمات ومنتجات أطراف ثالثة خدمات الوساطة التجارية على هيئة تسهيل تبادل وبيع 

عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير األسواق اإللكترونية لبائعي السلع و/ أو 
الخدمات؛ ربط المشترين والبائعين عبر شبكة اإلنترنت؛ خدمات شبكات األعمال 

[واألعمال التجارية]؛ خدمات استشارات التشغيل والتوظيف؛ خدمات الدعاية واإلعالن 
وهي توفير مساحات اإلعالنات المبوبة عبر شبكات االنترنت وشبكات االتصاالت؛  ،

تجميع البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر على شبكة اإلنترنت، وقواعد البيانات القابلة 
للبحث على اإلنترنت في مجال اإلعالنات المبوبة؛ الترويج لمبيعات االخرين عن 

هدايا المدفوعة مسبقًا، وهي إصدار شهادات بطاقات طريق تسهيب خدمات بطاقات ال
الهدايا التي يمكن استردادها مقابل السلع أو الخدمات؛ خدمات الدعاية واإلعالن لتعزيز 
الوعي العام باألنشطة الخيرية وأنشطة التصدق واألنشطة التطوعية والخدمات العامة 

ر الوسائط اإللكترونية؛ خدمات والمجتمعية واألنشطة اإلنسانية؛ الدعاية واإلعالن عب
المساعدة التجارية ، وهي إدارة عالقات العمالء [الزبائن]؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ 

نشر الدعاية واإلعالن لآلخرين عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ الترويج لسلع 
وخدمات اآلخرين عن طريق توزيع إعالنات على شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

712 
 

 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

خرى؛ خدمات الدعاية واإلعالن، وهي إدارة الحمالت اإلعالنية واالستهداف اال
والتطبيق والتحسين؛ ادارة االعمال؛ ؛ توجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي؛ 

استشارات األعمال [واألعمال التجارية] فيما يتعلق؛ خدمات استشارات استراتيجية 
إلعالن لآلخرين؛ توفير التنبيهات واإلشعارات العالمة التجارية؛ تصميم مواد الدعاية وا

  ٣٥اإللكترونية. 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 
 

    0424157  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -شروق ابو الحسن عباس محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الهرم  - طريق مصر اسكندريه الصحراوي  - ٣كيلو 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥خدمات الدعاية و االعالن بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
 

التنازل عن كلمة  -االشتراطات        :      منح  الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
ى الوضع العادىعلى حدى ف CAIROكايرو 
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 جريدة 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 
 

    0424159  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -شروق ابو الحسن عباس محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الهرم  - طريق مصر اسكندريه الصحراوي  - ٣كيلو 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥خدمات الدعاية و االعالن بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٤٢٤١٥٨مع 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 
 

    0424206  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودو مؤلفة طبقا  -افريكان ليدرشيب ( موريشيوس ) ليمتد 
  لقوانين جمهورية موريشيوس

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  موريشيوس  -المبنى الغربى بامبلموسيز   - بو بالن بيزينس بارك 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية و االعالن و ادارة االعمال و ذلك في مجال تقديم الخدمات  - ٣٥الفئة 
  ٣٥بالفئة 

 

------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 
 

    0424210  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - م ابو داود للتوزيع ش ذ م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اكتوبر  ٦ - منطقة المخازن  -المنطقة الصناعية االولى  -١٥٤قطعة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية و االعالن و التسويق و التجاره و توجيه االعمال و التوزيع و  - ٣٥الفئة 
  ٣٥لعموميه و تفعيل النشاط المكتبي بالفئة التصدير و التوريدات ا

 

١٩٢٠٨٧العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان 
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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 
 

    0424449  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

ل؛ توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعما - ٣٥الفئة 
المكتبي؛ محاسبة؛ اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين عن 

طريق برامج خصم لتمكين المشاركين من الحصول على خصومات على السلع 
والخدمات من خالل استخدام بطاقة عضوية مخفضة ، مسابقات ألغراض الدعاية ، 

، والء العمالء وخطط الحوافز ، برامج الوالء التي تتضمن  برامج والء المستهلك
خصومات أو حوافز ، برامج مكافآت الوالء ، مخططات العضوية ، مخططات حوافز 

المبيعات والترويج ، برامج حوافز ترويج المبيعات ، الشؤون التجارية ألصحاب 
لمتعلقة بأساليب التسويق االمتياز ، الشؤون التجارية لمتاجر البيع بالتجزئة؛ اإلدارة ا

والمبيعات؛ خدمات بطاقة الوالء اإلدارية؛ خدمات الدعاية والتسويق والترويج؛ خدمات 
الدعاية والتسويق التي تقدمها وسائل التواصل االجتماعي؛ الدعاية واإلعالن بالطلب 

رة البريدي؛ الدعاية واإلعالن لترويج التجارة اإللكترونية؛ النصائح المتعلقة بإدا
األعمال وتشغيل نوادي صحة واللياقة البدنية؛ تنظيم وإقامة المناسبات والمعارض 

اإلعالنية ألغراض األعمال والدعاية واإلعالن؛ ترتيب المعامالت التجارية لآلخرين 
عبر المتاجر اإللكترونية ؛ ترتيب االشتراكات في المنشورات اإللكترونية لآلخرين 

ائط المعلومات ، والحزم اإلعالمية ، وخدمات االتصاالت للمجالت اإللكترونية ، ووس
لآلخرين؛ البيع بالمزاد العلني؛ تدقيق الحسابات؛ خدمات إنشاء الماركة وتقييمها 

والتمركز واالستراتيجيات واالختبار؛ نصائح األعمال واالستشارات المتعلقة بحق 
استشارات األعمال االمتياز؛ تحليل األعمال وخدمات المعلومات وبحث السوق ؛ 

وخدمات النصح؛ تحليل بيانات األعمال؛ خدمات المعلومات واألخبار عن األعمال؛ 
إدارة األعمال للمحالت التجارية وأماكن الترفيه والفنادق وفناني األداء والشخصيات 

الرياضية ومنافذ البيع بالتجزئة والناودي الرياضية والمرافق الرياضية واألماكن 
لرياضيين ومجمعات حمامات السباحة ومنافذ البيع بالجملة والتجزئة؛ الرياضية وا

خدمات مراقبة األعمال واالستشارات وهي تتبع المستخدمين واإلعالن عن اآلخرين 
لتوفير اإلستراتيجية والبصيرة واإلرشاد التسويقي ولتحليل وفهم وتوقع سلوك المستهلك 

ة لمراكز التسوق وموالت التسوق؛ خدمات ودوافعه واتجاهات السوق؛ العمليات التجاري
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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

تخطيط األعمال؛ خدمات ترويج األعمال؛ الخدمات الكتابية ألخذ أوامر البيع؛ تقديم 
المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين [مؤسسة إرشاد المستهلكين]؛ خدمات مقارنة 

الستشارات التسوق؛ تجميع اإلعالنات الستخدامها على صفحات الويب على اإلنترنت؛ ا
في تقنيات البيع وبرامج المبيعات؛ خدمات نادي العمالء وخدمات والء العمالء 

لألغراض التجارية والترويجية و / أو اإلعالنية؛ عرض السلع؛ توزيع مواد الدعاية 
واإلعالن والتسويق والترويج ؛ توزيع العينات ؛ خدمات وكالة التصدير واالستيراد ؛ 

غايات تجارية ؛ تنظيم عروض األزياء لغايات ترويجية ؛ معارض لعرض األزياء ل
المعلومات حول أساليب البيع ؛ خدمات برنامج الوالء والحوافز والمكافآت ؛ دعاية 

وإعالن المجالت ؛ خدمات بيع المالبس بالتجزئة عبر البريد ؛ التسويق ؛ تسويق سلع 
ماذج الدعاية واإلعالن أو وخدمات الغير عن طريق توزيع الكوبونات ؛ خدمات إعداد ن

ترويج المبيعات ؛ خدمات إقتطاع األخبار أو المعلومات المهمة في الصحف ؛ تأجير 
اآلالت والمعدات المكتبية؛ اإلعالن والدعاية عبر االنترنت ؛ خدمات الطلب عبر 

اإلنترنت ؛ تنظيم برامج والء العمالء لغايات تجارية أو ترويجية أو إعالنية ؛ تنظيم 
معارض والفعاليات لغايات تجارية أو دعائية وإعالنية ؛ تنظيم سحب الجوائز لغايات ال

الدعاية واإلعالن؛ تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو دعائية وإعالنية؛ التنظيم 
والتشغيل واإلشراف على مخططات الوالء مخططات الحوافز والمبيعات مخططات 

معارض والفعاليات والمعارض التجارية والعروض الحوافز الترويجية ؛ تنظيم ال
التجارية لغايات تجارية أو دعائية وإعالنية ؛ عرض البضائع على وسائط االتصال 

ألغراض البيع بالتجزئة ؛ خدمات مقارنة األسعار؛ معلومات مبيعات المنتج ؛ الترويج 
ة مكافآت لسلع وخدمات اآلخرين من خالل توزيع القسائم ، عن طريق مخطط بطاق

الوالء ، من خالل برامج بطاقات الخصم ، من خالل إدارة المبيعات وأنظمة الحوافز 
الترويجية التي تشمل طوابع التداول ، ومن خالل منح نقاط شراء الستخدام بطاقة 
االئتمان ، من خالل األحداث الترويجية من خالل توزيع المطبوعات والمسابقات 

المتعلقة بأحداث الرياضات اإللكترونية ؛ إدارة ترويجية  الترويجية ؛ خدمات الترويج
للشخصيات الرياضية ؛ توفير مساحة إعالنية على موقع ويب ؛ توفير معلومات عن 

المنتجات االستهالكية عبر اإلنترنت ؛ توفير معلومات التسوق ؛ توفير سوق عبر 
النصيحة للمستهلكين اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات ؛ توفير المعلومات و

فيما يتعلق باختيار المنتجات واألصناف المراد شراؤها ؛ تقديم المعلومات والخدمات 
االستشارية المتعلقة بالتجارة اإللكترونية ؛ توفير خدمات مقارنة األسعار عبر اإلنترنت 

؛ خدمات متجر لبيع المالبس بالتجزئة ؛ البيع بالتجزئة لبطاقات الطرف الثالث 
دفوعة مسبقًا لشراء المالبس ؛ البيع بالتجزئة لبطاقات الطرف الثالث المدفوعة مسبقًا الم

لشراء خدمات الترفيه ؛ تنظيم اإلشتراك بخدمات االتصاالت لآلخرين ؛ خدمات البيع 
بالتجزئة ، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت ، خدمات البيع بالجملة و خدمات البريد 

تجزئة المتعلقة ببيع المواد الكيميائية الستخدامها في الصناعة والعلوم المباشر للبيع بال
والتصوير الفوتوغرافي ،وكذلك في الزراعة والبستنة وعلم التحريج ،وراتنجات 

صناعية غير معالجة ،ومواد بالستيكية غير معالجة ،ومطفأة حريق وتركيبات الوقاية 
مواد دباغة جلود الحيوانات وإَِهاب من الحرائق، و مستحضرات السقي واللحام ، و 

(جلد حيوان معالج) ، ومواد الصقة لالستخدام في الصناعة ، والمعاجين ومواد الحشو 
األخرى ، والسماد الطبيعي ، والزبل ، والسماد ، ومستحضرات بيولوجية لالستخدام في 

الصدأ الصناعة والعلوم ، والدهانات ، والورنيش ، وطالء لك ، ومواد حافظة ضد 
وضد تلف الخشب ، والوسم والنقش ، و الراتنجات الطبيعية الخام ، ومعادن في شكل 

رقائق وبودرة الستخدامها في الطالء والتزيين والطباعة والفن ، ومستحضرات التجميل 
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والتزيين غير الدوائية ، وأدوات تنظيف األسنان غير الطبية ، والعطور ، و الزيوت 
التبييض والمواد األخرى لالستخدام في غسيل المالبس ، العطرية ، ومستحضرات 

ومستحضرات التنظيف والتلميع والصقل والكشط ، ومستحضرات تنظيف الجسم 
والعناية بالجمال ، ومستحضرات التجميل ، ومستحضرات التزيين ، ومستحضرات 

صحة الفم ، والمعطرات والعطور ، ومستحضرات العناية بالحيوانات ، والمواد 
لعطرية ، والعطور المنزلية ، وصابون مضاد للعرق ، ومضادات التعرق ، ا

ومستحضرات تسمير اصطناعية ، وكريم لألحذية ، وملمع األحذية ، والمنظفات ، 
ومعدات التجميل ، ومستحضرات التجميل ، والكريمات ، و أدوات تنظيف األسنان ، 

لصبغة (مستحضرات التجميل) ومزيالت العرق ، ومستحضرات إزالة الشعر ، ومواد ا
، ومنتجات العناية بالشعر ، وملونات الشعر ، ومستحضرات تصفيف الشعر ، 
ومستحضرات العناية باليدين ، ومرطبات الشفاه [غير المعالجة] ، والمكياج ، 

ومستحضرات التجميل ، ومستحضرات إزالة المكياج ، ومستحضرات العناية باألظافر 
ستحضرات إزالة طالء األظافر ، وطالء األظافر ، ، وطالء األظافر ، وم

ومستحضرات غير طبية لالستخدام بعد الحالقة ، ومستحضرات إلنعاش النفس [غير 
طبية] ، والشامبو ، ومستحضرات الحالقة ، وكريم األحذية ، وملمع األحذية ، وشمع 

رات العناية األحذية ، ومستحضرات االستحمام ، ومنتجات العناية بالبشرة ، ومستحض
بالبشرة ،ومسحوق التالك ، ومناديل ورقية مشربة بغسوالت (لوشن) تجميلية ، وأدوات 

الحمام ، ومناشف تحتوي على مستحضرات تزيين غير الطبية ومستحضرات الغسيل 
والحمام ؛ خدمات البيع بالتجزئة ، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت ، خدمات البيع 

لبريد المباشر للبيع بالتجزئة المتعلقة ببيع الزيوت والشحوم الصناعية بالجملة و خدمات ا
، والشمع والمشحمات، و تركيبات امتصاص وترطيب وربط الغبار ،والوقود واإلضاءة 

والشموع والفتائل لإلضاءة ، والشموع المعطرة وذات الرائحة الطيبة ؛ خدمات البيع 
نترنت ، خدمات البيع بالجملة و خدمات البريد بالتجزئة ، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإل

المباشر للبيع بالتجزئة المتعلقة ببيع مستحضرات صيدالنية وطبية وبيطرية، 
ومستحضرات صحية لغايات طبية، ومواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو 

ن ، البيطري ، وأغذية للرضع واألطفال، ومكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوا
ولصقات ومواد ضماد، ومواد حشو األسنان وشمع طب األسنان، ومطهرات، 

ومستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، ومبيدات فطريات ومبيدات 
أعشاب، و مستحضرات إلنعاش الهواء ، ومستحضرات معقمة ، و ضمادات ، و 

عدة لغايات طبية ، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان ، ومشروبات حمية م
ومواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري ، وصناديق ومجموعات معبأة 

لإلسعافات األولية ، ومستحضرات تعقيم اليدين ، ومجموعات تحتوي على 
مستحضرات طبية ، ومستحضرات ومواد دوائية ، و مرخيات العضالت ، 

الجة المثلية ، والمغذّيات ، و لصقات ، و ومستحضرات ومواد المعالجة الطبيعية والمع
مكمالت بروتينية ، وفيتامينات ، ومكمالت للحمية الغذائية ومكمالت معدنية؛ خدمات 

البيع بالتجزئة ، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت ، خدمات البيع بالجملة و خدمات 
ة وكل خليط منها، و خامات البريد المباشر للبيع بالتجزئة المتعلقة ببيع معادن غير نفيس

معادن ، والمواد المعدنية للبناء والتشييد ، مباني معدنية متنقلة ، و حبال وأسالك غير 
كهربائية من معادن غير نفيسة ، وخردوات معدنية صغيرة ، وحاويات معدنية للتخزين 

ت المفاتيح أو النقل ، وخزائن حفظ الوثائق واألشياء الثمينة ، و شارات معدنية ، و حلقا
و حمالة مفاتيح ، و أقفال ، و مفاتيح، والحلي، وصناديق معدنية، والمفاتيح، ومفتايح 

فارغة، وإشارات، وتماثيل، وتماثيل وهياكل صغيرة ، وبرونز، والجوائز المصنوعة 
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من المعادن، وصناديق المال ، واآلالت ، والعدد اآللية ، واألدوات والمحركات 
آليا عدا ما كان منها للمركبات البرية، وقارنات آلية وعناصر نقل  والمكائن التي تعمل

الحركة (عدا ما كان منها للمركبات البرية) ، ومعدات زراعية (عدا ما يدار باليد) ، 
وأجهزة تفقيس البيض، وآالت بيع أوتوماتية، وعدد وأدوات يدوية (تُدار باليد)، وأدوات 

وأسلحة بيضاء، وأدوات حالقة، ومعدات صحية  قطع (الشُّوك والسكاكين والمالعق)،
وجمالية تدار باليد لإلنسان والحيوان ، وأدوات رفع، وأدوات يدوية للطوارئ واإلنقاذ ، 
وِعدد الحدائق [تدار باليد]، ومقصات، ومكاوي شعر، ومالقط لتجعيد الشعر، وأدوات 

ومبارد آظافر، أطقم  تجعيد الرموش، وأطقم العناية بأظافر اليدين، ومقلمات أظافر،
العناية بأظافر القدمين، ومقراضات للتقليم، ومالقط، ومالقط، وقطاعات بيتزا؛ خدمات 
البيع بالتجزئة ، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت ، خدمات البيع بالجملة و خدمات 

ة والمالحية البريد المباشر للبيع بالتجزئة المتعلقة ببيع األجهزة واألدوات العلمية والبحثي
والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات 

السمعية بصرية والبصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والكشف واالختبار 
والفحص واإلنقاذ والتعليم ، وأجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم 

استخدام الطاقة الكهربائية، وأجهزة وأدوات تسجيل أو إرسال أو  أو التحكم في توزيع أو
نسخ أو معالجة الصوت أو الصور أو البيانات، والوسائط المسجلة والقابلة للتنزيل ، 

وبرامج الكمبيوتر ، ووسائط التسجيل والتخزين الرقمية أو التناظرية الفارغة ، آليات 
سجيل النقد، وآالت حاسبة، و أجهزة كمبيوتر لألجهزة التي تعمل بقطع النقد ، وآالت ت

وأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، وبذالت غوص، وأقنعة للغواصين، وسدادات أذن 
للغواصين، ومالقط أنفية للغواصين والسباحين، وقفازات للغواصين، أجهزة تنفس 

للسباحة تحت الماء، وأجهزة إطفاء الحرائق، وواقيات البطن (للحماية من الحوادث 
إلصابات) ،و أجهزة لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر، ومسجالت صوتية، وحقائب وا

وصناديق معدة خصيًصا لحمل األجهزة والمعدات المحمولة والمتنقلة والمحمولة باليد 
واألجهزة اللوحية والملحقات الخاصة بهذه األجهزة، وبطاريات، وأجهزة شحن 

م، وكتب مسجلة على أقراص، وواقيات البطاريات، و مناظير ثنائية، وواقيات الجس
للثدي، وكبائن ومناصب (قواعد) مهيأة لألجهزة واألدوات الصوتية والمرئية 

والتلفزيونية ، وآالت حاسبة، و كاميرات فيديو، و كاميرات، وبطاقات تحتوي على 
رقائق دارة متكاملة، وبطاقات مشفرة بميزات األمان لغايات المصادقة، وبطاقات 

الذكريات المغناطيسية وذاكرات الدوائر المتكاملة، وحامالت للهواتف النقالة، تستخدم 
وصناديق مهيأة للمناظير، وحافظات للهواتف المحمولة، وحافظات عن النظارات 

الطبية والشمسية؛ و مشغل اقراص مضغوطة، واقراص مضغوطة راديو كاسيت، و 
لشمسية، ساعات الدوام اقراص مضغوطة ، وسالسل وخيوط النظارات الطبية وا

[أدوات تسجيل الزمن]، مالبس واقية من الحوادث واإلشعاع والحريق، مجالت 
شركات تم تنزيلها عبر اإلنترنت، وبرامج تطبيقات الكمبيوتر، وبرامج تطبيقات 

الكمبيوتر لألجهزة المحمولة والمتنقلة والمحمولة باليد واألجهزة اللوحية، وبرامج ألعاب 
عاب الفيديو، وبرامج ألعاب كمبيوتر، وألعاب كمبيوتر، وأجهزة ألعاب كمبيوتر وأل

الكمبيوتر، وأجزاء الكمبيوتر، وأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، وبرامج كمبيوتر، وبرمجيات 
كمبيوتر، وبرمجيات وأجهزة الكمبيوتر مع وظائف الوسائط المتعددة والتفاعلية، 

من اإلنترنت أو المتوفرة عبر اإلنترنت،  برمجيات وبرامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل
وبرمجيات الكمبيوتر لالتصاالت عن بعد واالتصاالت عبر شبكات االتصال المحلية أو 

العالمية بما في ذلك الواي فاي، واإلنترنت، والشبكات الداخلية، والشبكات الخارجية، 
مار الصناعية ، والتلفزيون، واالتصاالت المتنقلة، والشبكات الخلوية وشبكات األق
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وطرفيات كمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة كمبيوتر شخصية صغيرة ومفكرة في 
شكل كمبيوتر صغير، وأجهزة كمبيوتر األلعاب، وأجهزة التحكم ولوحات المفاتيح كلها 
للتدفئة وقنوات الهواء والتكييف، واإلضاءة واألمن، وحامالت بيانات مع رقائق دارات 

الت بيانات مع رقائق معالجات بيانات صغيرة متكاملة، وشرائط صوتية متكاملة، وحام
رقمية، وقرص رقمي متعدد االستخدامات، واقراص وأشرطة أللعاب الفيديو، وأقراص 
تحمل تسجيالت فيديو، ومعدات الغواصين، ومنشورات إلكترونية قابلة للتنزيل، وبرامج 

تفاعلية القابلة للتنزيل، وسدادات أذن، وبرمجيات ألعاب الكمبيوتر وألعاب الفيديو ال
وواقيات كوع، ودروع وواقيات، وأجهزة تنظيف كهربائية، والتركيبات الكهربائية 
للتحكم عن بعد في العمليات الصناعية ، ومكواة كهربائية، وكبالت طاقة كهربائية، 

، وأجهزة وأدوات كهربائية كلها لالستخدام المكتبي، وأدوات منزلية كهربائية
ومنشورات إلكترونية يتم توزيعها عبر البريد اإللكتروني، وبطاقات مشفرة و مشِفّرات 
مغناطيسية، وبطاقات رقائق مشفرة تحتوي على البرمجة المستخدمة للتطبيقات المالية، 
وبرامج الوالء، وبرامج المكافآت وتفضيالت حامل البطاقة، وكابالت تمديد ، وأسالك 

ت للنظارات، والنظارات، والنظارات، والنظارات الطبية، تمديد رصاصية، وحافظا
ونظارات الشمس، ونظارات واقية لأللعاب الرياضية، ونظارات واقية للسباحة، ودروع 

وجه، ومرشحات (فالتر) لكمامات التنفس، وأغطية مرنة (مشكلة) للتحكم في األجهزة 
، وإطارات وعدسات الكهربائية، وعوامات لالستحمام والسباحة، وشاشات فلورية

للنظارات الطبية والنظارات الشمسية، وإطارات للنظارات، وألعاب مهيأة لالستخدام مع 
أجهزة استقبال التلفزيون، ونظارات واقية لالستخدام في الرياضة، ومعادالت الصوت 
البيانية، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة تجعيد الشعر، وسماعات الرأس، وسماعات 

وذ (باستثناء خوذ ركوب الدراجات)، وحامالت مهيأة للهواتف المحمولة، األذن، والخ
وبطاقات ملئية بالصور المجسمة، والصور المجسمة، وعصا تحكم لالستخدام مع 

أجهزة الكمبيوتر، وكمادات للُركب، ودروع وواقيات، وحقائب لحمل أجهزة الكمبيوتر 
ظارات والنظارات الطبية المحمولة، وأغطية الكمبيوتر المحمول، وعدسات الن

والنظارات الشمسية، وأحزمة وثياب وعوامات إنقاذ، وموازين األمتعة، وحامالت 
بيانات مغناطيسية، وأقراص تسجيل، ومغناطيسات، ونظارات مكبرة، ومقاييس، 
وأشرطة قياس، والذاكرة االضافية، وجراب الهاتف المحمول، وأطواق للهواتف 

واألجهزة اإللكترونية الرقمية  ٣دروع اللثة)، ومشغالت إم بي المحمولة، وواقيات الفم (
المحمولة والمتنقلة لتسجيل وتنظيم ونقل ومعالجة ومراجعة النصوص والبيانات وملفات 

الصوت والفيديو، وأجهزة مالحة للمركبات [كمبيوتر طبلوني]، وواقيات األسنان، 
م، وأدوات الهاتف، وبطاقات وآالت مكتبية، وعدادات الخطى، ومسجالت صغيرة الحج

مغطاة بالبالستيك تحمل مواد مطبوعة [مشفرة]، وقوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى 
[وصالت كهربائية]، والبطاقات الممغنطة المدفوعة مسبقًا، ومؤقتات قابلة للبرمجة، 
وأجهزة واقية من الحوادث لالستخدام الشخصي، والمالبس واإلكسسوارات الواقية، 

بس الواقية للغطس، ومالبس واقية للمشاركين في رياضة المحركات اآللية والمال
[للوقاية من الحوادث]، والمالبس وأغطية الرأس واألحذية الواقية لالستخدام في 

الرياضة، والنظارات الطبية والنظارات الشمسية والنظارات لأللعاب الرياضية الواقية، 
ت، وأجهزة تحكم عن بعد، وبدالت نجاة أمان، والخوذ الواقية، وأجهزة تشغيل أسطوانا

وأجهزة مالحية لألقمار الصناعية، و موازين، وبطاقات األمان المشفرة، و صفّارات 
إشارة، وخوذ لوح تزلج، وبطاقات ذكية، وبطاقات مغناطيسية مشفرة، وبطاقات حاملة 

االئتمان،  البيانات اإللكترونية، وبطاقة الشحن، والبطاقات المصرفية، و بطاقات
وبطاقات المدين، والبطاقات الذكية، وبطاقات القيمة المحفوظة، وبطاقات الدفع، 
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وبطاقات مسبقة الدفع، و جوارب تدفأ كهربائياَ، وسماعات، ومكبرات الصوت، 
ومكبرات صوت السماعات ، وكابالت السماعات، وحامالت النظارات، والخوذات 

ظارات والنظارات الشمسية، و واقي التدفق، واألقنعة الرياضية، وأطواق وعلب للن
ونظارات واقية للسباحة ، ومعدات وأجهزة وأدوات اإلتصال عن بعد، وأجهزة هاتف، 

وهواتف، وأجهزة وأدوات التلفزيون، و التلفزيون، و الرموز لتفعيل الكهرباء، 
وأجهزة  ،األجهزة واألدوات اإللكترونية واالتصال عن بعد، وأجهزة التخزين الرقمية،

وأدوات الفيديو، وكاميرات الفيديو، ومشغالت أقراص الفيديو، وبرامج ألعاب الفيديو، 
وألعاب الفيديو، وآالت تسجيل الفيديو، برامج ألعاب الكمبيوتر وألعاب الفيديو للواقع 

االفتراضي ، و برامجيات ألعاب الكمبيوتر وألعاب الفيديو للواقع االفتراضي ، 
ذات الواقع االفتراضي، ووحدات عرض بصري، وشاشات وسماعات رأس وخو

عرض الفيديو القابلة لالرتداء، وأجهزة وأدوات معالجة الكلمات؛ خدمات البيع بالتجزئة 
، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت ، خدمات البيع بالجملة و خدمات البريد المباشر 

وطبية وطب أسنان وبيطرية،  للبيع بالتجزئة المتعلقة ببيع أجهزة وأدوات جراحية
وأطراف وعيون وأسنان إصطناعية، وأدوات تجبير، ومواد خياطة أو درز الجروح، 

وأجهزة عالجية ومساعدة مهيأة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأجهزة تدليك، وأجهزة 
وأدوات رعاية األطفال، وأقنعة وجه لالستخدام الطبي، وأجهزة ومنشآت لإلضاءة 

لبخار والطبخ والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه واألغراض والتدفئة وتوليد ا
الصحية، وزجاجات الماء الساخن، والمركبات، وأجهزة النقل البري أو الجوي أو 

المائي، ولوازم للمركبات ومكوناتها وأجزائها، واألسلحة النارية، والذخائر، والقذائف، 
ن النفيسة وكل خليط منها، والمجوهرات، والمتفجرات، واأللعاب النارية، والمعاد

وأحجار كريمة وأحجار شبه كريمة، وأدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة، 
ونياشين أو أوسمة من معادن نفيسة، و صناديق من معادن نفيسة، وعلب لساعات 

 الحائط والساعات، وزر معدني للكم، ومشابك ربطات العنق، ودبابيس ربطات العنق،
وعلب مجوهرات من معادن نفيسة، وحلقات للمفاتيح، وميداليات، وحلقات الشموع من 
معادن نفيسة ، وآالت لساعات الحائط وساعات الجيب واليد، والحلي من معادن نفيسة، 

وأدوات ضبط الوقت، وحلي صغيرة، وجوائز، وأبازيم أحزمة، وسوار ساعات، 
موسيقية، ومناصب لآلالت الموسيقية وسيور ساعات، وساعات، وساعات يد، وآالت 

ومناصب لآلالت الموسيقية، وعصي لقادة الفرق الموسيقية، والورق والورق المقوى، 
والمطبوعات، ومواد تجليد الكتب، والصور الفوتوغرافية والقرطاسية واللوازم المكتبية 

اد رسم، عدا األثاث، ومواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومو
ومواد الفنانين، وفراشي الدهان أو التلوين، ومواد التوجيه والتدريس، وصفائح وأغشية 

وأكياس بالستيكية للتغليف والتعبئة والتغليف، وحروف الطباعة، والكليشيهات 
(الراسمات)، وأجندات، وألبومات، ومواد الفنانين، وأكياس [مغلفات وأجربة] من 

ئة، ودفاتر المالحظات، والكتب، ومجالت [دوريات]، الورق أو البالستيك للتعب
والمنشورات، وأوراق اإلعالنات والمنشورات المطبوعة األخرى، والمنشورات، 

والتقاويم، وبطاقات بالستيكية ]غير المشفرة والممغنطة[، وعلب ألقالم الحبر، وعلب 
اتر للقرطاسية، وكتالوجات (دليل مصور)، وفرجار، وصور معدة للنقل، ودف

المالحظات المكتبية، ومفكرات، وملفات للوثائق [قرطاسية]، وألواح رسم، وأدوات 
رسم، ومماحي، وبرامج االحداث، واألقالم اللبادية، وبطاقات الهدايا، وقسائم الهدايا، 

وقضبان غراء، وبطاقات تهنئة، ومناديل من الورق، وأقالم تمييز، وكتب مفهرسة 
بتدريب اللياقة، وأقالم حبر، وأحبار لألقالم، ومواد التوجيه  لتسجيل المعلومات المتعلقة

والتدريس (عدا األجهزة)، و بطاقات أمتعة السفر مصنوعة من الجلد، ونشرات إخبارية 
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دورية، ودفاتر، و مفكرات، ومطبوعات البرامج الرسمية، و فراشي دهان أو تلوين، 
المواد وغير واردة في فئات  والورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه

أخرى، وأقالم تلوين، وعلب ألقالم الرصاص، ومبراة أقالم الرصاص، وأقالم 
رصاص، وأقالم حبر، ودوريات ]مطبوعات[، والصور الفوتوغرافية، ورقائق 

بالستيكية للتغليف، ومواد التغليف البالستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)، 
ت مطبوعة، وتذاكر مطبوعة، ومالحظات ذاتية اللصق وإعالنات كبيرة، ومنشورا

القابلة لإلزالة، وأوشام قابلة لإلزالة، ومساطر، وأكياس التسوق [حقائب] من البالستيك، 
وكتيب ]برنامج[ الهدايا التذكارية، وأختام [طبعات]، ودباسات، ودبابيس، وصفائح 

األثاث)، مخططات الحائط إستنسل، ومناديل، وآالت كاتبة واللوازم المكتبية (عدا 
الستخدامها كمذكرات، والسبورة البيضاء؛خدمات البيع بالتجزئة ، خدمات البيع 

بالتجزئة عبر اإلنترنت ، خدمات البيع بالجملة و خدمات البريد المباشر للبيع بالتجزئة 
المتعلقة ببيع مطاط غير معالج وشبه معالج، والغوتابرشا والصمغ واألسبستوس والميكا 

والمنتجات المصنوعة من هذه المواد، ومواد بالستيكية وراتنجات متشكلة بالبثق 
لإلستعمال في التصنيع ، ومواد التغليف والحشو والعزل ، وأنابيب مرنة وأنابيب 

وخراطيم غير معدنية، والجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة، وجلود الحيوانات 
ر وحقائب حمل، والمظالت، والشماسي، والعصي، الخام أو المدبوغة، وحقائب السف

والسياط، وأطقم الحيوانات، والسروج، وأطواق ورسن ومالبس للحيوانات، وحافظات 
لألشغال الفنية، و لوازم األمتعة، وحقائب للرياضة، وحقائب صغيرة، وحامالت 

األطفال والرضع، وحقائب ظهر، وحقائب السفر، وحقائب، وحقائب إلكسسوارات 
سفر، وحقائب للشاطئ، وحقائب حزام، وأحزمة، وأحزمة مصنوعة من الجلود ال

المقلدة، وأحزمة مصنوعة من الجلد، ومحافظ، وحقائب لالحذية، ومحافظ جلدية، 
ومحافظ لبطاقات العمل، وحقائب للتخييم، وعصي خيزران، ومحافظ للبطاقات، 

ة باليد، وحافظات، و وحامالت للبطاقات، ومحافظ دفاتر الشيكات، وحقائب محمول
وجرابات للهاتف المحمول، وحقائب، وحقائب القابض (حقيبة يد بدون حماالت)، و 

حقائب مستحضرات التجميل، ومحافظ لبطاقات االئتمان، وحامالت لبطاقات االئتمان، 
وحقائب لحفاظات األطفال، وحافظات للوثائق، وحقائب من القماش الخشن، وحقائب 

يور من الجلد، و جهاز حمل على هيئة حقائب الظهر لحمل المساء، ومرابط وس
األطفال، وهياكل حقائب اليد، وهياكل للمظالت، وحقائب مالبس، ومظلة الجولف مقعد، 

ومظلة الجولف، وحقائب صالة األلعاب الرياضية، وحقائب اليد، وسيور ألطقم 
ب سفر قماشية، الحيوانات، وحقائب للجنود، وجلود مدبوغة، وحقائب الخصر، وحقائ

وبطانيات للخيول، وأدوات الخيول ، وأدوات الخيول والفروسية، وعلب مفاتيح، 
وسالسل مفاتيح مصنوعة من الجلد تتضمن حلقات مفاتيح، وحامل المفاتيح، و حافظات 

مفاتيح، وحقائب الظهر، ومخرمات جلدية، ورسن جلدي، ومنتجات جلدية تتضمن 
فظ الجلدية [األغطية]، واألمتعة ، وبطاقات األمتعة، أدوات الخيول والفروسية، ومحا

وسيور األمتعة، و حقائب ليلية، وأمتعة ليلية، وحقائب الدراجات، والشماسي، ومفكرة 
جيب، ومحافظ جيب، ومحافظ، وجرابات، وجزادين، وحقائب حفظ األقراص، و 
حقائب سروج للركوب، وحقائب ظهر، وسروج، وحقائب مدرسية، وحقائب مدرسية، و

ظهر مدرسية لألطفال، وحقائب أحذية، وأكياس تسوق، وعربات التسوق [حقائب 
التسوق ذات العجالت)، وحقائب كتف، وحقائب رياضية، وأحزمة للزالجات، و حقائب 

سفرية، وحقائب أدوات الزينة، وحقائب التسوق، وحقائب سفرية، وحقائب سفر، 
وحقائب خصر، وأجربة لحقائب  وصناديق ثياب، ومظالت مقعد، وحقائب للخصر،

الخصر، وعصي، ومحافظ، ومحافظ تعلق على األحزمة، وسياط، ومواد بناء وتشييد 
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(غير معدنية)، وأنابيب قاسية غير معدنية للمباني، وأسفلت وزفت وقطران وقار، 
ومباني غير معدنية قابلة للنقل، ونصب (مجسمات) غير معدنية، وأثاث، ومرايا، 

وأوعية غير معدنية [للتخزين والنقل]، وعظم غير مشغول أو شبه وإطارات صور، 
مشغول، و قرون، وعظم فك الحوت، و عرق اللؤلؤ، والصدف، والمرشوم، وكهرمان 

أصفر، وفراش نوم [ماعدا البياضات]، وأسّرة للحيوانات األليفة المنزلية، وأثاث 
لبالستيك للمواد الغذائية، للتخييم، وعالقات للمالبس، وحلقات للستائر، وزخارف من ا

ووسائد قابلة للنفخ ليست لغايات طبية، ووسائد قابلة للنفخ (ليست لغايات طبية) 
لالستخدام حول الرقبة؛خدمات البيع بالتجزئة ، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت ، 

ات وأواني خدمات البيع بالجملة و خدمات البريد المباشر للبيع بالتجزئة المتعلقة ببيع أدو
وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ، وأدوات المطبخ وأدوات المائدة ماعدا السكاكين 
والشوك والمالعق، وأمشاط وأسفنج، وفراشي (عدا فراشي التلوين أو الدهان)، ومواد 

صنع الفراشي، وأدوات تنظيف، وزجاج غير مشغول أو زجاج شبه مشغول (عدا 
)، وأواني زجاجية، وأواني خزف صيني، وأواني خزفية، الزجاج المستعمل في المباني

وسالل لإلستخدام المنزلي، وأقداح بيرة، وزبديات وصحون (أطباق)، وسلع فراشي، 
وحارقات، وحامالت شموع، وحلقات شموع من معادن نفيسة، وشمعدانات من معادن 

تيل، نفيسة، وحلى من الخزف الصيني، وأدوات تنظيف [يدوية]، وخالطات الكوك
وغاليات قهوة غير كهربائية، وأوعية لإلستعمال المنزلي، وأوعية لإلستعمال المنزلي 

من معادن نفيسة، وأوعية لألطعمة، وأوعية لإلستعمال المنزلي لغايات التخزين، 
وأواني طهو، وحقائب تبريد، وأدوات تجميل، وأكواب، و أواني خزفية صينية، وأواني 

ير شرب، وقصبة (مصاصة) للشرب، وأوعية شرب، خزفية او خزف صيني، وقوار
وتماثيل صغيرة، وقواعد للكوي، وأوعية زهور، وقوارير مياه قابلة للطي، وعصارة 

(يدوية)، وأدوات وتُحف فنية للهدايا جميعها من الخزف الصيني الفاخر والبلور الصيني 
حشرات، وأباريق واألواني الخزفية والزجاج والخزف أو الفخار، ودالء ثلج، ومصائد 

وأوعية شرب، وغاليات، وصناديق للوجبات الخفيفة، ومجسمات مصغرة، وخالطات 
غير كهربائية لخلط المشروبات، وخالطات يدوية [خالطات الكوكتيل]، وأقداح، وحلى، 

وسالل مجّهزة للنزهات [بما فيها الصحون]، وصحون، وقصبة (مصاصة) للشرب 
(مصاصة) قابلة إلعادة االستخدام، وصحون فناجينمن  قابلة إلعادة االستخدام، وقصبة

المعادن النفيسة، وقوارير خلط، وقوارير رياضية، وسلك جلي، وأوعية تخزين 
لألطعمة، وأواني تخزين لإلستعمال المنزلي، وقصبة (مصاصة)، وأباريق، وحقائب 

األطعمة  معزولة حرارياً لإلستعمال المنزلي أو تستخدم في المطبخ أو في نقل وحفظ
والمشروبات، وأوعية معزولة حرارياً لألطعمة، وقوارير معزولة حرارياً لإلستعمال 
المنزلي، وفراشي أسنان، ونكاشات أسنان، وصواني لألغراض المنزلية، وصناديق 

الحلي، ومزهريات وجـِرار، وقوارير مياه، وأوعية لرش المياه، وأدوات ألعمال 
والخيوط، والشبكات، والخيم، والمشمع، والمظالت من  الحدائق، وتُحف فنية، والحبال

النسيج أو مواد صناعية، واألشرعة، والغرارات لنقل وتخزين المواد بكميات كبيرة، 
ومواد التبطين و الحشو عدا ما كان من الورق والورق المقوى والمطاط أو البالستيك، 

لها، والغزل والخيوط  وأغطية غير مالئمة، ومواد نسيج من األلياف الخام وبدائل
المستخدمة في النسيج، والمنسوجات وبدائل المنسوجات، وبياضات لالستعمال المنزلي، 

وستائر من النسيج أو البالستيك، وبياضات (أغطية) لألسّرة، وفراش النوم، وفالنيلة، 
ومناشف، وبياضات للموائد، وأكياس للنوم؛خدمات البيع بالتجزئة ، خدمات البيع 

ئة عبر اإلنترنت ، خدمات البيع بالجملة و خدمات البريد المباشر للبيع بالتجزئة بالتجز
المتعلقة ببيع المالبس، ولباس القدم، وأغطية الرأس، وأحزمة [مالبس]، وأطقم كرة 
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القدم المقلدة، ورصائع ألحذية كرة القدم، والمخرمات والجدائل والمطرزات وكلف 
زرار، والكالبات والعراوي، والدبابيس واإلبر، الخياطة واألشرطة واألقواس، واأل

والزهور اإلصطناعية، وزينة الشعر، وشعر مستعار، ومشابك للمالبس والشعر، 
وشارات [أزرار] للزينة، وأربطة لألحذية، وأرقام المتسابقين، وزمامات، والسجاد، 
 والبسط، والحصر ومفارش الحصير، ومشمع فرش األرضيات ومواد أخرى لتغطية

األرضيات القائمة، وحصر لرياضة اليوجا، واللعب، والدُمى وأدوات اللعب، وأجهزة 
ألعاب فيديو، وأدوات الرياضة الجمنازية واألدوات الرياضية، وزينة لشجرة عيد 

الميالد، وأدوات مالكمة، وأجهزة لممارسة األلعاب المهارية، وأدوات رماية، وأشجار 
شجرة عيد الميالد، وأكياس مخصصة لحمل األدوات  عيد الميالد االصطناعية وقواعد

الرياضية، وأكياس مصممة خصيصاً للزالجات وألواح التزلج على الماء، وحقائب 
مجهزة خصيًصا للمعدات الرياضية، وبالونات، وكرات، وقناع بيسبول، وعصي لفرق 

بناء  التشجيع، ومضارب، ومضارب للرياضة، وألعاب لوحية، وواقيات الجسم، وأجهزة
األجسام، وواقيات للثدي، وستائر تمويه [أدوات رياضية]، وألعاب الورق، وزينة عيد 

الميالد، ومعدات األلعاب التي تعمل بقطع النقد، وألعاب الكمبيوتر، و نثار الورق 
الملون، وحصر لعبة السهام، ولعبة السهام، وواقيات للكوع [أدوات رياضية]، وألعاب 

مارين، وأجهزة ركوب في المعارض، وصنارات صيد السمك، إلكترونية، ومعدات ت
وأجهزة وأدوات الصيد، وعدة صيد السمك، وواقيات للقبضة [أدوات رياضية]، 

ومعدات اللياقة البدنية، وآالت تمارين اللياقة البدنية، وقفازات للعبة كرة القدم، ومرمى 
عاب المتعلقة بالرياضة، لعبة كرة القدم، ورقائق األلعاب، وأجهزة األلعاب، واألل

وقفازات للغايات [تم تكييفها خصيًصا لـ] الرياضية، وشباك المرمى، وأعمدة المرمى، 
وأكياس للعبة الغولف مع أو بدون عجالت، وحصر لعبة الغولف، وأجهزة الرياضة 
الجمنازية واألجهزة الرياضية، وأدوات تمرين اليد، وألعاب إلكترونية محمولة باليد، 

ات اليد المكيَّفة لالستخدام الرياضي، وأجهزة متنقلة ومحمولة لأللعاب، وواقي وواقي
حوض مصنوع خصيًصا لممارسة الرياضة [أجزاء من المالبس الرياضية]، وكرات 

قابلة للنفخ للرياضة، وزالجات مستقيمة، وأحاجي الصور المقطوعة، ونواظير 
ت للركب ُمكيَّفة لالستخدام أثناء األشكال، وواقيات للركب [أدوات رياضية]، وواقيا

ممارسة الرياضة، وواقيات للساق ُمكيَّفة لممارسة الرياضة، ووسادات مقدم الساق 
[أدوات رياضية]، والتماثيل العسكرية الصغيرة [ألعاب األطفال]، وِحلي، وبرك 

 التجديف، وقبعات الحفالت الورقية، وأجهزة للتمارين البدنية، ومسارات بالستيكية،
وخيمة لعب، ومعدات ملعب األطفال، وورق لعب، وزالجات ذات عجالت، وألواح 

شراعية، وبطاقات كشط أللعاب اليانصيب، وواقيات مقدم الساق لالستخدام الرياضي، 
ووسادات مقدم الساق [أدوات رياضية]، وألواح تزلج، وألواح التزلج على الماء، 

ات، وألعاب المهارة، ومعدات األلعاب وألواح التزلج على الثلج، وزالجات، وزالج
المهارية، وكرات وعصا السنوكر (بلياردو)، وطاوالت سنوكر (بلياردو)، وشباك 

مرمى كرة القدم، ودمى ناعمة، وهدايا تذكارية، وأدوات رياضية لالستخدام في 
اب المالكمة والرياضة البدنية وألعاب القوى الداخلية والميدانية ، والستخدامها في ألع

كرة الريشة، واالسكواش ، والهوكي ، وهوكي الجليد ، وكرة القدم ، والالكروس ، 
وخمسات (لعبة تضرب فيها الكرة باليد) ، وكرة الطاولة ، وكرة الشبكة، والبولينغ 
العشبي ، وتنس العشب ، والكريكيت ، والكروكيه ، ومشاهدة الغولف ، والغولف، 

ص ومالعب الغولف، وكرة الماء ، والبولينج ، والكوويتس (حلقات الرمي) ، وأقرا
والكرة الطائرة ، ورياضات شبيهة بالهوكي ، ورياضات تتضمن استخدام الكرة، 

وحقائب رياضية، ومعدات وملحقات رياضية، وقفازات رياضية، ودراجات هوائية 
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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

، ومواد ثابتة للتمارين الرياضية، وواقيات البطن [ُمعدَّلة لالستخدام في رياضات معينة]
وترية للمضارب الرياضية، وأربطة ماصة للعرق للمضارب، وبرك سباحة [أدوات 

لعب]، وشبكات وأعمدة تنس، وحقائب حرارية للتنس، لعب العصا المضيئة، وتماثيل 
لعبة مصغرة ، ولعب الشاحنات، وأجهزة تدريب لالستخدام فيما يتعلق بكرة القدم، 

دام الرياضي، واللحوم، واألسماك، ولحوم والصفارات، وواقيات المعصم لالستخ
الدواجن والصيد، وخالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة 

ومطهوة، وهالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب، والجبنة، 
والزبدة، والحليب ومنتجات الحليب األخرى، والزيوت والدهون للطعام، ورقائق 

ووجبات محضرة، ومستحضرات بروتينية على شكل قالب لالستهالك البشري،  بطاطا،
وقوالب وجبات خفيفة [مواد غذائية]، والقهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، 

واألرز، والمعكرونة، والنودلز (معكرونة رقيقة)، والتابيوكا، والساغو، والدقيق، 
ز، والفطائر، والحلويات، والشوكوالتة، والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، والخب

والبوظة (أيسكريم) وشراب ومثلجات أخرى صالحة لألكل، والسكر، وعسل النحل، 
والعسل األسود، والخميرة، ومسحوق الخبيز، والملح، وتوابل، والبهارات، وأعشاب 
محفوظة، وخل، والصلصات والتوابل االخرى، والثلج (ماء مجمد)، وألواح الطاقة، 

ساحيق فورية لصنع المشروبات المنكهة، ومساحيق لصنع المشروبات، وقوالب من وم
البقوليات البروتينة، وقوالب أطعمة خفيفة بروتينية، وقوالب أطعمة خفيفة (المواد 

الغذائية)، واألطعمة الخفيفة، والمنتجات الزراعية الخام وغير المصنعة، والمنتجات 
بات، وِغالل وبذور خام وغير مصنعة، والفواكه الزراعية ومنتجات البساتين والغا

والخضروات الطازجة، واألعشاب الطازجة، والنباتات والزهور الطبيعية، وبصيالت 
وأشتال وبذور للزراعة، وحيوانات حية، والمواد الغذائية والمشروبات الخاصة 

غير  بالحيوانات، والشعير المنبت (الملت)، والبيرة (شراب الشعير)، والمشروبات
الكحولية، والمياه المعدنية والغازية، ومشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر 

الفواكه، وشراب ومستحضرات غير الكحولية أخرى لعمل المشروبات، ومشروبات 
لالستخدام كمساعدات للتخسيس [ليس لغايات طبية]، وعصائر (مشروبات كحولية)، 

الكافيين، ومشروبات الطاقة  ومشروبات الطاقة، ومشروبات طاقة تحتوي على
للرياضيين، والمشروبات الغازية المنكهة، ومشروبات تواترية [ليست لغايات طبية] ، 

ومستحضرات لعمل المشروبات غير الكحولية، ومشروبات فوارة، وشاندي (بيرة 
ممزوجة بالليمون)، وشربات [مشروبات]، ومشروبات رياضية، ومشروبات كحولية، 

ية لصنع التبغ وبدائل تبغ، والسجائر والسيجار، والسجائر ومستحضرات كحول
اإللكترونية والفيب للمدخنين، وأدوات المدخنين، وأعواد الثقاب، والمعلومات والنصح 

  ٣٥والخدمات االستشارية المتعلقة بما سبق.فئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      منح حق خاص عل 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

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425358  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -تيهور فارما 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة  الجديدة  -القرنفل فيالت التجمع الخامس  ٥٣فيال 

  35  : ةالمــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجارية والتوكيالت التجارية  - ٣٥الفئة 
  ٥في مجال الفئة  ٣٥الواردة بالفئة 
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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 
 

    0425572  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  رد مصرية الجنسيةف - رغدة صبحي احمد الحضري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤ - ٢١ - ٣٠فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى  - لك العالمة باستخدامها مجمعة تعهد ما -االشتراطات        :      
وفى الوضع العادى
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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 
 

    0425787  

  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 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير واللوحات االعالنية والدعاية و االعالن والمحالت  - ٣٥الفئة 
  ١١/  ٩في مجال الفئات  ٣٥التجارية والتسويق االلكتروني بالفئة رقم 

 

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

    0425988  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -كهم شركة احمد فراج احمد السيد وعلى احمد محمد عثمان وشري
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال  ٣٥االستيراد والتصدير وكافة االعمال التجارية الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ١١ -  ٩ - ٧الفئات 

 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة      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 
 

    0426091  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية -محمد عمر واعظ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -قصر النيل الزمالك  -ك ش الجزيرة الوسطى الزمال ٦

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

محالت البيع ومحالت بيع المالبس والبيع التسويق االلكتروني ووكاالت  - ٣٥الفئة 
  ٢٦,  ٢٥,  ١٦في مجال الفئات  ٣٥االستيراد والتصدير وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

 

ب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطال -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426110  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد رفاعي امين شديد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - القومية العربية امبابة  -ش ابو النصر  ٤

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥خدمات الدعاية واالعالن والتسويق الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
على حدى eالتنازل عن حرف اى  -باستخدامها مجمعة 
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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 
 

    0426117  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -افراد  -يوسف عيسى نقوال اسعيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -السالم  -ش انابيب البترول المنطقة الصناعية جسر السويس  ٥٣

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣في مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان -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 
 

    0426550  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  فردي مصرى الجنسية - محمد حسن محمود علي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اكتوبر ثان ٦- ٣٢ع - ٤مج - ١٢حي

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤في مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

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

    0426552  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد صبري عبد العزيز دياب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -امبابه  -التحرير  - حرب ش طلعت  ٩٠

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠في مجال منتج البن الوارده بالفئه  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 
 

    0426554  

  خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2020/11/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد عبد هللا عبد الفتاح القطان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

وحده  -مجمع الصناعات الصغيره  -المنطقه الصناعيه الثانيه  -برج العرب الجديده 
  االسكندريهقسم برج العرب  -نموذج أ  - ٤عنبر رقم  - ٦رقم 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣في مجال الفئه  ٣٥الخدمات الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

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

    0426702  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدوده - ETM GROUPالهندسية للخراطة الدقيقة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الطالبية  -ش عمران من ش الثالثينى الجديد ٣٣

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦في مجال الفئة  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
 

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

    0427091  

  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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢-٣١-٣٠-٢٩في مجال المواد الغذائيه بالفئات  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
 

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 
 

    0427133  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -داماس للتنمية الزراعية واالستثمار ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير فى مجال المحاصيل الزراعيه ومنتجات البساتين  - ٣٥الفئة 
  ٣٥والدعايه واالعالن وجميع هذة الخدمات 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 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0427184  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال ادوات المائده من  ٣٥االعمال التجاريه واستيراد وتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٢١الزجاج والبورسلين وجميع انواع المعادن الواردة بالفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427504  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -عبدالرحمن احمد عبدالرحمن عبدالقادر وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -مدينة العاشر من رمضان  - ٦بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ - ٣٩القطعة 

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئه  - ٣الفئة 
  ٥الصابون الطبي، الكريمات التجميل الطبيه بالفئة  - ٥الفئة 

 

مجمعة تعهد مالك العالمة باستخدامها -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 
 

    0427640  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة  -الركن الشامي لتصنيع االيس كريم والحلويات وااللبان ومشتقاتها 
  مصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يزةالج -أكتوبر  ٦الحى الخامس  ٤٠١

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٣٠دون غيرها (فى مجال الفئه  ٣٥خدمات االعمال التجارية الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

٢٨٥٣٣٣االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 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 
 

    0427662  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ليمتد -بير اليكتريك ابالينس كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

دمات تولي وتسيير خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال؛ خ - ٣٥الفئة 
شؤون األعمال؛ خدمات الوظائف المكتبية؛ خدمات إصدار الفواتير؛ الخدمات الدعائية؛ 

خدمات الدعاية واإلعالن عبر التلفاز؛ خدمات اإلعالن اإللكتروني عبر شبكات 
الحاسوب؛ عرض البضائع عبر وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة؛ الخدمات 

ن خاللها الدفع لمالك الموقع اإللكتروني اإلعالني عند الضغط على اإلعالنية التي يتم م
اإلعالن؛ خدمات تقديم النصائح حول إدارة األعمال؛ أبحاث التسويق؛ خدمات وكاالت 

االستيراد والتصدير؛ خدمات التسويق؛ خدمات التسويق عبر الهاتف؛ خدمات توفير 
الخدمات؛ الـــــــــــــــــوارده بالفئة أسواق عبر االنترنت للمشترين والباعة للبضائع و

  ) دون غيرهـــــــــــــا٣٥(
 

-----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 
 

    0427923  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية - الدولية لصناعة االوانى الفندقية والمنزلية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير وادارة ونوجية االعمال وخدمات البيع وعرض  - ٣٥الفئة 
في مجال  ٣٥الت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة رقم السلع عبر وسائل االتصا

  ٢١الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة
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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 
 

    0428215  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -واالعالن  شركة مت واى للدعاية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة نصر -ش عمر بن الخطاب  -عمارات رامو  ١٣

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥خدمات الدعاية واالعالن بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

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 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0428303  

  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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية واالعالن واالعمال التجارية والمحالت التجارية واالستيراد  - ٣٥لفئة ا
  ٣٢و٣٠و٢٩فى مجال المنتجات بالفئة  ٣٥والتصدير بالفئة 

 

----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 
 

    0428366  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30  

  :التسجيل بإسم طال
  

  شركة تضامن  -شركة رابونى للبالستيك وجدى نبية عطية وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الت و المعارض و االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية و المح - ٣٥الفئة 
) فى مجال الفئة ٣٥االعمال التجارية بصفة عامة و جميع الخدمات الواردة بالفئة ( 

)١٧(  
 

١٨٢٤٠٣االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 
 

    0428369  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30  

  :التسجيل طالب إسم
  

  شركة مساهمة مصرية - مت واى للدعاية واالعالن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -شارع عمر بن الخطاب  -عمارات رامو  ١٣

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥الدعاية و االعالن الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح 
كال على حدى فى الوضع العادى MWGالتنازل عن الحروف ام دبليو جى  -  ٤٢٨٢١٥العالمة 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 
 

    0376007  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/09/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  - نك اوف أمريكا كوربوريشين ب
  الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  - ٢٨٢٥٥نورث كارولينا  -شارلوت  - نورث تريون ستريت ١٠٠
  األمريكية

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية ، الشؤون العقارية،  - ٣٦الفئة 
الخدمات المصرفية، الخدمات التمويلية ، التحليل المالي، اإلدارة و االستشارة، خدمات 

استثمار رؤوس األموال، خدمات السمسرة، معامالت وتجارة األدوات المالية، توفير 
مالية و خدمات تبادل السلع، الخدمات المالية المتعلقة المعلومات المالية و األوراق ال

بخدمات االستثمار، خدمات بطاقات االئتمان و بطاقات الدين، األبحاث المالية وتوفير 
  ٣٦هذه الخدمات عبر شبكة كمبيوتر عالمية بالفئة رقم : 
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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 
 

    0385369  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصر -شركه بريميوم انترناشيونال لخدمات االئتمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الدقي -ش عقبه ابن نافع  ٦

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٦جميع خدمات الفئه  - ٣٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة   -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة      االشتراطات        :
٣٨٥٤٩٦بالعالمة 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 
 

    0407789  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  قوانين كايمان ايالندز شركه ذات مسئوليه محدوده مؤلفة وفق - تينسنت هولدنجز ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - هاتشنز درايف  -كريكت سكوير  - سنشرى يارد  -جى تى  ٢٦٨١صندوق بريد 
  كايمان ايالندز -جراند كايمان  -جورج تاون 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

عملة، خدمات خدمات سداد التجارة األلكترونية، خدمات تغيير افتراضى لل - ٣٦الفئة 
تحويل افتراضى ، اصدار تذكارات ذات قيمة، خدمات سداد المحفظة االلكترونية، 

خدمات اصدار عملة أللعاب الكمبيوتر و العاب الفيديو، الخدمات المالية وال سيما توفير 
  ٣٦عملة افتراضية أللعاب الفيديو الواردة بالفئة رقم 

 

حق اسبقيةاالشتراطات        :      منح الطالب  
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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 
 

    0414273  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة بنيان للتنمية والتجارة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -شارع لبنان ٤٩

  36  : مةالــــــات العـــفئ
  

إدارة العقارات ؛ توفير العقارات؛ االستشارات العقارية؛ تأجير العقارات؛  - ٣٦الفئة 
استثمار عقاري؛ الخدمات العقارية؛ الشؤون العقارية؛ إدارة االستثمار العقاري؛ خدمات 
اإلقراض العقاري؛ خدمات التأمين العقاري؛ تقييم عقاري [من الناحية المالية]؛ تخطيط 

ستثمار العقاري؛ خدمات إدارة العقارات؛ خدمات حيازة العقارات؛ استشارات اال
االستثمار العقاري؛ تأجير العقارات؛ خدمات الشؤون العقارية؛ استشارات االستثمار 

العقاري؛ االستثمار الرأسمالي في العقارات؛ الخدمات االستشارية العقارية للشركات؛ 
مكاتب [العقارات]؛ خدمات إدارة العقارات ترتيب تأجير العقارات؛ تأجير ال

والممتلكات؛ تأجير العقارات والممتلكات؛ تمويل مشروعات التطوير العقاري؛ الخدمات 
االستشارية المتعلقة بالعقارات؛ اإلدارة المالية للمشاريع العقارية؛ خدمات وكالء 

التجارية؛ الخدمات  العقارات؛ خدمات إدارة االستثمار العقاري؛ خدمات وكالة العقارات
االستشارية المتعلقة بالتقييمات العقارية؛ الخدمات االستشارية االستثمارية المتعلقة 

بالعقارات؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بملكية العقارات؛ إدارة الشؤون المالية المتعلقة 
متلكات بالعقار؛ الخدمات المالية لشراء العقارات؛ تقديم المعلومات المتعلقة بالم

[العقارات]؛ خدمات إدارة العقارات المتعلقة بمقار المكاتب؛ خدمات إدارة العقارات 
المتعلقة بالمباني السكنية؛ خدمات إدارة العقارات المتعلقة بمجمعات المباني؛ خدمات 
إدارة العقارات المتعلقة بالمراكز التجارية؛ خدمات إدارة العقارات المتعلقة بمقرات 

زئة؛ خدمات إدارة العقارات المتعلقة بمراكز التسوق؛ ترتيب عقود ايجار البيع بالتج
العقارات؛ خدمات إدارة العقارات المتعلقة بالمعامالت العقارية؛ خدمات الوكالة لتأجير 

العقارات؛ الخدمات العقارية المتعلقة بإدارة االستثمارات العقارية؛ خدمات الوكالة 
ير المعلومات المتعلقة بسوق العقارات [العقارات] ؛ تقديم العقارية لتأجير المباني؛ توف

المعلومات المتعلقة بالشؤون العقارية عبر اإلنترنت. خدمات الوكالة العقارية المتعلقة 
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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

بشراء وبيع المباني؛ تحصيل الديون المتعلقة بتأجير العقارات؛ تأجير مساحة بمراكز 
رة المباني؛ خدمات الوكالة العقارية التسوق؛ تأجير المقرات المخصصة للتسوق؛ إدا

لبيع وتأجير المباني؛ وكاالت أو أعمال الوساطة/السمسرة لتأجير المباني؛ توفير 
المعلومات المتعلقة باستئجار المباني؛ تأجير المكاتب؛ استئجار المساحات المكتبية؛ 

المشترك؛ تأجير المساحات المكتبية؛ تأجير الشقق والمكاتب؛ استئجار مكاتب للعمل 
ترتيب عقود إيجار العقارات التجارية؛ تأجير واستئجار المباني التجارية؛ تأجير 
المقرات التجارية؛ خدمات االستثمار العقاري التجاري؛ الرعاية المالية لألنشطة 

الترفيهية؛ تاجير مساحة مكتبية؛ تطوير المحافظ االستثمارية؛ الخدمات المالية، النقدية 
األموال والرعاية المالية؛ الخدمات العقارية؛ أعمال السمسرة فى  والمصرفية؛ جمع

العقارات؛ إدارة المباني؛ تحصيل اإليجارات وكاالت العقارات؛ خدمات وكالة 
العقارات؛ إدارة العقارات (العقارات)، خدمات الوساطة المالية للعقار؛ تمويل تطوير 

أجير المراكز التجارية؛ إدارة العقارات؛ مكاتب التأجير؛ تأجير صاالت العرض؛ ت
الشقق؛ إدارة المباني؛ إدارة الممتلكات التجارية؛ إدارة األراضي؛ إدارة الممتلكات؛ 

إدارة العقارات ؛ خدمات إدارة الممتلكات؛ توفير المعلومات المتعلقة بالشؤون العقارية، 
ر الممتلكات؛ عبر اإلنترنت؛ توفير التمويل لتطوير العقارات؛ توفير التمويل لتطوي

توفير المعلومات المتعلقة بالعقارات؛ الوكاالت العقارية؛ خدمات الوساطة العقارية؛ 
المشاركة في الملكية العقارية؛ خدمات إدارة العقارات؛ خدمات إدارة العقارات المتعلقة 

باألماكن الترفيهية؛ خدمات إدارة العقارات المتعلقة بالعقارات السكنية؛ خدمات إدارة 
لعقارات المتعلقة بالمباني التجارية؛ اإلدارة العقارية؛ تحصيل اإليجارات؛ تأجير ا

العقارات والممتلكات؛ خدمات الوكالة بِان العقارات السكنية؛ تأجير المكاتب؛ تأجير 
واستئجار المباني؛ تأجير المباني التجارية؛ تأجير الشقق؛ تأجير المنازل؛ تأجير 

مكاتب؛ استئجار المساحات المكتبية؛ استئجار مكاتب للعمل المباني؛ تأجير الشقق وال
المشترك؛ تأجير الممتلكات؛ تأجير واستئجار المكاتب؛ تأجير المباني ؛ خدمات الوكالة 

لتأجير العقارات؛ استثمار رأس المال؛ خدمات االستثمار العقاري؛ الخدمات العقارية 
صناديق االستثمار؛ وبشكل عام جميع المتعلقة بإدارة االستثمارات العقارية؛ إدارة 

  ٣٦الخدمات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418855  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة  -فيزا انترناشونال سيرفيس اسوسيشين 
  الواليات المتحدة االمريكية -ن والية ديالوير طبقا لقواني

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ميترو سنتر بوليفارد، فوستر ستي، كاليفورنيا، الواليات المتحدة االمريكية  ٩٠٠
٩٤٤٠٤.  

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

عقارية وجميع خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية والشؤون ال - ٣٦الفئة 
  .٣٦الخدمات الواردة في الفئة 
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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 
 

    0421026  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -كولدويل بانكر ال ال سي 
  لمتحدة االمريكيةالواليات ا -والية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٠٧٩٤٠نيو جيرسي  -بارك افينيو ماديسون  ١٧٥

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

تأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية الشؤون العقارية خدمات الوساطة  - ٣٦الفئة 
لمشورة فيما يتعلق بتأسيس العقارية ؛ خدمات االمتياز ، وهي تقديم المعلومات المالية وا

و / أو تشغيل أعمال الوساطة العقارية ؛ خدمات إدارة الممتلكات ؛ خدمات الوكاالت 
العقارية ؛ تأجير العقارات ؛ تقييم العقارات وتقييمها ؛ خدمات تأجير العقارات ؛ خدمات 

ية االستثمار العقاري ؛ خدمات االستشارات العقارية ؛ خدمات االستشارات العقار
  ٣٦واإلدارية بالفئة رقم 

 

وغيرها ٣٤٧٦٤٥االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 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 
 

    0421027  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

تأسست وقائمة طبقا لقوانين  شركة ذات مسئولية محدودة -كولدويل بانكر ال ال سي 
  الواليات المتحدة االمريكية -والية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٠٧٩٤٠نيو جيرسي  - ماديسون  -بارك افينيو  ١٧٥

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

تأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية الشؤون العقارية خدمات الوساطة  - ٣٦الفئة 
قارية ؛ خدمات االمتياز ، وهي تقديم المعلومات المالية والمشورة فيما يتعلق بتأسيس الع

و / أو تشغيل أعمال الوساطة العقارية ؛ خدمات إدارة الممتلكات ؛ خدمات الوكاالت 
العقارية ؛ تأجير العقارات ؛ تقييم العقارات وتقييمها ؛ خدمات تأجير العقارات ؛ خدمات 

ي ؛ خدمات االستشارات العقارية ؛ خدمات االستشارات العقارية االستثمار العقار
  ٣٦واإلدارية بالفئة رقم 

 

وغيرها ٣٤٧٦٤٥االشتراطات        :      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 
 

    0422882  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :سجيلالت إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة طلبات للتجارة العامة والمقاوالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

, مبنى المجلس االولمبي االسيوي , شارع سالم  ٠٠٠٢٩, رقم الوحدة  ٠٠٢القطعة 
  المبارك ، محافظة حولي , السالمية , الكويت

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية، الشؤون العقارية،  - ٣٦الفئة 
خدمات المشورة واالستشارات المالية، الخدمات المصرفية، إدارة العقارات، خدمات 

جمع التبرعات الخيرية، خدمات المعامالت المالية والنقدية، خدمات معامالت بطاقات 
مالت بطاقات االئتمان، خدمات معالجة االئتمان االلكترونية، خدمات معالجة معا

معامالت بطاقات االئتمان االلكترونية، المعالجة االلكترونية للدفعات، خدمات الدفع 
االلكتروني، خدمات اصدار بطاقات الدفع االلكترونية المتعلقة بخطط المكافآت 
 والحوافز، خدمات معالجة دفعات الشيكات اإللكترونية، خدمات معالجة الدفعات

اإللكترونية، خدمات معالجة الدفعات لشراء السلع والخدمات عبر شبكات االتصاالت 
االلكترونية، خدمات معالجة الدفعات االلكترونية التي تتم من خالل البطاقات مسبقة 

الدفع، خدمات إدارة األسواق المالية، خدمات التشغيل واإلدارة المالية للسوبر ماركت. 
  ٣٦الواردة بالفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -الشتراطات        :      ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

758 
 

 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 
 

    0423375  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة االمارات الدوليه لالستثمار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربيه المتحدة - ابو ظبى  - ٢٣١٠ص.ب 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

والشؤون العقاريه الواردة  -الشؤون الماليه  -الشؤون التمويليه  -التامين  - ٣٦الفئة 
  دون غيرها ٣٦بالفئة 

 

ضع العادىاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى فى الو
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 جريدة 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 
 

    0424089  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات معالجة المعامالت المالية، وهي توفير المعامالت اإللكترونية اآلمنة  - ٣٦الفئة 
وخيارات الدفع؛ المعالجة اإللكترونية لبيانات دفع الفواتير إلكترونيًا لمستخدمي شبكة 

؛ خدمات تحويل األموال إلكترونيًا؛ خدمات معالجة اإلنترنت وشبكات االتصاالت
معامالت بطاقات االئتمان اإللكترونية وبطاقات الخصم وبطاقات الهدايا؛ خدمات 

معالجة معامالت الدفع؛ توفير خدمات الدفع اإللكتروني بواسطة الهاتف النقال لآلخرين؛ 
مالية؛ تسهيل وتنظيم الخدمات المالية؛ خدمات معالجة الدفع؛ خدمات المعامالت ال

التمويل وتوزيع التبرعات المالية؛ الخدمات الخيرية وهي تنسيق المشتريات وتوزيع 
  ٣٦التبرعات النقدية من األفراد والشركات لالطراف الثالثة. 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 
 

    0426035  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل م طالبإس
  

  شركة تضامن - حسام عبد المجيد عبد الرحمن االكشر وشريكته 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -التجمع الخامس   - ٢٣شقة  -الدور الثانى  - ٥٧عمارة  - ١٠ -عمارات اللوتس 
  القاهرة - القاهرة الجديدة 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦لواردة بالفئة رقم جميع الخدمات ا - ٣٦الفئة 
 

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 
 

    0372490  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/06/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -هالل  محمد مصطفى امين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -التجمع الخامس  -المنطقة الثالثه  -الحى الخامس  ١١٥

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

تركيب و اصالح أجهزة تكييف الهواء، معالجة المركبا بمواد مضادة للصدا،  - ٣٧الفئة 
المباني، عزل المباني، بناء اكشاك و محالت  البناء بالطوب، االشراف علي انشاء

العرض، احكام سد المباني، تاجير الجرافات (البلدوزرات)، تركيب و اصالح أجهزة 
اإلنذار ضد السرقة، اصالح و صيانة المواقد، نجارة (اصالح) الموبيليا، خدمات 

ير معدات النجارة ، تاجير االت التنظيف، االنشاء استشارات متعلقة باالنشاء، تاج
االنشاء، معلومات عن االنشاء، معالجة المباني لمنع الرطوبة، هدم المباني، تنظيف 

البالط المضلع، تركيب األبواب و النوافذ، تركيب و اصالح المصاعد، تاجير 
الحفارات، انشاء المصانع، تركيب و اصالح أجهزة اإلنذار ضد الحريق، تجديد األثاث، 

ي األبواب و النوافذ، عزل المباني، تركيب معدات المطابخ، معلومات عن االنشاء، ترك
البناء، دهان السطوح الداخلية و الخارجية، لصق ورق الجدران، اصالح الشماسي، بناء 

حواجز أمواج رصيفية، انشاء و صيانة خطوط االنابيب، سباكة المواسير، تاجير 
رافعات (معدات االنشاء)، الجرافات (البلدوزرات)، تاجير معدات االنشاء، تاجير ال

تاجير الحفارات، تاجير االت كناسة الطرق، خدمات التسقيف (وضع االسقف)، مقاومة 
الصدا، صيانة و اصالح الخزائن الفوالذية، نصب السقاالت، احكام سد المباني ، 

االشراف علي انشاء المباني، صيانة برك السباحة ، تنجيد األثاث، لصق ورق 
  ٣٧و اصالح المستودعات، تركيب األبواب و النوافذ بالفئة رقم : الجدران، انشاء 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 
 

    0385728  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/02/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -ل للتنميه والعقارات الحديثه ش ذ م م شركة الرما

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -القاهره الجديده  -التجمع الخامس  -الحى الرابع  - ٣مدخل ب شقه  ٤٣٣

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧المقاوالت الوارده بالفئه   - ٣٧الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0413127  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ابراهيم محمد متولى ابراهيم وشريكية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حى الياسمين مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية ٨٦فيال 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٧المقاوالت العامه الواردة بالفئة   - ٣٧فئة ال
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422019  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -بات شركة سكيب للكيماو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦مدينة  -/ ب المنطقة الصناعية الرابعة  ٣/ ١قطعة رقم

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧اعمال البناء واالنشاء والتصليح بالفئة  - ٣٧الفئة 
 

وغيرها ٤٢٢٠١٨االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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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 
 

    0425873  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد خلف هللا خيري ياسين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

محافظة  -مركز طهطا  -نجع خليفه ملك/ خيرى خلف هللا خيرى  - الكوم االصفر 
  جسوها

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٧الفئة 
 

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


