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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427726  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -- محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول -  ٢شقة  - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مربع الوزراء  - مكرر  ٣النزهة 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئه رقم  -  ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427910  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - محمد احمد محمد خليل بدوى وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -  ٢شقة  - مربع الوزراء  - شيراتون هليوبوليس  - ١١٥٧مربع  - مكرر  ٣النزهة 
  االول الدور

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428403  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  افراد - محمد احمد ممد محمود  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش البحر االعظم الجيزة ١٠

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  )١٦المطبوعات الواردة بالفئة ( -  ١٦الفئة 
 

التنازل عن  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
الحروف كل على حدى  وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428768  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  يمنى الجنسية - فرد   -نجيب محفوظ علي سعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليمن  - تعز 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ١٦الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428914  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - فتحى احمد الصاوى محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كفر  - حمد معوض محمد حنفى مدينة كفر الشيخ الشراكية ، القنطرة البيضاء بملك/ م
  الشيخ

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ١٦الفئة 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428916  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - د شرقاوى احمد شرقاوى احم

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

المطبوعات واللوحات االعالنيه والنشرات للدعايه لمنتجات الشركة ، اليفط  -  ١٦الفئة 
  ١٦نتجات الفئه ، اكياس ورقيه ، علب ورقيه وجميع م
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429949  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة- تامررجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ١٦الفئة 
 

--------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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430161  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  - محمود شاذلي صالح عبد هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  -امام ستي ستارز  - عمارات ميلسيا  ٣٣٤شقة 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مطبوعات وكرتون الواردة بالفئة رقم  -  ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430406  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  -  ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430739  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة بابيرس ايجيبت  شركة ذات مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -  ١٦٣ش  ٦

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

 ١٦جات الفئةمنت-١٦الفئة
 

التنازل  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
عن البيان التجارى ورسم الكرة االرضية 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430867  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل لبإسم طا
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة - (ش ذ م م)  SPICE ٧سفن سبايسس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - قسم البساتين  -الطريق الدائرى مدينه المعراج الجديده ٢٠١٢

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:       االشتراطات       
٣٧٠٦٣٤العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430986  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - د وشريكة اشرف عطية حام

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش / عز الدين الموجي ملك / السيد عبد الفتاح مليجي القليوبية -مركز طوخ  - طوخ 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مطبوعات الشركة ومواد التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  -  ١٦الفئة 
 

هد مالك العالمة  باستخدامها مجمعةتع -االشتراطات        :      
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431011  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - اعمل بزنس لالستشارات المالية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي الجديدة  -سلكي الال -ز شارع احمد كامل  ١

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

موزعات األشرطة الالصقة [مستلزمات  - أقالم فوالذية - رسائل فوالذية -  ١٦الفئة 
لوحات إعالنية من الورق أو  - ملصقات –ورقة  - آالت العنونة-طوابع العنوان - مكتبية]

مقاطع  -عدادات البريد لالستخدام المكتبي - آالت التخليص لالستخدام المكتبي - الكرتون
مكابس التدبيس [متطلبات  - مقاطع القلم - المواد الغذائية األساسية للمكاتب - للمكاتب
 - عصابات السيجار -مطبوعات [نقوش] - الصور –القصاصات  –ألبومات  - المكتب]

يد  مساند -نهايات الدفاتر - ماكينات سن قلم رصاص كهربائية او غير كهربائية
 - ملفات المستندات [القرطاسية] - نماذج المعماريين - ألوان مائية [لوحات] - للرسامين 

 -النقوش - جداول الحساب - الجداول الحسابية - ورق فضي -أقالم سليت -ألواح الكتابة
 - المجلدات فضفاضة -الدوريات - الصحف -اقالم رصاص -األعمال الفنية الحجرية

عينات  - تذاكر - حصائر ألكواب البيرة - [قرطاسية] شريط الصق - المجلدات الدائري
منصات  -كتل الطباعة - بيولوجية الستخدامها في الفحص المجهري [مواد تعليمية]

تصاميم  -كتيبات - األساور لالحتفاظ بأدوات الكتابة - مكبات لشرائط التحبير - الرسم
 - النشافات - كتب]المرطبات [متطلبات الم -مسامير تثبيت الورق - اقالم رسم - التطريز

 - ماكينات ختم المكاتب - شمع الختم - منصات التحبير - طوابع الختم - الطوابع [األختام]
 -صواني لفرز وعد النقود - كتابة أو رسم الكتب -مركبات الختم ألغراض القرطاسية

نوع  - أكشاك األصابع [متطلبات المكتب] - قماش التتبع -ورق االستشفاف - أنماط التعقب
 - حكام مربع للرسم  - دفاتر المالحظات -ورق آلالت التسجيل - ورق الكربون - الطباعة
بطاقات الفهرسة  -مواد تعليمية [باستثناء األجهزة] - الرسوم البيانية -بطاقات 

 - صناديق من الورق المقوى  - ورق مقوى -أوراق ورقية [قرطاسية] - [القرطاسية]
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

تأليف  - كتب األغاني - طاقات الفهرسةالعالمات لب - كتالوجات-أنابيب من الورق المقوى
ملفات [متطلبات  - المطبوعات الحجرية الملونة  - مجلدات لألوراق - اإلطارات [طباعة]

اكتب  - بوصالت للرسم - الكتب -ورق صحي -ورق الحمام - مكتب ثقب - المكتب]
سوائل التصحيح [متطلبات  - أكياس ورقية مخروطية - أحرف [نوع] -[أرقام وحروف]

 - أغلفة [القرطاسية] -أقسام نسيجية ألغراض التدريس - تصحيح الحبر - المكتب]
بكرات لآلالت  - مشابك الورق - حاويات كريم من الورق - أصحاب أقالم الرصاص

الرسوم  - أدوات الرسم - مواد الرسم - لوحات الرسم - مطبوعات رسومية - الكاتبة
آالت كاتبة ،  - ليفورق التغ - النقوش - الناسخون - مغلفات [القرطاسية] - البيانية

 -دروع [أختام ورقية] - مواد الكتابة - صناديق لألقالم - كهربائية أو غير كهربائية
شرائط  -حبر - اللكمات [متطلبات المكتب] -ورقة تخطيط القلب - محايات مطاطية

 -صور فوتوغرافية [مطبوعة]  - آالت ختم األظرف للمكاتب  - محبرة  - التحبير
دفاتر األستاذ  - مجموعات الرسم -أقمشة تجليد الكتب - بع] أختام [طوا - ماسحات قلم 

ورق الترشيح  - تماثيل صغيرة من الورق المعجن  - تماثيل من الورق المعجن  - [كتب] 
 - مستلزمات المكتب ، باستثناء األثاث  - النماذج المطبوعة  - مواد الترشيح من الورق  - 

تمثيالت  - النسخ الرسومية  - لجغرافية الخرائط ا - الطابعات الكهربائية  - أقالم الفحم 
مرطبات لألسطح  - جداول زمنية مطبوعة  - كاشطات [ممحاة] للمكاتب  - بيانية 

مجموعات الطباعة  - المطبوعات  –بطاقات بريدية - المصقولة [متطلبات المكتب] 
ورقة كتابة  -كتيبات [كتيبات]  - المنشورات المطبوعة  - المحمولة [مستلزمات المكتب] 

 - المطبوعات الحجرية  - أقالم الرسم  - إبر التتبع ألغراض الرسم  - أثقال الورق  - 
  )١٦كتيبات وجميع منتجات الفئة (–أحجار الطباعة الحجرية

 

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

  عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431013  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - اعمل بزنس لالغذية والمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المعادي  –المعادي الجديدة  –شارع احمد كامل  –أ  ١٣،  ١٢

  16 : مةالــــــات العـــفئ
  

موزعات األشرطة الالصقة [مستلزمات  - أقالم فوالذية - رسائل فوالذية -  ١٦الفئة 
لوحات إعالنية من الورق أو  - ملصقات –ورقة  - آالت العنونة-طوابع العنوان - مكتبية]

مقاطع  -عدادات البريد لالستخدام المكتبي - آالت التخليص لالستخدام المكتبي - الكرتون
مكابس التدبيس [متطلبات  - مقاطع القلم - واد الغذائية األساسية للمكاتبالم - للمكاتب
 - عصابات السيجار -مطبوعات [نقوش] - الصور –القصاصات  –ألبومات  - المكتب]

مساند يد  -نهايات الدفاتر - ماكينات سن قلم رصاص كهربائية او غير كهربائية
 - ملفات المستندات [القرطاسية] - نماذج المعماريين - ألوان مائية [لوحات] - للرسامين 

 -النقوش - جداول الحساب - الجداول الحسابية - ورق فضي -أقالم سليت -ألواح الكتابة
 - المجلدات فضفاضة -الدوريات - الصحف -اقالم رصاص -األعمال الفنية الحجرية

عينات  - تذاكر - حصائر ألكواب البيرة - شريط الصق [قرطاسية] - المجلدات الدائري
منصات  -كتل الطباعة - ة الستخدامها في الفحص المجهري [مواد تعليمية]بيولوجي

تصاميم  -كتيبات - األساور لالحتفاظ بأدوات الكتابة - مكبات لشرائط التحبير - الرسم
 - النشافات - المرطبات [متطلبات المكتب] -مسامير تثبيت الورق - اقالم رسم - التطريز

 - ماكينات ختم المكاتب - شمع الختم - التحبير منصات - طوابع الختم - الطوابع [األختام]
 -صواني لفرز وعد النقود - كتابة أو رسم الكتب -مركبات الختم ألغراض القرطاسية

نوع  - أكشاك األصابع [متطلبات المكتب] - قماش التتبع -ورق االستشفاف - أنماط التعقب
 - مربع للرسم  حكام - دفاتر المالحظات -ورق آلالت التسجيل - ورق الكربون - الطباعة
بطاقات الفهرسة  -مواد تعليمية [باستثناء األجهزة] - الرسوم البيانية -بطاقات 

 - صناديق من الورق المقوى  - ورق مقوى -أوراق ورقية [قرطاسية] - [القرطاسية]
تأليف  - كتب األغاني - العالمات لبطاقات الفهرسة - كتالوجات-أنابيب من الورق المقوى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

ملفات [متطلبات  - المطبوعات الحجرية الملونة  - جلدات لألوراقم - اإلطارات [طباعة]
اكتب  - بوصالت للرسم - الكتب -ورق صحي -ورق الحمام - مكتب ثقب - المكتب]

سوائل التصحيح [متطلبات  - أكياس ورقية مخروطية - أحرف [نوع] -[أرقام وحروف]
 - رطاسية]أغلفة [الق -أقسام نسيجية ألغراض التدريس - تصحيح الحبر - المكتب]

بكرات لآلالت  - مشابك الورق - حاويات كريم من الورق - أصحاب أقالم الرصاص
الرسوم  - أدوات الرسم - مواد الرسم - لوحات الرسم - مطبوعات رسومية - الكاتبة
آالت كاتبة ،  - ورق التغليف - النقوش - الناسخون - مغلفات [القرطاسية] - البيانية

 -دروع [أختام ورقية] - مواد الكتابة - قالمصناديق لأل - كهربائية أو غير كهربائية
شرائط  -حبر - اللكمات [متطلبات المكتب] -ورقة تخطيط القلب - محايات مطاطية

 -صور فوتوغرافية [مطبوعة]  - آالت ختم األظرف للمكاتب  - محبرة  - التحبير
 دفاتر األستاذ - مجموعات الرسم -أقمشة تجليد الكتب - أختام [طوابع]  - ماسحات قلم 

ورق الترشيح  - تماثيل صغيرة من الورق المعجن  - تماثيل من الورق المعجن  - [كتب] 
 - مستلزمات المكتب ، باستثناء األثاث  - النماذج المطبوعة  - مواد الترشيح من الورق  - 

تمثيالت  - النسخ الرسومية  - الخرائط الجغرافية  - الطابعات الكهربائية  - أقالم الفحم 
مرطبات لألسطح  - جداول زمنية مطبوعة  - ممحاة] للمكاتب كاشطات [ - بيانية 

مجموعات الطباعة  - المطبوعات  –بطاقات بريدية - المصقولة [متطلبات المكتب] 
ورقة كتابة  -كتيبات [كتيبات]  - المنشورات المطبوعة  - المحمولة [مستلزمات المكتب] 

 - المطبوعات الحجرية  - أقالم الرسم  - إبر التتبع ألغراض الرسم  - أثقال الورق  - 
  )١٦كتيبات وجميع منتجات الفئة ( –أحجار الطباعة الحجرية 

 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431060  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  - عادل اسماعيل محمد محمد عبد العال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - مركز البدراشين  - سقارة 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  -  ١٦الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431114  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ش ذات مسئوليه محدودة - جولد بيك ايجيبت لالستثمار

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجديده التجمع الخامس القاهرة ١النرجس  ١٨٠

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ١٦الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0385428  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/02/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين  - يناير تيكنيك جى ام بى اتش ف
  سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا - ٨٣٠٢ -زيوريخ سى اتش  - كلوتن ١بوخهالدينشتراسى ، 

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

ا والمنتجات المصنوعه من المطاط والغاتابرشا والصمغ واالسبستوس والميك -  ١٧الفئة 
هذه المواد وغير وارده فى فئات اخرى ، مواد بالستيكيه متشكله بالبثق لألستعمال فى 

التصنيع ، مواد التغليف والحشو والعزل ، انابيب مرنه غير معدنيه وميع المنتجات 
  ١٧الوارده بالفئه 

 

الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان  -االشتراطات        :      
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0406950  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة - اوبال ستيل تكنولوجي ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يدي جابر ، االسكندريهعمارات البرت شارع البرت االول ، سموحه ، س ١٠٨٦

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع منتجات الفئه  -  ١٧الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412085  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/28  

 :التسجيل طالبإسم 
 

  فرد مصرى الجنسية - بدير عبد الوهاب عبد الوهاب الباز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية - مركز المنصورة  - ملك/ منيرة يوسف صادق ابو الخير  -شها 

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع منتجات الفئة  -  ١٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم قدم عنها طلب 
 

    0414082  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردى  - بدير عبد الوهاب عبد الوهاب الباز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية - مركز المنصورة  - ملك/منيرة يوسف صادق ابو الخير  - شها  

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع المنتجات الوارد بالفئة رقم  -  ١٧الفئة 
 

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 نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0417137  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/22  

 :التسجيل طالبإسم 
  

  مصرى الجنسية - فرد  -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -شارع محمود عبد العظيم بملك/كامل عبد المقصود مجاهد  -ميدان الطميهى 
  الدقهلية - المنصورة 

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

ية ـ مواد تغليف وحشو وعزل وجميع منتجات الفئة مواد ومنتجات بالستيك -  ١٧الفئة 
  ١٧رقم 

 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418375  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - لوهاب الباز بدير عبد الوهاب عبد ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية - مركز المنصوره  - شها بملك/ منيرة يوسف صادق ابو الخير 

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٧الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423287  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فردي  - فوزى عيسوى محمد عبد هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ةالمنوفي  - سرس الليان شارع سكه القناطر بملك الطالب سرس الليان 

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١٧منتجات الفئة  -  ١٧الفئة 
 

على حدة ٢٠١٠التنازل عن  - 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425174  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :التسجيل بإسم طال
  

  مصرى - فرد  - وليد محمد السيد عبد اللطيف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك /فاطمه عبد الفتاح عبد  -  ١٠بئر  -منطقه االنطالق جمعيه العروبه  -  ١٧حوشه 
  العظيم مركز بدر البحيره

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧خراطيم ري ساده وبالتنقيط بالفئه  -  ١٧الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425175  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فرد  - وليد محمد السيد عبد اللطيف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك /فاطمه عبد الفتاح عبد  -  ١٠بئر  -منطقه االنطالق جمعيه العروبه  -  ١٧حوشه 
  العظيم مركز بدر البحيره

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧خراطيم ري ساده وبالتنقيط بالفئه  -  ١٧الفئة 
 

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

  ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

  

: دم عنها طلب رقم ق
 

    0425178  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - وليد محمد السيد عبد اللطيف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك /فاطمه عبد الفتاح عبد  -  ١٠بئر  -منطقه االنطالق جمعيه العروبه  -  ١٧حوشه 
  بدر البحيرهالعظيم مركز 

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا كولمان المصنوع من البالستيك ١٧خراطيم ري ساده وبالتنقيط بالفئه  -  ١٧الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
ن البالستيكبعدم استخدامها على الكولمان المصنوع م
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425179  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد - وليد محمد السيد عبد اللطيف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

عبد  بملك /فاطمه عبد الفتاح -  ١٠بئر  -منطقه االنطالق جمعيه العروبه  -  ١٧حوشه 
  العظيم مركز بدر البحيره

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧خراطيم ري ساده وبالتنقيط بالفئه  -  ١٧الفئة 
 

التنازل عن كلمة التنقيط فى  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
٤٢٥١٧٤العالمة مرتبطة مع العالمة  -الوضع العادى على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425181  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - وليد محمد السيد عبد اللطيف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تاح عبد بملك /فاطمه عبد الف -  ١٠بئر  -منطقه االنطالق جمعيه العروبه  -  ١٧حوشه 
  العظيم مركز بدر البحيره

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧خراطيم ري ساده وبالتنقيط بالفئه  -  ١٧الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425182  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - وليد محمد السيد عبد اللطيف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك /فاطمه عبد الفتاح عبد  -  ١٠بئر  -منطقه االنطالق جمعيه العروبه  -  ١٧حوشه 
  العظيم مركز بدر البحيره

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧خراطيم ري ساده وبالتنقيط بالفئه  -  ١٧الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٤٢٥١٧٥مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426143  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :يلالتسج إسم طالب
  

  شركة عامة ذات مسئولية محدودة - روكوول انترناشونال ايه/اس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدنمارك -هيديهوسني  -   ٢٦٤٠ -,دي كية  ٥٨٤هوفيدجادن 

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

مواد عازلة من الصوف المعدني؛ مواد التغليف والحشو والعزل؛ عوازل  -  ١٧الفئة 
ة أشرطة ولباد وحـُصـُر وألواح وحـُصـُر مضلعة وأجزاء مشكلة للعزل والغلق على هيئ

المحكم ضد الحرارة والبرد والنار والصوت واالهتزاز والهواء والضوء والرطوبة بما 
في ذلك مواد مواد امتصاص الصوت للتنظيم الصوتي؛ أغراض ومواد عازلة للصوت 

ار؛ عوازل على هيئة أغطية أرضيات والحرارة؛ عوازل واغراض ومواد لحجز البخ
وجدران وأسقف؛ ألواح أسقف من ألياف معدنية؛ ألياف صوف معدني على هيئة ُحُصر 

للعزل؛ صوف/ألياف معدنية ]عوازل[؛ ألياف معدنية معالجة لالستخدام في تصنيع 
السدادات المحكمة و المواد السادة والحشوات وأطواق منع التسرب؛ ألواح من صوف 

متشكل بالبثق وصدف من الصوف المعدني وبطانيات من الصوف المعدني  معدني
وجص من الصوف المعدني وحشوات من الصوف المعدني والصوف المعدني المحبب 
السائب او شبه مشغول وألياف صوف معدنية سائبة او شبه مشغولة لتصنيع مواد تقوية 

ات ذات التهوية لتغليف و/او مواد حشو للعزل؛ ألواح من الصوف المعدني لإلنشاء
  ١٧الواجهة وتفاصيل السقف وباطن السقف وإفريز العمود. الواردة بالفئة رقم 

 

١٨٢٠٩٤االشتراطات        :      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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426811  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  - عبدة سعد محمد شعبان وشريكة  - )pspشركة بورسعيد للصناعات الكهربائية( 
  تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٣٤- ٣٣- ٣٢- ٣١- ٣٠جنوب بور سعيد قرية العاشر من رمضان قطع ارقام  ٣٤الكيلو 
  بور سعيد

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧لواردة بالفئة جميع المنتجات ا -  ١٧الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428501  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه توصيه بسيطه -شركة اسامة فهمى جرجس اسكندر وشركاة 

 :نواــــــــــــــــــالعن
  

) بمساحه ٣٨، جزء من  ٣٧،  ٣٦،  ٣٥،  ٣٤،  ٦،  ٥،  ٤القطع ارقام (جزء من 
بالمنطقه الصناعيه المطاهره شرق النيل القطاع الصناعي  ٢م  ٨٠٦٦اجماليه قدرها 

  الثالث الخليه الثالثه بلوك (ب) محافظه المنيا
  17 : المةــــــات العـــفئ

  

اسير البالستيكيه وواصالت الموسير وقطع المواسير البولي بروبلين والمو -  ١٧الفئة 
  ١٧والتركيبات الصحيه بالفئه 

 

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

  عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428504  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -شركة اسامة فهمى جرجس اسكندر وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

) بمساحه ٣٨، جزء من  ٣٧،  ٣٦،  ٣٥،  ٣٤،  ٦،  ٥،  ٤القطع ارقام (جزء من 
لقطاع الصناعي بالمنطقه الصناعيه المطاهره شرق النيل ا ٢م  ٨٠٦٦اجماليه قدرها 

  الثالث الخليه الثالثه بلوك (ب) محافظه المنيا
  17 : المةــــــات العـــفئ

  

البولي بروبلين والمواسير البالستيكيه وواصالت المواسير وقطع المواسير  -  ١٧الفئة 
 ١٧والتركيبات الصحيه بالفئه

 

تعهد مالك العالمة  - الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان  -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430111  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - احمد محمد ابو المجد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة قنا - بملك / محمد ابو المجد احمد  -  ١٦شارع  - بندر قنا 

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ١٧الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412320  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -الدولية زاجيت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - العباسيه  - ش السرايات  -أ - ١٦

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨جميع المنتجات الوارده بالفئه  -  ١٨الفئة 
 

التنازل عن  - لب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطا -االشتراطات        :      
الحروف كال على حدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

349 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427527  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة قائمة ومنظمة بموجب قوانين النمسا -لينزينغ أكتيينغيسيلشافت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لينزينغ النمسا ٤٨٦٠ - ، ايه  ٢ويركستراسي 

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

حقائب رياضية لجميع األغراض، حقائب حمل لجميع األغراض، محافظ  -  ١٨الفئة 
مثبتة على الكاحل، محافظ فنية [حقائب]، أكياس الفراء االصطناعي، حقائب صغيرة، 

ن الجلد المقلد، حقائب ملحقة مصنوعة من الجلد، حماالت حقائب ملحقات مصنوعة م
األطفال التي يتم ارتداؤها على الجسم، إطارات خلفية لحمل األطفال، حقائب ظهر لحمل 

األطفال، حقائب ظهر بعجالت دوارة، أكياس، حقائب المعسكر، حقائب للمتسلقين، 
الجلد المقلد، حقائب  حقائب رياضية، حقائب للمالبس الرياضية، حقائب مصنوعة من

مصنوعة من الجلد، حاملي األوراق النقدية، حقائب الشاطئ، حقائب الحزام وحقائب 
الورك، حقائب الكتب، حقائب بوسطن، حقائب، محافظ جلدية [سلع جلدية]، محافظ 

جلدية وحقائب صغيرة، حقائب الدلو، حقائب األحزمة، حقائب بطاقات العمل، حاملي 
طبيعة المحافظ، الحقائب التجارية، حقائب قماش، حقائب التسوق بطاقات العمل في 

القماشية، حقائب البطاقات [محافظ جيب[، محافظ البطاقات [المصنوعات الجلدية] ، 
ناقالت البدل والقمصان والفساتين، حقائب حمل، حقائب حمل للوثائق ، حقائب اليد، 

يرة (أوماموري)، حقائب الكتف حقائب اليد، حقائب الجلود المقلدة، حقائب حلية صغ
لألطفال، حقائب اليد، حقائب اليد [المحافظ]، حاملي العمالت المعدنية، حقائب عمالت 

معدنية ليست من معادن ثمينة، حاملي تذاكر التبديل، مكعبات ضغط مالئمة لألمتعة، 
مجلدات المؤتمر، حقائب مستحضرات التجميل تباع فارغة، علب تجميل تباع فارغة، 

محافظ التجميل، حقائب البريد، حقائب بطاقات االئتمان [محافظ]، حاملو بطاقات 
االئتمان المصنوعة من الجلد المقلد، حاملي بطاقات االئتمان من الجلد، حاملي بطاقات 

االئتمان، حقائب حزام الكتف الطويلة، حقائب نهارية، حقائب دبلوماسية، حقائب الوثائق 
حقائب الرباط، حقائب رخصة القيادة، حقائب من القماش  الجلدية، أكياس الرباط،

الخشن،علب أدوات فارغة الستخدام األطباء، حقائب السهرة، حقائب الموضة، حقائب 
اللباد، حقائب مرنة للمالبس الجاهزة، حقائب الطيران، حقائب قابلة للطي، حقائب 

، حقائب السفر فوليو، حقائب األلعاب [ملحقات الصيد]، حقائب المالبس للسفر
المصنوعة من الجلد، حامالت المالبس، حقائب عربة نقل ]ترام[ رياضية لألغراض 

العامة، حقائب السادة، حقائب جالدستون، مقابض [حقائب]، حقائب البقالة، حقائب 
رياضية، إطارات حقيبة اليد، حقائب اليد، حقائب اليد المصنوعة من الجلد المقلد، 

ليد، حقائب اليد والجزادين والمحافظ، صناديق قبعة للسفر، حقائب جلدية، حقائب ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

صناديق قبعة مصنوعة من الجلد، حزمة صغيرة، حقائب التنزه، حقائب المشي لمسافات 
طويلة، حقائب الوركين، حقيبة محمولة للمالبس الرياضية، حامالت في طبيعة حقائب 

ليابانية (حقائب قماشية صغيرة) للمفاتيح، صناديق لقبعات جلد تقليدي، حقائب المرافق ا
، حقائب المفاتيح، محافظ المفاتيح، حقائب المفاتيح مصنوعة من الجلد، حقائب المفاتيح 
من الجلود المقلدة، حقائب مفاتيح من الجلد والجلود، حقيبة طقم أدوات، حقائب الحياكة، 

ب جلدية، صناديق ثياب من الحصيرة، حقائب السيدات، حقائب جلدية ومحافظ، حقائ
محافظ عملة جلدية، محافظ بطاقات االئتمان الجلدية، الحقائب الجلدية الصغيرة، حقيب 

جلدية يدوية، حقائب سفرية، محافظ جلدية، أمتعة، أغطية األمتعة، بطاقات األمتعة، 
بطاقات األمتعة [المصنوعات الجلدية]، حقائب المكياج تباع فارغة، صناديق المكياج، 

يرة، الحقائب اآللية، محافظ متعددة األغراض، حقائب الموسيقى، حقائب سهرة صغ
محافظ الموسيقى، حقائب الحفاضات، محافظ الحفاضات، حقائب شبكية للتسوق، حقائب 
النوم، محافظ النوم، محافظ الجيب، حافظة المحفظة [محافظ جلدية] ، حامالت المالبس 

كياج والمفاتيح واألغراض الشخصية للتنقل، حامالت األطفال، حقيبة، حقائب لحفظ الم
األخرى، المحافظ، محافظ مصنوعة من معادن ثمينة، محافظ غير مصنوعة من معادن 

ثمينة، راندوسيرو ]حقائب مدرسية يابانية] ، حقائب تسوق قابلة إلعادة االستخدام، 
حقائب لفة أكياس األسطوانة، حقائب األسطوانة، حقائب الظهر، حقائب الظهر على 

الت، حقائب السرج، الحقائب المدرسية، حقائب الكتب المدرسية، حقائب الظهر عج
المدرسية، حقائب الحالقة تباع فارغة، حقائب األحذية، حقائب أحذية للسفر، حقائب 

التسوق، حقائب التسوق المصنوعة من الجلد، حقائب التسوق ذات العجالت المرفقة، 
ل لحمل الرضع، حقائب الرافعات لحمل حقائب الكتف، حقائب الحبال، حقائب حبا

الرضع، حقائب واسعة الحزام، حقائب صغيرة للرجال، محافظ مخلب صغيرة، المحافظ 
الصغيرة، حقائب ظهر صغيرة، حقائب سفر صغيرة، حقائب تذكارية، الحافظات 

المخصصة مالئمة لحمل عصي المشي القابلة للطي، حقيبة صغيرة اسكتلندية تلبس 
حزم رياضية، حقائب سفرية، حقائب مع رفوف مدمجة، حقائب حول الخصر، 

بعجالت، حقائب التسوق النسيجية، محافظ ربطة عنق، محافظ ربط العنق للسفر، 
حقائب مستلزمات المرحاض، حقائب أدوات [فارغة] للدراجات النارية، حقائب أدوات 

ب المناشف، جلدية فارغة، حقائب أدوات فارغة، حقائب أدوات تباع فارغة، حقائ
حقائب السفر، حقائب سفر مصنوعة من مواد بالستيكية، محافظ السفر، أغطية مالبس 

السفر، حقائب سفرية، حقائب السفر، حقائب السفر المصنوعة من الجلد المقلد، عدة 
سفرية، عدة سفرية [مصنوعات جلدية]، صناديق ثياب سفرية، عربة القماش الخشن، 

]، صناديق وحقائب السفر، أكياس التسوق ذات العجلتين، صناديق ثياب [حقائب سفرية
حقائب سفر صغيرة، حقائب مستحضرات التجميل تباع فارغة، حقائب مستحضرات 

التجميل غير المجهزة، محافظ للتثبيت على األحزمة، محافظ بما في ذلك حاملي 
ب غسيل البطاقات، محافظ ليست من المعادن ثمينة، حقائب غسيل (غير مجهزة)، حقائ

لحمل مستلزمات المرحاض، حقائب مقاومة للماء، حقائب عطلة نهاية األسبوع، حقائب 
بعجالت، أمتعة بعجالت، حقائب التسوق ذات العجالت، حقائب العمل، أكياس محمولة 

على المعصم، حقائب صغيرة محمولة على المعصم، محافظ محمولة على المعصم 
  وال ترد ضمن فئات اخرى. ١٨وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 

 

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 -  980 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429932  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - اندرو شوقى جورجى برسوم حنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسيوط - برج الجالء ش الجالء اسيوط ثان 

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

الجلود وجلود مقلدة وسلع مصنوعه من هذه المواد غير واردة بفئات اخرى ،  -  ١٨الفئة 
  ١٨صناديق وحقايب سفر وحقائب حمل االطفال والحقائب وجميع منتجات الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

 :قدم عنها طلب رقم 
 

    0429933  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - اندرو شوقى جورجى برسوم حنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسيوط - برج الجالء ش الجالء اسيوط ثان 

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

نوعه من هذه المواد غير واردة بفئات اخرى الجلود وجلود مقلدة وسلع مص -  ١٨الفئة 
  ١٨صناديق وحقايب سفر وحقائب حمل االطفال والحقائب وجميع منتجات الفئه 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430162  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  صرى الجنسيةم - فرد  - محمود شاذلي صالح عبد هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  - امام ستي ستارز  - عمارات ميلسيا   ٣٣٤شقة 

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨منتجات جلدية الواردة بالفئة رقم  -  ١٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418474  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -تامر عبد الحميد عطوان فراج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه - اول طنطا  - ملك الطالب  - ش يوسف الصديق   ٤٨

  19 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩االخشاب بكافة انواعها و جميع منتجات الفئة  -  ١٩الفئة 
 

الشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422843  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة السلسبيل للصناعات الغذائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة- رنيش النيل المعادي كو ٣٣

  19 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩حديد تسليح بالفئة   -  ١٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426144  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة عامة ذات مسئولية محدودة - روكوول انترناشونال ايه/اس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدنمارك - هيديهوسني  ٢٦٤٠ -,دي كية  ٥٨٤هوفيدجادن 

  19 : المةــــــات العـــفئ
  

دني؛ ألواح للحوائط واألرضيات مواد عزل المباني من الصوف المع -  ١٩الفئة 
  ١٩واألسقف جميعها مصنوعة من األلياف والصوف المعدني. الواردة بالفئة رقم 

 

وغيرها ١٨٢٠٩٤االشتراطات        :      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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426305  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - الداو للعالمات التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

  19 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١٩منتجات الفئه  -  ١٩الفئة 
 

ها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدام
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426570  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه - سالم أحمد محمدين وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسوان - بملك/ محمد احمد محمدين  - طريق السادات خلف بازار ابو سمبل 

  19 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  -  ١٩الفئة 
 

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

  عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ب رقم قدم عنها طل
 

    0417262  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  - احمد رجب محمد احمد الشافعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كفر  - مركز بيال  - بملك /  فؤاد محمد عبد الدايم  - الطريق العمومى  - كفر الجرايده 
  الشيخ

  20 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  -  ٢٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
٣٣٠٣٣٧
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426045  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  توصية بسيطة - محمد مجدي ابراهيم وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حى الجنوب - بورسعيد  -المنطقة الصناعية  ٥وحدة رقم 

  20 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠المراتب الواردة بالفئة رقم  -  ٢٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426048  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  طةشركة توصية بسي - محمد مجدي ابراهيم وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حى الجنوب - بورسعيد  -المنطقة الصناعية  ٥وحدة رقم 

  20 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ٢٠الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ها طلب رقم قدم عن
 

    0426306  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة-الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

  20 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠منتجات الفئه  -  ٢٠الفئة 
 

طات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعةاالشترا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426758  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - مملكة النحل ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - قسم الهرم  - فيصل  -من شارع اللبيني  -القوصي شارع عبد الهادي  ٥

  20 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠براويز وخاليا النحل الخشبية بالفئة   -  ٢٠الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428112  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المهندسين العجوزة الجيزة ١٥ش السودان الدور الثالث شقه  ٣٠٤

 20 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٠ئة جميع المنتجات الواردة بالف -  ٢٠الفئة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0317119  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/04/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

مؤسسة فردية تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية  - شركة فالكون باك 
  المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة ٥٨٥٢ب  -ص ١٥طقة الصناعية رقم الشارقة المن

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع منتجات الفئة  -  ٢١الفئة 
 

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

  عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0409604  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - الملكه لصناعة االواني المنزلية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - العامرية  - طريق اسكندرية /القاهرة الصحراوى  ٢٣الكيلو  - ميرغم 
  

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع منتجات الفئه رقم  -  ٢١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420844  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  افراد -محمود توفيق حداد توفيق

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسماعيلية - مركز القنطرة -ش التحرير بملك توفيق- القنطرة غرب

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢١االدوات المنزلية الواردة بالفئة  -  ٢١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424192  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -- شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - السادس من  اكتوبر  - ب المنطقة الصناعية الثانية  ١٤٩

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

جهاز صاعق الناموس وأدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ  -  ٢١الفئة 
(ليست من معادن نفيسة أومطلية بها) وأمشاط وأسفنج وفراشى (عدا فراشي التلوين 

ع الفراشى وأدوات تنظيف وسلك جلي وزجاج غير مشغول أوالدهان) ومواد صن
وزجاج شبه مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني) والكريستال وأواني زجاجية 

و غير واردة في فئات أخرى  ٢١وأواني خزف صيني وأواني خزفية الواردة بالفئة رقم 
.  

 

العالمة مرتبطة مع  - الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االوان 
وغيرها ١٩٠٣٥٧العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425585  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين  - ذى جيليت كمبانى ال ال سى  
 ديالويروالية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكيه -  ٢١٢٧وان جيليت بارك ، بوسطن ، ماساتشوستس 

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢١فراشى اسنان فئة  -  ٢١الفئة 
 

 ٨٨٨٨٩مع العالمة  العالمة مرتبطة - االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427542  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - مدار جروب مصر للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعية  ١٦)بلوك  ٢٣، ٢٢،  ٢١،  ٢٠، ١٠،  ٩،  ٨،  ٧قطعة رقم ( 
  االسكندرية -برج العرب  -الرابعة 

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428113  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المهندسين العجوزة الجيزة ١٥ش السودان الدور الثالث شقه  ٣٠٤

 21 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢١الفئة 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429887  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصة بسيطة - تامررجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢١الفئة 
 

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

  علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429950  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامررجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٢١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430407  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  -  ٢١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430616  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فرد  - عالء شفيق حامد محمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - بالدور االرضى  -مدينة الجندول  - شارع شوقى  ٤١ - الزاوية الحمراء 

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١ه بالفئه جميع المنتجات الوارد -  ٢١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426308  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية- فرد  -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

  22 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٢منتجات الفئه  -  ٢٢الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426309  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

  23 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٣منتجات الفئه  -  ٢٣الفئة 
 

د مالك العالمة باستخدامها مجمعةتعه -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427624  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - كيدز هب للخدمات الترفيهية والتعليمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٢٢مشروع ذا ووتر واى قطعة رقم  Bبنى رقم الم - الدور االول  -  BFO ٣مكتب رقم 
  القاهرة - القاهرة الجديدة  -منطقة المستثمرين  -أ 

  القاهرة -القاهرة الجديدة  - منطقة المستثمرين الشماليه 
  23 : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٣جميع منتجات الفئه  -  ٢٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427681  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة - الشرق االوسط للغزل والنسيج (حسن محمد حسن وشريكية) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمتداد الشمالى القليوبية ١٢٠٠٧بلوك  ١٦/  ١٥/  ٧/  ٦/  ٥/  ٤قطعة رقم 

 23 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٣الخيوط الوارده بالفئه  -  ٢٣الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
١٧٢٦٠٨
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430333  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - محمد حسن مصطفى حسنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعيد - حي الجنوب  - الحوض السمكى  -  ٢م ١٠٠٠مساحة  ٣٣فطعة 

  23 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٣جميع منتجات الفئة  -  ٢٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - وان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االل -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421551  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه  -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  -  ٢٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427053  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه - التوزيع ش م م شركة رمسس للصناعة و

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه - العاشر من رمضان   A/Tالمنطقه الصناعيه  ٤/ ١٦و ١٥القطعه 

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

كبير) ومفارش اسره بجميع  - سنجل - البطاطين بجميع المقاسات (اطفال  -  ٢٤الفئة 
) والحفه (لحاف سرير) ولحاف من ناحيه وبطانيه من كبير - سنجل - المقاسات ( أطفال 

  ٢٤الناحيه االخري والماليات الوارده بالفئه 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٩٠٤٢٨مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427623  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - كيدز هب للخدمات الترفيهية والتعليمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٢٢مشروع ذا ووتر واى قطعة رقم  Bالمبنى رقم  - الدور االول  -  BFO ٣مكتب رقم 
  القاهرة -هرة الجديدة القا - منطقة المستثمرين الشمالية  -أ 

  القاهرة -القاهرة الجديدة  - منطقة المستثمرين الشماليه 
  24 : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٤جميع منتجات الفئه  -  ٢٤الفئة 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428747  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - نى سامي عدلى تعلب روما

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ٢٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429889  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤رقم جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429951  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامررجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٢٤الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430408  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  -  ٢٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

388 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430558  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - ايهاب مجدى حلمى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -ش ابراهيم نوار  ٥٧

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٤الفئة 
 

التنازل عن البيان  - االلوان الموضحة بالنماذج  منح الطالب حق خاص على -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0384921  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/01/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيةبسيطة  - شركة اليجانت ميزا للمالبس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجديدة القاهرة ش االمام على مصر١٦

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥مالبس ويونيفورم فئة  -  ٢٥الفئة 
 

-----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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0402894  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة -ليمتد   ٧١هب 

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

 -أبو ظبى  - جزيرة الماريا  -مربعة سوق أبو ظبى العالمى  - برج السلع   - ٢٢الطابق 
  االمارات العربية المتحدة

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥أغطية الراس الواردة بالفئة رقم  -لباس القدم  - المالبس  -  ٢٥الفئة 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: طلب رقم  قدم عنها
 

    0412321  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -الدولية زاجيت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -العباسيه  - ش السريات -أ - ١٦

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥الفئه جميع المنتجات الوارده ب -  ٢٥الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال   - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0415056  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية  -ت والمالبس الجاهزة يونيفرسال كيميكال لالستيراد والتوكيال
  محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٤٠٣جراند مول المعادي المركز التجاري محل رقم  ٢٨٢شارع 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  -  ٢٥الفئة 
 

موضحة بالعالمةاالشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418099  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - احمد عبد هللا محمد منصور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 سمر سعد محمود الجندي ملك/ - القليوبية  - مركز القناطر الخيرية  - شلقان  - عرب التل 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  -  ٢٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418109  

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/08/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ميزا للتوريدات العمومية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - زهراء مدينة نصر  -  ١١٩٦عقار  ١محل رقم 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥رقم المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  -  ٢٥الفئة 
 

سى اى اس اى كال على حدى  CISEاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421946  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - كيوت وير للمالبس الجاهزة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  - ش محمد عوض من مكرم عبيد  ١١

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥منتجات الفئة  -  ٢٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423010  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -مجد احمد قطب عبد هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - منطقه ج    -الهضبه العليا  - المقطم  ٦٣ش  ٥

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع منتجات الفئه رقم  -  ٢٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

   العالمة

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425223  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فرد -محمد حسين الدغيله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمهوريه العربيه السوريه - ريف دمشق 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥ارده بالفئه جميع المنتجات الو -  ٢٥الفئة 
 

التنازل عن  - التنازل عن الحرف على حدة - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
البيان التجارى 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427621  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - رفيهية والتعليمية كيدز هب للخدمات الت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٢٢مشروع ذا ووتر واى قطعة رقم  Bالمبنى رقم  - الدور االول  -  BFO ٣مكتب رقم 
  القاهرة -القاهرة الجديدة  - منطقة المستثمرين الشمالية  -أ 

  القاهرة -القاهرة الجديدة  - منطقة المستثمرين الشماليه 
  25 : المةــــــالعات ـــفئ

  

  ٢٥جميع منتجات الفئه  -  ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

399 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428242  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  - اسالم عبد المنعم احمد راشد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االقليوبية بملك احمد عبد المنعم احمد راشد - ز القناطر الخيرية مرك - سندبيس 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥منتجات الفئة رقم  -  ٢٥الفئة 
 

٢٢االشتراطات        :      التنازل عن رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

400 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428243  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  - اسالم عبد المنعم احمد راشد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االقليوبية بملك احمد عبد المنعم احمد راشد - مركز القناطر الخيرية  - سندبيس 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥منتجات الفئة رقم  -  ٢٥الفئة 
 

:      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعهاالشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428466  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه امريكيه - اولد نيفي (اي تى ام) ، انك. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ، الواليات المتحده االمريكيه ٩٤١٠٥كاليفورنيا  فولسوم ستريت ، سان فرانسيسكو ، ٢

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس والبسه القدم واغطيه الراس وجميع المنتجات الوارده بالفئه  -  ٢٥الفئة 
 

٣٠٦١٦٤العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428563  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - عبد المعطى محمد منصور وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

٣١ S2  القاهرة  - التجمع الخامس  - ش التسعين  - بالمول التجارى القطاميه داون تاون
  القاهرة -الجديدة 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  -  ٢٥الفئة 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429038  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردي  -فاطمة رمضان امين جاد الرب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ملوي  - بملك / امير صالح علي يوسف  - العرفاني بجوار صيدلية ابن سيناء  ش ٢
  المنيا

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥منتجات الفئة رقم  -  ٢٥الفئة 
 

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

  ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429888  

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامررجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥ئة جميع المنتجات الواردة بالف -  ٢٥الفئة 
 

--------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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429952  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامررجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٢٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430092  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - لمتين شاكر المسموم وشريكيه   عبد ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية - مدينة العبور  -المنطقة الصناعية األولى  - ١٣٠٢٦بلوك  - أ ٥قطعة رقم 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥منتجات الفئة  -  ٢٥الفئة 
 

-----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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430173  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  - محمود شاذلي صالح عبد هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  -امام ستي ستارز  - عمارات ميلسيا  ٣٣٤شقة 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الواردة بالفئة رقم  -  ٢٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430409  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  -  ٢٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430424  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -  بيبى فاشون للتصنيع والتصدير

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - وسط البلد  - يوليو  ٢٦شارع  ١٠ - الدور الثانى  ٢٤ارع محمد فريد الشقه رقم  ١٧١
  القاهرة -عابدين 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة الوارده بالفئه  -  ٢٥الفئة 
 

فى الوضع  Qالتنازل عن الحرف  - باستخدامها مجمعة االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 
العادى
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431133  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فرد  - خالد سليمان محمد فايد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يدهش الحرية ش النزهه مصر الجد ٢

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥المالبس فئة  -  ٢٥الفئة 
 

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

  عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424228  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية - لصناعة  االحذية ماي شوز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه - ب/ج العبور   - المنطقه الصناعية  -بلوك صناعات صغيره  ١٢٣قطعة رقم 

  26 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٦المنتجات الوارده بالفئة رقم  -  ٢٦الفئة 
 

التنازل عن  - اص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خ
كال على حدى فى الوضع العادى Y M Yالحروف واى ام واى   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426400  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 27 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٧منتجات الفئه  -  ٢٧الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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413 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427573  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - فاطمة وجدى سليم عبد النبى وشريكها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - المقطم  -الدور االول فوق االرضى  ٥الوحدة رقم  ٤شارع  ٦٧قطعة  -الخليفة 
  القاهرة

  27 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٧منتجات الفئة  -  ٢٧الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423639  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -الهداية سبورت للمالعب الرياضية والمقاوالت والتسويق الرياضي ش م م  
 مةمساه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - نزلة السمان االهرام  ١برج سفنكس رقم 

  28 : المةــــــات العـــفئ
  

نجيلة صناعية للمالعب الرياضية والحدائق ومالعب االطفال بمختلف  -  ٢٨الفئة 
 ٢٨انواعها الواردة بالفئة

 

العالمة مرتبطة  - االلوان الموضحة بالنماذج  منح الطالب حق خاص على -االشتراطات        :      
٣٢٤٢٣٣مع 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 -  980 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424718  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة خاصة ذات مسئولية محدودة - ال تى دى  - بى تى  اى  -سنغافورة - زورو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٥٩٨٣٦سنغافورة  ٠٧ - ٠٦بوكيت مراه سنترال #  ١٠٠٣

  28 : المةــــــات العـــفئ
  

دمى ولعب وأدوات اللعب؛ أدوات رماية؛ ، أدوات الرياضة الجمنازية  -  ٢٨الفئة 
لالطفل؛ كرات للعب؛ ألعاب لوحية؛ قوالب بناء [لعب]؛ ألعاب بناء؛ كبسوالت 

ألعاب شطرنج؛ لعبة السهام؛ دُمى؛ أسرة للدُمى؛ مالبس للدُمى؛ للمسدسات [لعب]؛ 
رضاعات للدُمى؛ بيوت للدُمى؛ طائرات بدون طيار ]لعب [؛ أهداف إلكترونية؛ ألعاب 
بدعة للحفالت؛ ألعاب بدعة للمزح؛ بَالونات لعب؛ خيمة لعب؛ بيوت اللعب لألطفال ؛ 

مخمل؛ ألعاب مصنوعة من ُكرات لعب؛ ورق لعب (شدة)؛ ألعاب مصنوعة من ال
المخمل مع بطانية مريحة مرفقة؛ ألعاب ودمى محمولة تتضمن وظائف االتصاالت؛ 

دُمى متحركة؛ خشخيشات [أدوات لعب]؛ مركبات لعب تعمل بالتحكم عن بعد؛ ألعاب 
ركوب؛ نماذج مصغرة لشخصيات كرتونية [ألعاب]؛ نماذج مصغرة لمركبات؛ 

) [ألعاب]؛ نفاخات فقاقيع صابون [لعب]؛ لعبة الدوامة سكوترات (دراجات تدفع بالرجل
[لعب]؛ ألعاب محشوة؛ مسدسات هواء لعب؛ لعبة العجين؛ لعبه الشخصيات؛ هواتف 

محمولة لعبة؛ نماذج لعبة؛ مسدسات لعب؛ أسلحة لعب؛ قاذفة لعبة؛ لعبة المعجون؛ 
تداول لأللعاب؛ منصة روبوتات لعبة؛ سيارات لعبة؛ دُمى للحيوانات األليفة؛ بطاقات ال

القفز؛ دراجات ثالثية للرضع [ألعاب]؛ أجهزة ألعاب فيديو؛ ألعاب البناء؛ معدات لعب 
  ٢٨األطفال في الخارج؛ ألعاب الرمل؛ األلعاب اإللكترونية. الواردة بالفئة رقم 

 

٤٢٤٧٢١االشتراطات        :      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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: دم عنها طلب رقم ق
 

    0424722  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة خاصة ذات مسئولية محدودة -زورو (سنغافورة) بى تى اى. ال تى دى. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٥٩٨٣٦، سنغافورة  ٠٧ - ٠٦بوكيت مراه سنترال #  ١٠٠٣

  28 : المةــــــات العـــفئ
  

دمى ولعب وأدوات اللعب؛ أدوات رماية؛ ، أدوات الرياضة الجمنازية   -  ٢٨الفئة 
لالطفل؛ كرات للعب؛ ألعاب لوحية؛ قوالب بناء [لعب]؛ ألعاب بناء؛ كبسوالت 

للمسدسات [لعب]؛ ألعاب شطرنج؛ لعبة السهام؛ دُمى؛ أسرة للدُمى؛ مالبس للدُمى؛ 
مى؛ طائرات بدون طيار ]لعب [؛ أهداف إلكترونية؛ ألعاب رضاعات للدُمى؛ بيوت للدُ 

بدعة للحفالت؛ ألعاب بدعة للمزح؛ بَالونات لعب؛ خيمة لعب؛ بيوت اللعب لألطفال ؛ 
ُكرات لعب؛ ورق لعب (شدة)؛ ألعاب مصنوعة من المخمل؛ ألعاب مصنوعة من 

االتصاالت؛ المخمل مع بطانية مريحة مرفقة؛ ألعاب ودمى محمولة تتضمن وظائف 
دُمى متحركة؛ خشخيشات [أدوات لعب]؛ مركبات لعب تعمل بالتحكم عن بعد؛ ألعاب 

ركوب؛ نماذج مصغرة لشخصيات كرتونية [ألعاب]؛ نماذج مصغرة لمركبات؛ 
سكوترات (دراجات تدفع بالرجل) [ألعاب]؛ نفاخات فقاقيع صابون [لعب]؛ لعبة الدوامة 

لعب؛ لعبة العجين؛ لعبه الشخصيات؛ هواتف  [لعب]؛ ألعاب محشوة؛ مسدسات هواء
محمولة لعبة؛ نماذج لعبة؛ مسدسات لعب؛ أسلحة لعب؛ قاذفة لعبة؛ لعبة المعجون؛ 

روبوتات لعبة؛ سيارات لعبة؛ دُمى للحيوانات األليفة؛ بطاقات التداول لأللعاب؛ منصة 
لبناء؛ معدات لعب القفز؛ دراجات ثالثية للرضع [ألعاب]؛ أجهزة ألعاب فيديو؛ ألعاب ا

  ٢٨األطفال في الخارج؛ ألعاب الرمل؛ األلعاب اإللكترونية. بالفئة 
 

على حدى وفى الوضع العادى Xالتنازل عن حرف  -االشتراطات        :      
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426401  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :يلالتسج إسم طالب
  

  شركة مساهمة-الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 28 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨منتجات الفئه  -  ٢٨الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم  قدم عنها طلب
 

    0427058  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فردي  - وحيد احمد حمدى محمد عبد الشافى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اكتوبر  ٦مدينه  ١٦الحي المتميز مول هاميس محل 

  28 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨ات واالجهزه الرياضيه الوارده بالفئه االدو -  ٢٨الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0296282  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2013/12/17  

 :جيلالتس إسم طالب
  

  ذ م م - شركه مجموعه الرفاعى للصناعات الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - اكتوبر  ٦ - أ شارع المحور المركزى  ٢٨

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

رقائق البطاطا الواردة  - الفول السودانى المحضر  -المكسرات المحضره  -  ٢٩الفئة 
  ٢٩بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

420 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0300354  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/03/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

االمارات العربية - الشارقة  ٤١١٥المنطقة الصناعية االولى ص.ب.شارع الوحدة ، 
  المتحدة

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

زيوت صالحة لالكل ، دهون ، سمن هندى ، سمن صناعى نباتى ، الزبدة ،  -  ٢٩الفئة 
منتجات الحساء ، الحليب ومنتجات االلبان ، الحليب المنكة ، الحليب المخفوق ، اللحوم 

االسماك ، الدواجن والصيد ، خالصات اللحوم ، فواكة وخضروات محفوظة ومجففة ، 
ومطهوة ، طبقة طعام من جميع االنواع واالصناف بما فى ذلك طبقة الطعام غير االلبان 

، قشدة مخفوقة ، هالميات (جيلى) ومربات وفواكة مطبوخة بالسكر ، البيض ، البذور 
ة التى اساسها البطاطس وغير البطاطس ، رقائق الزيتية ، عناصر الوجبات الخفيف

بطاطس مقلية ورقاقات البطاطس ، جميع انواع العدس المحفوظ والمجفف ، الفول ، 
بازالء والبقوليات ( ليست الغراض الزراعة) ، فطر المشروم ، الفول السودانى 

  ٢٩المحفوظ وهذة المنتجات واردة بالفئة 
 

عهد مالك العالمة باستخدامها مجمعةت -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0323178  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد   -عمرو شيبة محمد غنيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اول كفر الشيخ - كفر الشيخ 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الزيوت والسمن الواردة بالفئة رقم  -  ٢٩الفئة 
 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0344407  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - مصطفى محمود حسين خاطر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - الزيتون  - ش الليث  -ش العربى  ١٣

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٩السمنة الواردة بالفئة  -  ٢٩الفئة 
 

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

  عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0384436  

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2019/01/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية - الشركة المتحده لتصنيع الزيوت والعبوات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة العاشر من رمضان الشرقيه ٧٦،٧٧قطعه رقم  A3المنطقة الصناعيه 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  يرهادون غ ٢٩جميع منتجات الفئة   -  ٢٩الفئة 
 

- 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0386136  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/02/13  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصيه بسيطه - صبرى عبد الحميد ابراهيم شتيه وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

) مدينه العاشر من رمضان C 5بالمنطقه الصناعيه (  ١٥قطعه االرض الصناعيه رقم 
  الشرقيه - 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩اللحوم المجمده والدواجن المجمده الوارده بالفئه رقم   -  ٢٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0396007  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة جهينة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الشيخ زايد  - بيفرلي هليز  -البوليجون  ٢مبني 

 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئه   -  ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٠٤٥٧٣مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0396008  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة جهينة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الشيخ زايد  - بيفرلي هليز  -البوليجون  ٢مبني 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئه   -  ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - لى االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص ع -االشتراطات        :      
٣٠٤٥٦٣مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0398865  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -شركة المجمدات الطبيعية لالستثمار والتنمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أ منطقة العروبة صالح سالم مصر الجديده٩١العقار رقم  ٣شقة 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩المجمدات فئة  -  ٢٩الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0400024  

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - شركة دواجن الوادى (كتكوت الوادى ) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كابيتال بيزنس بارك محور الكريزى ووتر الشيخ زايد الجيزة B1مبنى 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩الدواجن المجمده الواردة بالفئه  -  ٢٩الفئة 
 

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



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
 
 
 

429 
 

 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0401110  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة - شركة مزارع سمان استينو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - الهرم  - ط هضبه الهرم االهرم  ١٥٨

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩السمان المجمد الوارد بالفئة  -  ٢٩الفئة 
 

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

  عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0408789  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة اويل تك للزيوت النباتية والمنظفات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية - مدينة السادات  -المنطقة الصناعية الثانية  -  ٨قطعة رقم 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩الواردة بالفئة رقم  الزيوت فقط -  ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج 
تعهد مالك العالمة باستخدامها على الزيت فقط - وغيرها  ٤٠٨٧٨٩العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0409442  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الحجنسية - سالم سعد فتحي اسماعيل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحيرة -كفر الدوار  - بملك/ محمد عبد العزيز اسماعيل  -كوم البركة  - المرسة 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0409841  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة بورسعيد للتصنيع الغذائى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الرسوة -منطقة بورسعيد الصناعية 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

الفواكه و الخضروات المحفوظة و  -منتجات االلبان  - الدواجن  -اللحوم  -  ٢٩الفئة 
  دون غيرها ٢٩االغذية المحفوظة و جميع منتجات الفئه  - المجففة و المطهية 

 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412373  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -احمد منصور عمر ضبع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط -المنطقة الصناعية االولى  -  ٧٢بلوك  - ٦قطعة رقم   - مدينة دمياط الجديدة 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩التونه فقط الواردة بالفئه رقم  -  ٢٩ة الفئ
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412374  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  حدودةشركة ذات مسئوليه م - جلوبال فروتس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شروق النادى االهلى مدينه نصر ١٥

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩الفواكه المعباه والمحفوظه الواردة بالفئه  -  ٢٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0413820  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة المراعى الخضراء للصناعات الغذائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر - الجيزة  - أكتوبر  ٦مدينة  - ٢/١٣٠القطعة رقم  - المنطقة الصناعية الثالثة 

 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا المخلالت ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٩الفئة 
 

٤١٣٧٢٨االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420179  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - رجب وشركاة تامر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420654  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة - فوود اكسبرتس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مصر الجديدة  -  ١٧شقة  - الدور التاسع  - ش عمر بن الخطاب  ١١٤

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩ئة رقم جميع منتجات الف -  ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420754  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية - عبور الند للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية - مدينة العبور  - ١٣،  ١٢بلوك  ١٥القطعة رقم 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

اغذية محفوظة  - الفواكه والخضروات المحفوظة  - منتجات االلبان  - اجبان  -  ٢٩الفئة 
اسماك  -اللحوم ومستخرجات اللحوم  -زيت زيتون  -زيت طعام  -المسلى بأنواعه  - 

  ٢٩دواجن محفوظة وجميع منتجات الفئة  - مدخنة ومعلبة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيانات  - وغيرها  ٢٧١٨٦٠العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - باستخدامها مجمعة 

التجارية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420755  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08  

 :التسجيل م طالبإس
  

  شركة مساهمة مصرية - عبور الند للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية - مدينة العبور  - ١٣،  ١٢بلوك  ١٥القطعة رقم 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

 اغذية محفوظة - الفواكه والخضروات المحفوظة  - منتجات االلبان  - اجبان  -  ٢٩الفئة 
اسماك  -اللحوم ومستخرجات اللحوم  -زيت زيتون  -زيت طعام  -المسلى بأنواعه  - 

  ٢٩دواجن محفوظة وجميع منتجات الفئة -مدخنة ومعلبة
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيانات  - وغيرها  ٢٧١٨٦٠ع العالمة رقم العالمة مرتبطة م - باستخدامها مجمعة 

التجارية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420756  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - عبور الند للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة العبور - ١٣،  ١٢بلوك  ١٥ القطعة رقم

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

اغذية محفوظة  - الفواكه والخضروات المحفوظة  - منتجات االلبان  - اجبان  -  ٢٩الفئة 
اسماك  -اللحوم ومستخرجات اللحوم  -زيت زيتون  -زيت طعام  -المسلى بأنواعه  - 

  ٢٩الفئة دواجن محفوظة وجميع منتجات  - مدخنة ومعلبة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيانات  - وغيرها  ٢٧١٨٦٠العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - باستخدامها مجمعة 

التجارية
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420757  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - عبور الند للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة العبور - ١٣،  ١٢بلوك  ١٥القطعة رقم 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

اغذية محفوظة  - المحفوظة  الفواكه والخضروات - منتجات االلبان  - اجبان  -  ٢٩الفئة 
اسماك  -اللحوم ومستخرجات اللحوم  -زيت زيتون  -زيت طعام  -المسلى بأنواعه  - 

  ٢٩دواجن محفوظة وجميع منتجات الفئة -مدخنة ومعلبة
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٢٧١٨٦٠العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - مجمعة باستخدامها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420758  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - عبور الند للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية - مدينة العبور  - ١٣،  ١٢ك بلو ١٥القطعة رقم 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

اغذية محفوظة  - الفواكه والخضروات المحفوظة  - منتجات االلبان  - اجبان  -  ٢٩الفئة 
اسماك  -اللحوم ومستخرجات اللحوم  -زيت زيتون  -زيت طعام  -المسلى بأنواعه  - 

  ٢٩ات الفئة دواجن محفوظة وجميع منتج-مدخنة ومعلبة
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٢٧١٨٦٠العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420759  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - عبور الند للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة العبور - ١٣،  ١٢بلوك  ١٥القطعة رقم 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

اغذية محفوظة  - الفواكه والخضروات المحفوظة  - منتجات االلبان  - اجبان  -  ٢٩الفئة 
اسماك  -اللحوم ومستخرجات اللحوم  -زيت زيتون  -زيت طعام  -لمسلى بأنواعه ا - 

  ٢٩دواجن محفوظة وجميع منتجات الفئة -مدخنة ومعلبة
 

التنازل  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
٢٧١٨٦٢تبطة مع العالمة العالمة مر - عن البيان التجارى على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420760  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - عبور الند للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة العبور - ١٣،  ١٢بلوك  ١٥القطعة رقم 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

اغذية محفوظة  - الفواكه والخضروات المحفوظة  - منتجات االلبان  - اجبان  -  ٢٩الفئة 
اسماك  -اللحوم ومستخرجات اللحوم  -زيت زيتون  -زيت طعام  -المسلى بأنواعه  - 

  ٢٩دواجن محفوظة وجميع منتجات الفئة -مدخنة ومعلبة
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  - منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة االشتراطات        :      
وغيرها ١٧٠٦٣٠
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421437  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة بريدج لالدارة والتوريدات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -سيدي جابر  - عمارات ضباط مصطفي كامل  ٦٧

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد خالصات اللحوم فواكه  -  ٢٩الفئة 
وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة هالم جيلي ومربيات فواكة مطبوخة بالسكر 

ن ومنتجات االلبان الزيوت والدهون المعدة لالكل االغذية المحفوظة البيض واللب
 ٢٩والمخلالت 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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421690  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردى  - ى محمد بدر مصطفى فهمى ذك

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تقسيم سالح المهندسين ١٣٢ش فجر االسالم الموظفين حلوان  ٣

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

الزيت والسمن واللبن ومنتجات االلبان والدهون المعده لالكل الوارد بالفئه  -  ٢٩الفئة 
٢٩  

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422581  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  - كامبردج نيوتريشيونال فوودز ليمتد 
  لقوانين المملكة المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ال يو المملكة  ٥  ١٧براكى رود ، كوربى نورثامبتونشاير ان ان   ١٠ستافورد هاوس 
  المتحدة

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

أطعمة منخفضة السعرات الحرارية أو مقلَّل فيها السعرات الحرارية أو  -  ٢٩الفئة 
ا، بالتحديد الكاري وفطيرة الراعي محسوبة السعرات الحرارية أو متوازنة غذائيً 

ومنتجات األلبان وبدائل منتجات األلبان والوجبات الخفيفة التي أساسها الفاكهة 
والوجبات الخفيفة التي أساسها البطاطا والوجبات الخفيفة التي أساسها الفاكهة والخضار 

ت الستخدامها والعدس لتناولهم في برامج الحمية الغذائية والتحكم في الوزن؛ مستحضرا
كوجبات بالتحديد الكاري وفطيرة الراعي ومنتجات األلبان وبدائل األلبان؛ أطعمة 

منخفضة السعرات الحرارية أو مقلَّل فيها السعرات الحرارية أو محسوبة السعرات 
الحرارية أو متوازنة غذائيًا، بالتحديد الكاري المطبوخ مسبقًا وفطيرة الراعي المطبوخة 

جات األلبان المطبوخة مسبقًا وبدائل منتجات األلبان المطبوخة مسبقًا مسبقًا ومنت
والوجبات الخفيفة المطبوخة مسبقًا والتي أساسها الفاكهة والوجبات الخفيفة المطبوخة 

مسبقًا التي أساسها البطاطا والوجبات الخفيفة المطبوخة مسبقًا التي أساسها الفاكهة 
الحليب ومخصصة لألطعمة بالتحديد الجبن والزبدة والخضار والعدس، منتجات أساسها 

واللبن الزبادي ومصل اللبن، ومشروبات أساسها الحليب، ومشروبات حليب بنكهة 
الشوكوالتة والفاكهة؛ ووجبات وأطباق منخفضة السعرات الحرارية ومتوازنة غذائيا 

ساء الميسو بالتحديد أطباق الدجاج المطبوخ مسبقا وقطع الدجاج وحساء المكرونة وح
وفطيرة القريشة، وجبات وأطباق محسوبة السعرات الحرارية بالتحديد أطباق الدجاج 

المطبوخ مسبقًا وقطع الدجاج وحساء المكرونة وحساء الميسو وفطيرة الرعي؛ الحليب 
المخفوق (ميلك شيك)، والمساحيق والمستحضرات إلنتاج الحليب المخفوق (ميلك 

إلنتاج الموسية، ومستحضرات لتحويل السوائل إلى شيك)، ومساحيق ومستحضرات 
موسيات صالحة لألكل، والحساء والمستحضرات لصنع الحساء، وجبات وأطباق 

  .٢٩الكاري المطبوخة مسبقا الواردة بالفئة رقم 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424321  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل لبإسم طا
  

  شركة فرنسية تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة فرنسا -سافينسيا أس ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فيروفالى ، فرنسا ٧٨٢٢٠رو ريوسيك  ٤٢

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

جبنة، جبنة على شكل كريمة، منتجات األلبان والقشدة (منتجات األلبان)  -  ٢٩الفئة 
حليب ومنتجات األلبان ولبن رائب (الزبادي) والزبدة والقشدة المخفوقة الواردة في وال

  .٢٩الفئة 
 

٤٢٤٣١٩العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425150  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :سجيلالت إسم طالب
  

  مصرى - افراد - عبد هللا فؤاد محمود عزوز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

حاره المسجد ش دمنهور الوايلي الكبير حدايق القبه  ٦بالدور االرضي  ١شقه رقم 
  القاهره - الوايلي 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩المنتجات الوارده بالفئه  -  ٢٩الفئة 
 

التنازل عن غذائك دوائك  - :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة االشتراطات        
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426212  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - االصدقاء لصناعة وتجارة منتجات االلبان ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
  

بورش ومخازن شرق المنطقة الصناعية  ١٧بلوك   ١٠ -  ١١ -  ٥و  ٤قطع ارقام 
  االسكندرية - مدينة برج العرب الجديدة  -الثانية 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٩منتجات االلبان فقط الوارده بالفئه  -  ٢٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة   االشتراطات        :    
وغيرها ٣٢٧٩٦٩العالمة  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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426213  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - ة وتجارة منتجات االلبان ش م م االصدقاء لصناع

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ورش ومخازن شرق المنطقة الصناعية  ١٧بلوك   ١٠ -  ١١ -  ٥و  ٤قطعتين ارقام 
  االسكندرية - مدينة برج العرب الجديدة  -الثانية 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٩الوارده بالفئه  منتجات االلبان فقط -  ٢٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
وغيرها ٣٢٧٩٦٩العالمة مرتبطة مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426214  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - االصدقاء لصناعة وتجارة منتجات االلبان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ورش ومخازن شرق المنطقة الصناعية  ١٧بلوك   ١٠ -  ١١ -  ٥و  ٤قطعتين ارقام 
  االسكندرية-مدينة برج العرب الجديدة-الثانية

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٩منتجات االلبان فقط الوارده بالفئه  -  ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  - االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
وغيرها ٣٢٧٩٦٩
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426215  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية - االصدقاء لصناعة وتجارة منتجات االلبان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ورش ومخازن شرق المنطقة الصناعية  ١٧بلوك   ١٠ -  ١١ -  ٥و  ٤قطعتين ارقام 
  االسكندرية - مدينة برج العرب الجديدة  -الثانية 

 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٩منتجات االلبان فقط الواردة بالفئه  -  ٢٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
وغيرها ٣٢٧٩٦٩العالمة مرتبطة مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426217  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - االصدقاء لصناعة وتجارة منتجات االلبان ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ورش ومخازن شرق المنطقة الصناعية  ١٧بلوك   ١٠ -  ١١ -  ٥ -  ٤قطعتين ارقام 
  االسكندرية -  مدينة برج العرب الجديدة -الثانية 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٩جبنة موتزاريال فقط الوارده بالفئه  -  ٢٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
وغيرها ٣٢٧٩٦٩العالمة مرتبطة مع العالمة  - باستخدامها مجمعة 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426402  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة-الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩فئه منتجات ال -  ٢٩الفئة 
  

 

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

  عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426876  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -حجوجه الدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المجاورة  -شارع السد العالي  - داخل قرية بيت العرب بسوق السيارات  - ٧كافتريا 
  القاهرة - مدينة نصر  -الحي العاشر  -التاسعه 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة-٢٩الفئة
 

تعهد مالك العالمة  - المة االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالع
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427143  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

مؤسسة فرديه تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -السيد علي عبد الاله ثابت القطيبي 
  الجمهورية اليمنية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمهوريه اليمنيه - عدن  - ش المنصورة مدينه المنصورة 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب ، الزيوت  ومربيات وفواكه
  .٢٩والدهون الصالحة لألكل و جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 

 

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 ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427232  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - نزية حافظ سليم ميخائيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الخلية االولى بلوك (ج) بالمنطقة الصناعية  -بالقطاع االول  ٤٠:  ٣٧القطع ارقام من 
  المنيا - مدينة المنيا  - المطاهره 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٢٩الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

459 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427503  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - ئيه المتطوره    ايمبكس للصناعات الغذا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - أكتوبر  ٦مدينه  -المنطقه الصناعيه الثالثه  ٧٠جزء من القطعه رقم 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - مة باستخدامها مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك العال
وغيرها ٤٢٦٩٥٣
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427537  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة النخيل للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ) مدينة العاشر من رمضان  A2) المنطقة الصناعية (  ٤/٢الرض رقم (أ قطعة ا
  الشرقية

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  -  ٢٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427613  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -مروان مرعى ابراهيم بدوى خميس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -السالم  - قباء  - ش سامي عزيز  ٥

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ٢٩فئة ال
 

التنازل عن حرف  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلزان الموضحة بالصورة 
على حدى  Fاف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427740  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول -  ٢شقة  - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مربع الوزراء  - مكرر  ٣النزهة 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئه رقم  -  ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم  قدم عنها طلب
 

    0427777  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مقفلة - الشركة المتحدة لصناعة االلبان واالغذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الحديدة ، الجمهورية اليمنية ١٨كيلو 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب ، الزيوت 
  .٢٩والدهون الصالحة لألكل و جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 

 

تعهد مالك العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427928  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  توصية بسيطة  - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ٢٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

465 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428116  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: عنها طلب رقم  قدم
 

    0428251  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش شخص واحد محدودة المسئولية - بوليت جروب للتوريدات احمد امين محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 القاهرة - ق الشرو - الحى الثانى شرق فيالت  - المجاورة الثالثة  -  ١٦٢بدروم الفيال رقم 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واالسماك لحوم الدواجن والصيد وخالصات اللحم فواكه وخضروات  -  ٢٩الفئة 
محفوظه ومجففه ومطهيه هالم جيلى مربات وفواكه مطبوخه بالسكر البيض والحليب 

مرقه ومنتجات الحليب الزيوت والدهون الصالحه لالكل لوز مطحون بقول محفوظه 
لحمه جبنه لحوم مطبوخه فواكه مطبوخه زبده زبدالكاكاو وزبدة جوز الهند زبدة الفول 

السودانى كريمة الزبده رقائق بطاطا زيت زره كفيار قشطه مخفوقه فواكه مغطاه 
بالسكر خثارة اللبن تمور شرائح سمك طريه منتجات غذائيه معده من السمك سمك 

  ٢٩محفوظ سمك معلب فئة 
 

اطات        :      منح حق خاص على االلواناالشتر
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428324  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  االمارات - شركة ماستريد ليمتد _ شركة محدودة مؤسسة فى عجمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدةمنطقة عجمان الحر

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  -  ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428805  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  جنسيةمصرى ال - فرد  - ايمن ابو خضير العجمى شاهين  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

قسم  - يمين السلم  - الدور االول   - ١شقة  - شارع صالح سالم ومحمد محمود  ٦٥
  بورسعيد  -الشرق 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  -  ٢٩الفئة 
 

التنازل عن  - ن الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوا
كال على حدى فى الوضع العادى ASGالحروف أيه أس جي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428813  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - الشركة المتحدة للصناعات الغذائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المنطقة الصناعية على الروبيكى  - مدينة بدر 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

التونه واالسماك والخضروات المحفوظة والدواجن واللحوم والمسلى  -  ٢٩الفئة 
  ٢٩ومعجون الطماطم وجميع منتجات الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429002  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة سعوديه مقفلة - شركه صناعه االغذيه والعجائن الفاخره (السنبله)  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكه العربيه السعوديه - جده  ٨٦٩٠ص ب 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

الفواكه والخضروات  - خالصه اللحوم  - لحوم الدواجن  -االسماك  - اللحوم -  ٢٩الفئة 
والمربات والفواكه المطبوخه  -والهالمية (جيلى)  - المحفوظة والمجمده والمطهوة 

الزيوت والدهون الصالحه لالكل الواردة بالفئة  -والحليب ومنتجات الحليب  - بالسكر 
٢٩  

 

العالمة مرتبطة  - حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  منح الطالب -االشتراطات        :      
٢٨٣٢٥٧مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429256  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -عمرو عبد المعز عبد الفتاح وشريكة 

 :انوــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  - التجمع الثالث  - منطقة الصناعات الغذائية  -  ١٤١قطعة رقم 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

رقائق فواكه / رقائق بطاطا /رقائق بطبطا مقليه / رقائق البطاطا قليلة الدسم  -  ٢٩الفئة 
  ٢٩/رقائق البطاطس قليلة الدسم الواردة بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430410  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  -  ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430620  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردي  -ن حاتم شوقي محمد موسي عبد الرحم

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - بملك / اميره سعيد احمد النحاس مدينه دمنهور  -ش عثمان بن عفان ارض ادمون 
  البحيره

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئه  -  ٢٩الفئة 
 

----------االشتراطات        :      
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430736  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -مارس انكوربوريتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يةالواليات المتحدة االمريك ٢٢١٠١الم ستريت ماكلين فرجينيا  ٦٨٨٥

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم؛ سمك غير حي؛ لحوم الدواجن؛ لحوم الصيد )غير حية(؛ خالصات  -  ٢٩الفئة 
لحم؛ لحوم مطبوخة؛ بدائل اللحوم؛ خضراوات مجمدة؛ خضراوات محفوظة؛ 

خضراوات مجففة؛ خضراوات مطبوخة؛ فواكه محفوظة؛ فواكه مجففة؛ فواكه 
فطر وخضراوات (بما في ذلك المكسرات والحبوب)؛  مطبوخة؛ فواكه معالجة؛

خضراوات معالجة؛ بقوليات معالجة؛ عدس؛ حمص معالج؛ باقالء معالجة؛ باقالء 
مطهوة؛ باقالء محفوظة في صلصات؛ فول صويا محفوظ للطعام؛ توفو (فول صويا 
مّخمر)؛ معجون بندورة؛ معجون خضراوات؛ عصير بندورة للطبخ؛ بندورة معلبة؛ 

ائر خضراوات للطبخ؛ مخلالت؛ مستحضرات إلعداد الشوربة؛ شوربات؛ مرق؛ عص
مستحضرات إلعداد مرق اللحم؛ مرق لحم؛ حليب جوز الهند؛ زيت جوز الهند؛ دهن 

جوز الهند؛ دهون الخضراوات للطعام؛ صلصات تغميس؛ مكسرات محضرة؛ دَهنات 
كه؛ أطعمة خفيفة أساسها أساسها مكسرات؛ بذور محّضرة؛ أطعمة خفيفة أساسها الفوا

البقوليات؛ أطعمة خفيفة أساسها المكسرات؛ أطعمة خفيفة أساسها الخضراوات؛ يخنة 
كاري مطهوة مسبقاً؛ صلصة الفلفل الحار النباتي؛ حساء اللحم الحار؛ أطباق جاهزة 
تتكون بشكل أساسي من اللحوم؛ سلطات جاهزة؛ أطباق خضراوات جاهزة؛ وجبات 

كل أساسي من اللحوم؛ وجبات جاهزة تتكون بشكل أساسي من بدائل جاهزة تتكون بش
اللحوم؛ وجبات جاهزة تتكون بشكل أساسي من لحوم الدواجن؛ وجبات جاهزة تتكون 

بشكل أساسي من الخضراوات؛ وجبات جاهزة تتكون بشكل أساسي من األسماك؛ 
بشكل  وجبات مجمدة تتكون بشكل أساسي من الخضراوات؛ وجبات مجمدة تتكون

أساسي من اللحوم؛ وجبات مجمدة تتكون بشكل أساسي من بدائل اللحوم؛ وجبات مجمدة 
تتكون بشكل أساسي من األسماك؛ وجبات مجمدة تتكون بشكل أساسي من لحوم 

الدواجن؛ وجبات مطبوخة جاهزة تتكون بشكل أساسي من اللحوم؛ وجبات مطبوخة 
وجبات مطبوخة جاهزة تتكون بشكل جاهزة تتكون بشكل أساسي من بدائل اللحوم؛ 

أساسي من لحوم الدواجن؛ وجبات مطبوخة جاهزة تتكون بشكل أساسي من 
  ٢٩الخضراوات؛ وجبات مطبوخة جاهزة تتكون بشكل أساسي من األسماك. بالفئة 

 

منح الطالب حق اسبقية - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430868  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة SPICE ٧سفن سبايسس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الطريق الدائرى مدينه المعراج الجديده قسم البساتين ٢٠١٢

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٢٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
٣٧٠٦٣٥العالمة مرتبطة مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431017  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة- هيلثى اند تيستس  -اعمل بزنس لالغذية والمشروبات

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المعادي  –المعادي الجديدة  –شارع احمد كامل  –أ  ١٣،  ١٢

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  -  ٢٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0301630  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/04/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  انين والية نورث كاروليناشركة متحدة مؤسسة طبقا لقو - شركة بيبسيكو انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية -  ١٠٥٧٧نيويورك  -بريتش  - شارع اندرسون هل  ٧٠٠

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  -  ٣٠الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0393038  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  المينا فودز للصناعات الغذائية شركة  مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق  القاهرة االسكندرية  الزراعى دفره مركز طنطا الغربية ٨٢

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٠الشيكوالتة والبسكويت والحلوى والكيك بجميع انواعهم الواردة بالفئة  -  ٣٠الفئة 
 ٣٠وجميع منتجات الفئة

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0393952  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركةذات مسئولية محدوده تأسست وقائمة طبقا  - اتش.جية.هاينز براندز ال ال سي 
  لقوانين والية بنسلفانيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكية - ١٥٢٢٢بنسلفانيا  -وان بي بي جي بليس .بيتسبورج 

  30 : المةــــــت العاـــفئ
  

  ٣٠صلصة طماطم و مايونيز بالفئة  - كاتشب حار  -كاتشب  -  ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0394028  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/01  

 :التسجيل البإسم ط
  

  شركة  ذات مسئولية محدودة - بدران  للتجارة والتوزيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - اكتوبر  ٦مدينة  - شارع المحور المركزى  -  ٦٥عمارة  -الدور االول   - ٤مكتب 
  الجيزة

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة رقم  -  ٣٠الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة       االشتراطات 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0396006  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة جهينة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الشيخ زايد  - بيفرلي هليز  -ون البوليج ٢مبني 

 30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئه   -  ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٠٤٥٦٢مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0396009  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة جهينة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الشيخ زايد  - بيفرلي هليز  -البوليجون  ٢مبني 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئه  -  ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -تراطات        :      االش
٣٠٤٥٦٢مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0396723  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

كة مساهمة مقفله تأسست وقائمة طبقا شر - شركة احمد محمد صالح باغشن وشركاه 
  لقوانين دولة السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربية السعودية -  ٢١٤١١ - جدة  ١٨ص. ب 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

شاي االعشاب غير طبية، مستحضرات و مشروبات اساسها الشاي،  -  ٣٠الفئة 
، مستخرجات من بدائل القهوة، مستحضرات و مشروبات منتجات القهوة، بدائل القهوة

اساسها بدائل القهوة، مشروبات اساسها القهوة، شيكوري ( خليط من الدقيق، القهوة و 
مكونات اخرى)، القهوة المثلجة و المشروبات المثلجة و المنكهة بالقهوة، مستحضرات 

شوكوال، منتجات الشوكوال اساسها الشعير، والكاكاو و مستحضرا اساسها الكاكاو، و ال
و مستحضرات و مشروبات اساسها الشوكوال، محليات، كاندي، علك، محليات طبيعية، 

منتجات مخبوزة، معجنات، كوكي، وافر، توفي، بودنج، ايس كريم، عناصر جامعة 
لصناعة االيس كريم، مثلوجات المائية، شرابات، كعك مثلج، محليات مثلجة، البان 

ألرز والتابيوكا والساجو والبن االصطناعي، الدقيق والمستحضرات مثلجة، السكر وا
الَمصنوعة من الحبوب، و ايضا على شكل اطباق جاهزة، بيتزا بأنواعها، السندويش، 

خليط من عناصر المعجنات و عجينة الدوف الجاهزة للفرن، والخبز والبسكويت 
والعسل األسود و بدائل العسل، والحلويّات والفطائر والحلويّات الُمثلّجة، عسل النحل 

الخميرة، معجنات شعيرية، مواد غذائية اساسها االرز، نقانق، مرق الصويا، منتجات 
تنكيه و تعطير للطعام، مرق سلطة، مايونيز، الملح والخردل والخّل، البهارات والتوابل 

  ).٣٠والصلصة والمكرونة، الثلج و جميع المنتجات االخرى تحت الفئة(
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  -  980 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0398820  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  - تري نات للتجارة العامة ش ذ م م 
  لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دبى ، االمارات العربية المتحدة ٦٢٧٠٨ص.ب 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة والشاى ومعجنات وحلويات وعسل نحل وبهارات ، كراميل (حلوى)  -  ٣٠الفئة 
  ٣٠، شوكوالتة ، زعفران ، بهارات ، شاى ، قهوة ، عسل نحل الواردة فى الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0404781  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرية الجنسية - فرد  - وسام سعيد عبد المعبود عبد العزيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - الهرم  - فيصل  - الشيشنى  -ش محمود عارف  ١٩

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الواردة بالفئه رقم  جميع المنتجات -  ٣٠الفئة 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0404882  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - تريو   - شركة المثلث الذهبى لألغذية جى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - شارع الهرم  ٤١٠

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة رقم  -  ٣٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0409798  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة   - ا نتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى 
  قا لقوانين الواليات المتحدة االمريكيةوف

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  - ٧٩٣٦نيوجيرسي  -ايست هانوفر  - ديفورست افينيو  ١٠٠
  األمريكية

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

حلويات غير طبية، شوكوالتة، حلويات الشوكوالته، حلويات السكر،  -  ٣٠الفئة 
مدة، أيس كريم، الحلويات المثلجة، حلوى مجمدة، حلوى، حلوى مبردة، حلويات مج

كيك، بسكويت، منتجات المخابز، فطائر الجبن، الكعك، كعكه الوفل، حلوى، حلويات، 
العلكة؛ كعك محلى؛ الكعك؛ رقائق؛ شيكوالتة يمكن فردها؛ لبن مجمد؛ حلويات مبردة؛ 

حبوب اإلفطار؛ بوشار؛ شراب؛  منتجات العجين؛ مستحضرات مصنوعة من الحبوب؛
عسل؛ مهلبية؛ منتجات الوجبات الخفيفة في شكل بوشار ورقائق الذرة؛ منتجات وجبات 

  ٣٠خفيفة أساسها الذرة، األرز، الشعير، الجاودار أو فطائر. الواردة بالفئة رقم 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0409800  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة   - انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى 
  وفقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  - ٧٩٣٦نيوجيرسي  -ايست هانوفر  - ديفورست افينيو  ١٠٠
  األمريكية

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

حلويات غير طبية، شوكوالتة، حلويات الشوكوالته، حلويات السكر،  -  ٣٠الفئة 
حلويات مجمدة، أيس كريم، الحلويات المثلجة، حلوى مجمدة، حلوى، حلوى مبردة، 

ويت، منتجات المخابز، فطائر الجبن، الكعك، كعكه الوفل، حلوى، حلويات، كيك، بسك
العلكة؛ كعك محلى؛ الكعك؛ رقائق؛ شيكوالتة يمكن فردها؛ لبن مجمد؛ حلويات مبردة؛ 
منتجات العجين؛ مستحضرات مصنوعة من الحبوب؛ حبوب اإلفطار؛ بوشار؛ شراب؛ 

بوشار ورقائق الذرة؛ منتجات وجبات عسل؛ مهلبية؛ منتجات الوجبات الخفيفة في شكل 
  ٣٠خفيفة أساسها الذرة، األرز، الشعير، الجاودار أو فطائر. الواردة بالفئة رقم 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0411569  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربيه المتحده - الشارقه  ٤١١٥صندوق بريد 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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

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

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

 

لعالمة مرتبطة بالعالمة رقم ا- االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  
١٢٨٧٠٤
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0411695  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - افراد  -امال يحي محمد جادين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - جليم  - ش اسماعيل ساني  ٨

  30 : المةــــــعات الـــفئ
  

  فقط ٣٠الخبز والفطائر الوارده بالفئة  -  ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412160  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه - مضان محمد وشركاه وائل محمد ر

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - اكتوبر  ٦االسكان الحدائقى الشيخ زايد مدينه  ٢٨العماره رقم 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الوارده بالفئه  -  ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - وان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االل -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412836  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشكوالتة كوفرتينا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الحلوى الجافه بكافه انواعها الواردة بالفئة رقم  -  ٣٠الفئة 
 

حة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموض
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412837  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشكوالتة كوفرتينا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الحلوى الجافه بكافه انواعها الواردة بالفئة رقم  -  ٣٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

494 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0413819  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة المراعى الخضراء للصناعات الغذائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر - الجيزة  -أكتوبر  ٦مدينة  -  ٢/١٣٠القطعة رقم  - المنطقة الصناعية الثالثة  

 30 : المةــــــعات الـــفئ
  

  ماعدا الثلج ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٣٠الفئة 
 

٤١٣٧٣٠االشتراطات        :      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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0415088  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  يم و موالديشركة كر

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلب - سوريا 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

–الهال –البن –المعجنات العربية –البيتفور–الحلويات العربية واالفرنجية  -  ٣٠الفئة 
مسحوق -خميرة - المستحضرات النشوية لصنع الحلويات- األرز- الكاكاو- السكر –الشاي 
- الملح- الخل- البهارات-المتة- بوشار) - المقبالت الغذائية(ذرة-لكاستردا - الفانيال- الخبير

الثلج القابل –المثلجات - البوظة- العلكة- الزنجبيل- الزعتر–الصلصة - التوابل- الخردل
-محشي) - ويفر-مغطس–البسكويت (سادة - مصاص األطفال- التوفي- السكاكر-لألكل

  ٣٠لواردة بالفئة الراحة ا - المأكوالت التي أساسها الشوكوال- الشوكوال
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0415506  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فردى - ايمن ابو خضير العجمى شاهين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - الشرق  -الدور االول علي اليمين المدخل  ١شقة  - ش صالح سالم ومحمد محمود  ٦٥
  بور سعيد

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٣٠الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كلمة بيتس 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

 :قدم عنها طلب رقم 
 

    0417320  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية -الشركة المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ٢٤٣-٢٤٥-٢٤٧منطقة بياض العرب الصناعية قطاع الصناعات الغذائيه قطع رقم 
  بني سويف

  30 : المةــــــعات الـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠مكرونة الواردة بالفئة  -  ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419441  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - شركة سنابل الشام للتجارة العامة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  - من مكرم عبيد  -شارع احمد الصاوي  ٨

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المخبوزات بالفئة  -  ٣٠الفئة 
 

مالك العالمة باستخدامها مجمعة تعهد -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420063  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - المينا فودز للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية - دفرة مركز طنطا طريق القاهرة اإلسكندرية الزراعي ب ٨٢

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات البسكويت الوارده بالفئه  -  ٣٠الفئة 
 

وغيرها ٣٣٧١٩٦العالمة مرتبطة مع العالمة  - االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة مجمعة 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421426  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠العسل بالفئة  -  ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  - منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة  االشتراطات        :     
وغيرها ٣٥٤٨٢٧
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421691  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فردى  - مصطفى فهمى ذكى محمد بدر 

 :نواــــــــــــــــــالعن
  

  تقسيم سالح المهندسين ١٣٢ش فجر االسالم الموظفين حلوان  ٣

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠السكر واالرز والدقيق والخل والملح والبهارات والتوابل الوارد بالفئه  -  ٣٠الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: نها طلب رقم قدم ع
 

    0422027  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22  

 :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  -  ٣٠ئة الف
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422218  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مقفلة - شركة احمد محمد صالح باعشن وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربية السعودية - ٢١٤١١جدة  ١٨ص.ب 

 30 : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة والشاي و منتجات الشاي و الشاي المثلج و المشروبات المثلجة و  -  ٣٠الفئة 
المنكهة بالشاي و شاي االعشاب غير طبية، مستحضرات و مشروبات اساسها الشاي، 

قهوة، مستحضرات و مشروبات منتجات القهوة، بدائل القهوة، مستخرجات من بدائل ال
اساسها بدائل القهوة، مشروبات اساسها القهوة، شيكوري ( خليط من الدقيق، القهوة و 

مكونات اخرى)، القهوة المثلجة و المشروبات المثلجة و المنكهة بالقهوة، مستحضرات 
 اساسها الشعير، والكاكاو و مستحضرا اساسها الكاكاو، و الشوكوال، منتجات الشوكوال
و مستحضرا و مشروبات اساسها الشوكوال، محليات، كاندي، علك، محليات طبيعية، 

منتجات مخبوزة، معجنات، كوكي، وافر، توفي، بودنج، ايس كريم، عناصر جامعة 
لصناعة االيس كريم، مثلوجات المائية، شرابات، كعك مثلج، محليات مثلجة، البان 

والبن االصطناعي، الدقيق والمستحضرات  مثلجة، السكر واألرز والتابيوكا والساجو
الَمصنوعة من الحبوب، و ايضا على شكل اطباق جاهزة، بيتزا بأنواعها، السندويش، 

خليط من عناصر المعجنات و عجينة الدوف الجاهزة للفرن، والخبز والبسكويت 
لعسل، والفطائر والحلويّات والحلويّات الُمثلّجة، عسل النحل والعسل األسود و بدائل ا

الخميرة، معجنات شعيرية، مواد غذائية اساسها االرز، نقانق، مرق الصويا، منتجات 
تنكيه و تعطير للطعام، مرق سلطة، مايونيز، الملح والخردل والخّل، البهارات والتوابل 

  )٣٠والصلصة والمكرونة، الثلج و جميع المنتجات االخرى تحت الفئة (
 

وغيرها ٦٨٩٩٤المة مرتبطة مع العالمة االشتراطات        :      الع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422419  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  فرنسية -شركة ليسافر أية كومبانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فرنسا - باريس  -  ٧٥٠٠١ - رى اتينى مارسيل  ٤١

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

الخميره ومسحوق الخبيز والخمائر والمخمرات للمعاجين ومحسنات الخبز  -  ٣٠الفئة 
ومنكهات االطعمه ( عدا الزيوت العطريه) والدقيق والخبز والخلطات المسبقه لصناعه 

  دون غيرها ٣٠الخبز وخلطات منتجات المخبز الوارده بالفئه 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423009  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردى  -حمدي توفيق السيد عبد العال  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه  -السنبالوين   - المقاطعه 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠ز الوارد بالفئه رقم االر -  ٣٠الفئة 
 

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

  عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423452  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد   - عمرو شيبه محمد غنيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك/ايمان ابو الفتوح  -قريه المعلم ابراهيم  - طريق كفر الشيخ اريمون سيدي سالم 
  كفر الشيخ - محمد محمد غنيم 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة رقم  -  ٣٠الفئة 
 

على حدى SETالتناز لعن كلمة ست  - االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423468  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية ذات مسئولية محدودة -ال ال سى  - دى اف او  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  - ٢٩٣١٩ساوث كارولينا  -  ايست مين ستريت سبارتانبورغ ٢٠٣
  االمريكية

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

وجبات المطاعم التي تتكون أساًسا من السندويشات والخبز والكعك  -  ٣٠الفئة 
والبسكويت والفطائر والبيتزا والكعك الساخن (الكيك الساخن) وفطائر الوافل ، والخبز 

وكعك المافينز والمعجنات والحبوب والحلويات المخبوزة  المحمص الفرنسي والكريب
والمعكرونة أو األرز ، لالستهالك داخل أو خارجه. المبني، و كل هذه المنتجات واردة 

  ٣٠بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423758  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الكل ، سندوتشات لحوم البقر الواردة بالفئة رقم السندوتشات المعدة ل -  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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424667  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - ملتى براندز ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  - متفرع من شارع الطيران  -شارع محمود طلعت   ٥٥

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠االسناكس بالفئة  -  ٣٠الفئة 
 

التنازل عن  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
كال على حدى M Cالحروف ام سى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

510 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424856  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية - حورس للحبوب ومنتجاتها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ابراج جوهرة المعادي  -كورنيش النيل  ٣٨٠

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

 - الردة  - المنتجات المصنوعة من الحبوب  - الدقيق منتجات طحن  - دقيق  -  ٣٠الفئة 
 دون غيرها٣٠النخاله الواردة بالفئة

 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424857  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية - حورس للحبوب ومنتجاتها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ابراج جوهرة المعادي  -كورنيش النيل  ٣٨٠

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

 - الردة  - من الحبوب المنتجات المصنوعة  - منتجات طحن الدقيق  - دقيق  -  ٣٠الفئة 
  دون غيرها ٣٠النخاله الواردة بالفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
التنازل عن الرسم -  ٢١٩٩٥٧العالمة رقم 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424858  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية - حورس للحبوب ومنتجاتها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ابراج جوهرة المعادي  -كورنيش النيل  ٣٨٠

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

 - الردة  - ب المنتجات المصنوعة من الحبو - منتجات طحن الدقيق  - دقيق  -  ٣٠الفئة 
  دون غيرها ٣٠النخاله الواردة بالفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
تعهد مالك  العالمة باستخدامها مجمعه - التنازل عن البيان التجارى  -  ٢١٩٩٥٧العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم قدم عنها طلب 
 

    0424862  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية - حورس للحبوب ومنتجاتها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ابراج جوهرة المعادي  -كورنيش النيل  ٣٨٠

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

 - الردة  - المنتجات المصنوعة من الحبوب  - طحن الدقيق منتجات  - دقيق  -  ٣٠الفئة 
  دون غيرها ٣٠النخاله الواردة بالفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
لوضع التنازل عن البيان التجارى ورسم الحصان كال على حدى وفى ا -  ٣٦٧١٠٥العالمة رقم 

العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424867  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية - المصرية الفرنسية للتجارة والمطاحن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  م القطعة ١٤٠٠٠حة االستراد منطقة عرب ابو مساعد مسا - خارج زمام التبين 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

 - الردة  - المنتجات المصنوعة من الحبوب  - منتجات طحن الدقيق  - دقيق  -  ٣٠الفئة 
  دون غيرها ٣٠النخالة الواردة بالفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
التنازل عن البيان التجارى -  ٢٥٠٧٨١عالمة رقم ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425147  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - افراد - عبد هللا فؤاد محمود عزوز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

حاره المسجد ش دمنهور الوايلي الكبير حدايق القبه  ٦بالدور االرضي  ١شقه رقم 
  القاهره - الوايلي 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الوارده بالفئه  -  ٣٠الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان الموضحة  -االشتراطات        :      التنازل عن غذائك دوائك على حدة 
بالعالمة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: عنها طلب رقم  قدم
 

    0425544  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش امريكية - ذي كواكر أوتس كومباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه ٦٠٦٦١ويست مونرو  شيكاغو ايلينوى  ٥٥٥

 30 : المةــــــات العـــفئ
  

حبوب االفطار، األطعمة الخفيفة القائمة على الحبوب، دقيق الشوفان؛  -  ٣٠الفئة 
الحبوب الجاهزة لألكل ؛ وجبات جاهزة تتكون أساسا من الشوفان، العصيدة، الحبوب 

  ٣٠والذرة واألرز والحبوب فئة 
 

وغيرها ٤٣٣٤االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: عنها طلب رقم  قدم
 

    0425968  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -سولين سيكوالتا جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركيتي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كياتر - سيهيتكاميل جازيانتب  ٤نولو كاد رقم:  ٨٣٤١٢اورجانيز ساناي بولجيسي  ٤

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الصناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛   -  ٣٠الفئة 
والدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والمعجنات؛ السكر وعسل 

 النحل و العسل االسود ؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات
(توابل)؛ البهارات؛ والثلج؛ الحلويات والشوكوالتة والبسكويت والمقرمشات والبسكويت 

الهش والرقيق والشوكوال بالحليب وكعكة الفواكه الصغيرة والكعك والشوكوال 
والحلويات مع الكراميل والعلكة والبوظة (االيس كريم ) والمثلجات القابلة لألكل؛ 

لحبوب والفشار والشوفان المطحون ورقائق الذره الوجبات الخفيفة التي أساسها ا
وحبوب اإلفطار والقمح المحضر لالستهالك البشري والشعير المطحون لالستهالك 

البشري والشوفان المطبوخ لالستهالك البشري والجاودار المطبوخ لالستهالك االدمى. 
  ) دون غيرهـــــــــــــا٣٠الـــــــــــــــــوارده بالفئة (

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -شتراطات        :      اال
وغيرها ١١٤٩٣٢٨مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426265  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - د عجور ملكة ابراهيم علي عبد المقصو

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منشية عبد المنعم رياض شبرا اول - شبرا الخيمة 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئه  -  ٣٠الفئة 
 

----------االشتراطات        :      
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426291  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - المتميزون للصناعة والتجارة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  امتداد الصناعية الثالثة السادس عشر من اكتوبر ٥٢- ٥١القطعة 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٠منتجات الفئه-٣٠الفئة
 

:      منح حق خاص على االلوان االشتراطات       



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

520 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426293  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - المتميزون للصناعة والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - من اكتوبر  السادس - امتداد الصناعية الثالثة  ٥٢- ٥١القطعة 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئه  -  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 منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426294  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :تسجيلال إسم طالب
  

  شركة مساهمة - المتميزون للصناعة والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - السادس من اكتوبر  -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  ٥٢- ٥١القطعة 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئه  -  ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426295  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - المتميزون للصناعة والتجارة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  من اكتوبرامتداد الصناعية الثالثة السادس عشر  ٥٢- ٥١القطعة 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئه  -  ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

523 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426878  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -حجوجه الدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المجاورة  -شارع السد العالي  - داخل قرية بيت العرب بسوق السيارات  - ٧كافتريا 
  القاهرة - مدينة نصر  -الحي العاشر  -التاسعه 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة-٣٠الفئة
 

تعهد مالك العالمة  - المة االشتراطات        :      منححق خاص على االلوان الموضحة بالع
باستخدامها مجمعة
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427144  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

مؤسسة فرديه تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -السيد علي عبد الاله ثابت القطيبي 
  الجمهورية اليمنية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمهوريه اليمنيه - عدن  - ش المنصورة مدينه المنصورة 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

  .٣٠وجميع المنتجات الواردة في الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427233  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

 -فردي  - اكسالنت درينك للتصنيع و التوزيع لصاحبها نزية حافظ سليم ميخائيل 
  مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الخلية االولى بلوك (ج) بالمنطقة الصناعية  - ع االول بالقطا  ٤٠:  ٣٧القطع ارقام  من 
 المنيا-المطاهره- 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  -  ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427502  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - ايمبكس للصناعات الغذائيه المتطوره    

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - أكتوبر  ٦مدينه  -المنطقه الصناعيه الثالثه  ٧٠جزء من القطعه رقم 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427538  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -ة شركة النخيل للصناعات الغذائي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ) مدينة العاشر من رمضان  A2) المنطقة الصناعية (  ٤/٢قطعة االرض رقم (أ 
  الشرقية

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  -  ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - النماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة ب -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427600  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - شركة طويل وعاني ولبس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٣٠٦٦ر رقم عقا -داريا القبلية  - ريف دمشق  - سوريا 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427728  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :يلالتسج إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول -  ٢شقة  -شيراتون هليوبوليس  -  ١١٥٧مربع الوزراء  - مكرر  ٣النزهة 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئه رقم  -  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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم قدم عنها طلب 
 

    0427741  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -  - محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول -  ٢شقة  - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مربع الوزراء  - مكرر  ٣النزهة 

  30 : مةالــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئه رقم  -  ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

531 
 

 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427838  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردي  -شرقاوي احمد شرقاوي احمد   

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مدينه نصر   -عماره المثلث  ١٤روع ال  المش ١١محل بالعقار 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئة رقم  -  ٣٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427912  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -كاه  محمد احمد محمد خليل بدوى وشر

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور  -  ٢شقة  - مربع الوزراء   - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مربع  -مكرر   ٣النزهة 
  االول

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم-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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428219  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة - تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الفئة رقم  جميع منتجات -  ٣٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428508  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدوده - أميريكان غاردن انترناشيونال ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه - ك ستريت الطابق الثامن نيويور ٣١واست  ٢٥

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

صلصة الباربيكيو؛ لب خبز؛ صلصة شوكوالتة؛ شراب الشوكوالتة؛  -  ٣٠الفئة 
مايونيز خالي من البيض ومنتجات الحليب؛ الجرجار فجل حار ؛ صلصة حارة؛ كتشاب 

مطريات لحوم؛ خردل؛  [صلصة]؛ خلطة المارينايدز ؛ صلصة المارينايدز؛ مايونيز؛
شراب للفطائر محالة (بانكيك)؛ صلصة معكرونة؛ صلصة بيكانتي؛ صلصة البيتزا، 

الجرجار فجل حار محضر؛ توابل السلطة؛ ملح؛ صلصات؛ صلصة الصويا؛ مزيج من 
البهارات؛ بهارات؛ صلصة اللحم؛ شراب مركز؛ صلصة الطماطم؛ خل؛ صلصة 

  دون غيرها ٣٠ورسيستيرشاير فئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428603  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - احمد محمد زكى محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - النمرس  ابو - ش الدشناوي زاوية ابو مسلم 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الحلويات لجميع انواعها الواردة بالفئة  -  ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429254  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

 :لتسجيلا إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -سيدز لتكنولوجيا المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ج حى جنوب االكاديميه التجمع الخامس ٤٠غرفه بالفيال  رقم 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠جميع المنتجات الواردة 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 منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429258  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -عمرو عبد المعز عبد الفتاح وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  - التجمع الثالث  - الصناعات الغذائية منطقة  -  ١٤١قطعة رقم 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المقرمشات واالسناكس الواردة بالفئة  -  ٣٠الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430040  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

مصرى  - فرد  - وبالميالد مجدي فاروق يوسف بولس  - الراهب صرابامون االنبابوال 
  الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر  - دير االنبا بوال راس غارب 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  -  ٣٠فئة ال
 

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

  عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430411  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :لتسجيلا إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  -  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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: م قدم عنها طلب رق
 

    0430547  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - بيبي كادليز ايجيبت للصناعات الورقية والصحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المؤجر ساهر  -  ٦المنطقة الصناعية جنوب أ  ٣نموذج ج مجمع  ٣١٩قطعة رقم 
  العاشر من رمضان الشرقية وعماد محمد المغازي مدينة

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠كيك وبسكويت والحلوي والشيكوالته بجميع انواعها الواردة بالفئة  -  ٣٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430735  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -ريتد مارس انكوربو

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية ٢٢١٠١الم ستريت ماكلين فرجينيا  ٦٨٨٥

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

أرز؛ تابيوكا؛ ساغو؛ باستا (معكرونة)؛ نودلز [معكرونة رقيقة]؛ .زالبية؛  -  ٣٠الفئة 
يرية؛ كسكسي [مصنوع من السميد]؛ مستحضرات مصنوعة من الحبوب؛ غالل شع

معالجة؛ حبوب معالجة؛ أرز كامل الحبة؛ أرز طويل الحبة؛ أرز بري؛ أرز بني؛ أرز 
بسمتي؛ أرز مسلوق؛ ريزوتو؛ خلطات أرز؛ خلطات أرز مع خضراوات، خالصات 

هات، أعشاب، توابل؛ دجاج، خالصات لحم، جبنة، باقالء، بقوليات، بهارات، منك
خلطات وجبات معبأة تتكون بشكل أساسي من األرز؛ حبوب كينوا معالجة؛ بيتزا؛ 

فطائر؛ توابل؛ صلصات؛ صلصات طبخ؛ مستحضرات لتحضير الصلصات؛ صلصة 
كاري؛ صلصة الباستا؛ صلصات لطهو الباستا؛ صلصة الفلفل الحار؛ صلصة الصويا؛ 

ات الذعة؛ صلصات مالحة؛ صلصات صلصة حارة؛ صلصة حلوة وحامضة؛ صلص
لألرز؛ مساحيق صلصة؛ خلطات لتحضير الصلصات؛ منكهات على شكل صلصات 
مركزة؛ مواد غذائية محضرة على شكل صلصات؛ ماء مالح للتخليل؛ توابل سلطة؛ 
مقبالت هندية؛ عجائن طعام نشوية؛ مقبّالت؛ صلصة مرق لحم؛ مثخنات قوام لطهو 

تو اإليطالية [صلصات]؛ خردل؛ خل؛ ملح؛ بهارات؛ توابل؛ المواد الغذائية؛ البيس
أعشاب للطهو؛ ثوم معالج يستخدم كتوابل؛ زنجبيل معالج يستخدم كتوابل؛ زنجبيل 

مطحون؛ معجون توابل؛ فلفل؛ توابل فلفل حار؛ معجون الفلفل الحار يستخدم كتوابل؛ 
نكهات [ليست مستحضرات منكهة للطعام؛ منكهات للطعام؛ خالصات مستخدمة كم

زيوت عطرية]؛ خلطات بهارات؛ مستحضرات بهارات؛ خالصات بهارات؛ خلطة 
بهارات؛ خلطات كاري؛ وجبات جاهزة أساسها الباستا؛ وجبات جاهزة أساسها األرز؛ 
وجبات جاهزة أساسها النودلز؛ نودلز [معكرونة رقيقة] سريعة التحضير؛ أرز سريع 

وب؛ وجبات خفيفة أساسها األرز؛ وجبات خفيفة التحضير؛ وجبات خفيفة أساسها الحب
تتكون بشكل أساسي من الباستا؛ وجبات خفيفة تتكون بشكل أساسي من األرز؛ وجبات 
تتكون بشكل أساسي من الباستا؛ وجبات تتكون بشكل أساسي من األرز؛ وجبات تتكون 

معالجة؛ بشكل أساسي من الغالل المعالجة؛ وجبات تتكون بشكل أساسي من الحبوب ال
وجبات تتكون بشكل أساسي من حبوب الكينوا والحبوب المعالجة؛ وجبات تتكون بشكل 

أساسي من النودلز؛ وجبات مجمدة تتكون بشكل أساسي من الباستا؛ وجبات مجمدة 
تتكون بشكل أساسي من األرز؛ وجبات مجمدة تتكون بشكل أساسي من الغالل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو -  980 عدد

ي من الحبوب المعالجة؛ وجبات مجمدة المعالجة؛ وجبات مجمدة تتكون بشكل أساس
تتكون بشكل أساسي من حبوب الكينوا والحبوب المعالجة؛ وجبات مجمدة تتكون بشكل 

أساسي من النودلز؛ وجبات جافة وسائلة جاهزة للتقديم، تتكون بشكل أساسي من األرز؛ 
فة وجبات جافة وسائلة جاهزة للتقديم، تتكون بشكل أساسي من الباستا؛ وجبات جا

وسائلة جاهزة للتقديم، تتكون بشكل أساسي من النودلز؛ غالل معالجة في عبوات موحدة 
مع توابل ومنكهات؛ حبوب معالجة في عبوات موحدة مع توابل ومنكهات؛ كينوا 

وحبوب معالجة في عبوات موحدة مع توابل ومنكهات؛ أرز في عبوات موحدة مع 
حدة مع بذور أو حبوب أو بقوليات أو توابل ومنكهات؛ غالل معالجة في عبوات مو

خضراوات صالحة لألكل؛ حبوب معالجة في عبوات موحدة مع بذور أو حبوب أو 
بقوليات أو خضراوات صالحة لألكل؛ حبوب كينوا وحبوب معالجة في عبوات موحدة 

مع بذور أو حبوب أو بقوليات أو خضراوات صالحة لألكل؛ أرز في عبوات موحدة مع 
ب أو بقوليات أو خضراوات صالحة لألكل؛ باستا في عبوات موحدة مع بذور أو حبو

بذور أو حبوب أو بقوليات أو خضراوات صالحة لألكل ؛ نودلز في عبوات موحدة مع 
  ٣٠بذور أو حبوب أو بقوليات أو خضراوات صالحة لألكل. بالفئة 

 

عالمة باستخدامها مجمعةتعهد مالك ال - 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430869  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة SPICE ٧سفن سبايسس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  نالطريق الدائرى مدينه المعراج الجديده قسم البساتي ٢٠١٢

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
٣٧٠٦٣٦العالمة مرتبطة مع 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 -  980 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430985  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - اشرف عطية حامد وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش / عز الدين الموجي ملك / السيد عبد الفتاح مليجي القليوبية -مركز طوخ  - طوخ 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

اكاو والسكر واالرز والبن والشاي والساغو والقهوة والبن االصطناعي الك -  ٣٠الفئة 
 ٣٠وجميع المنتجات 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431018  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - اعمل بزنس لالغذية والمشروبات  هيلثى اند تيستس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المعادي  –المعادي الجديدة  –شارع احمد كامل  –أ  ١٣،  ١٢

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة رقم  -  ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431025  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - ماجيكال فليفرز للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية - مدينة العبور  - تداد الغربي االم ٢٠٠١٥بلوك  ٧قطعة 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة رقم  -  ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0361465  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/12/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  - المنطقة الصناعية الثانية  -  ٣٧جزء من القطعة   -  ٣٩القطعة رقم  ٣٨اللقطعة رقم 
  الجيزة - اكنوبر  ٦

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١ميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ج -  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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0393378  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية -شركة بورسعيد للتصنيع الغذائى (رياده) ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لصناعية بالرسوهمنطقة بورسعيد ا

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

الفواكة و الخضروات الطازجه  - منتجات البساتين  -المنتجات الزراعية  -  ٣١الفئة 
  ٣١بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0409305  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - ضير العجمى شاهين ايمن ابو خ

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور االول على يمين المدخل الشرق  -  ١شقه  -صالح سالم ومحمد محمود  ٦٥
  بورسعيد

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئه  -  ٣١الفئة 
 

الموضحة بالعالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412375  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة  - جلوبال فروتس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شروق النادى االهلى مدينه نصر ١٥

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١الفواكه الطازجه فقط الواردة بالفئه  -  ٣١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0414310  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ركة تضامنش - حمدى سيد بدوى وشركائه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البساتين القاهرة - عمارات صقر قريش  البساتين  ٧٨

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١بفوليات فواكه وخضروات طازجه وجميع منتجات الفئه  -  ٣١الفئة 
 

حدة فى الوضع  التنازل عن الحروف كال على - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418591  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  - عادل محمد على محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ه بملك بدوى محمد عبد المنطقه الصناعيه انشاص الرمل خارج زمام بساتين االسماعيلي
  الفتاح مركز بلبيس الشرقيه

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الوارده بالفئه  -  ٣١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419603  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - هومن للمقاوالت والتصدير والتوزيع  ش م م 
  
  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسكندرية. –شارع النصر سيدي جابر  ٤

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

غير الواردة في الغالل والمنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات  -  ٣١الفئة 
فئات اخرى, الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات 

والزهور الطبيعية , المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات , الشعير المنبت (الملت) وجميع 
  .٣١المنتجات الواردة في الفئة

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424434  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - شركة االمل للصناعات الغذائية والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - الزمالك  - أ ش يحيي ابراهيم  ٣٢

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١منتجات المحاصيل الزراعية  -  ٣١الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة



 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424435  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - ائية والتصدير شركة االمل للصناعات الغذ

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - الزمالك  - أ ش يحيي ابراهيم  ٣٢

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١منتجات المحاصيل الزراعية  -  ٣١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: نها طلب رقم قدم ع
 

    0426218  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - االصدقاء لصناعة وتجارة منتجات االلبان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ورش ومخازن شرق المنطقة الصناعية  ١٧بلوك   ١٠ -  ١١ -  ٥و  ٤قطعتين ارقام 
  االسكندرية - دينة برج العرب الجديدة م -الثانية 

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها٣١المكسرات فقط الوارده بالفئه  - خضراوات وفواكه طازجه  -  ٣١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426404  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة-الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١منتجات الفئه  -  ٣١الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426879  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -حجوجه الدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المجاورة  -شارع السد العالي  - داخل قرية بيت العرب بسوق السيارات  - ٧يا كافتر
  القاهرة - مدينة نصر  -الحي العاشر  -التاسعه 

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة-٣١الفئة
 

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

  عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427539  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة النخيل للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ) مدينة العاشر من رمضان  A2اعية ( ) المنطقة الصن ٤/٢قطعة االرض رقم (أ 
  الشرقية

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة  -  ٣١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427729  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول -  ٢شقة  -شيراتون هليوبوليس  -  ١١٥٧مربع الوزراء  - مكرر  ٣النزهة 

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئه رقم  -  ٣١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427742  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول -  ٢شقة  - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧الوزراء مربع  - مكرر  ٣النزهة 

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئه 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427913  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -ى وشركاه  محمد احمد محمد خليل بدو

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور -   ٢شقة  - مربع الوزراء   -شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مكرر مربع  ٣النزهة 
  االول

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣١جميع منتجات الفئة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427930  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١بالفئة  جميع المنتجات الواردة -  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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428754  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - رومانى سامي عدلى تعلب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24 : المةــــــعات الـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ٣١الفئة 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429953  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامررجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٣١الفئة 
 

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

  علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430041  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل سم طالبإ
  

مصرى  - فرد  - الراهب صرابامون االنبابوال / وبالميالد مجدي فاروق يوسف بولس 
  الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر - راس غارب    - دير االنبا بوال 

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  -  ٣١الفئة 
 

تعهد  مالك العالمة  - تراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االش
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430412  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  -  ٣١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430870  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة SPICE ٧سفن سبايسس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الطريق الدائرى مدينه المعراج الجديده قسم البساتين ٢٠١٢

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٣١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة - ح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة االشتراطات        :      من
٣٧٠٦٣٧العالمة مرتبطة مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431019  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - اند تيستس هيلثى  - اعمل بزنس لالغذية والمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المعادي  –المعادي الجديدة  –شارع احمد كامل  –أ  ١٣،  ١٢

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة رقم  -  ٣١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431120  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - عمرو محمد عزيز مختار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٢٠٢٤بلوك  ١٣مدينه العبور قطعه رقم 

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٣١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431420  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - التوحيد لتصنيع االعالف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ - مركز الرياض  - ام سن  - عزبة ابو احمد طريق الرياض الحامول 

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١االعالف وجميع منتجات الواردة بالفئة  -  ٣١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
لتنازل عن البيان التجارى على حدةا - 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431469  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد   - عمرو عبد الحميد محمد محمد سليمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -سيدي جابر  - سموحه  - شارع كمال الدين صالح ١٤- ١٣ق  

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١الحاصالت الزراعيه والفواكه الواردة بالفئه رقم  -  ٣١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0360211  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - ا المياه أيزو تيك لتكنولوجي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر - الغردقة   -الدور االول  - ك تقسيم االنتركونتننتال  ٥عمارة رقم 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المياه المعدنية الواردة بالفئة رقم  -  ٣٢الفئة 
 

مة باستخدامها مجمعهاالشتراطات        :      تعهد مالك العال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0390789  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - الشركة المصريه لمنتجات االلبان واالغذيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ط االسماعليه  -  ٦٦ك   a iثه الصناعه الثال - مدينه العاشر من رمضان 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢العصائر الواردة بالفئة رقم  -  ٣٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0396010  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة جهينة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الشيخ زايد  - بيفرلي هليز  -البوليجون  ٢مبني 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢منتجات الفئه   -  ٣٢الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٠٤٥٦١مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0396013  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة جهينة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الشيخ زايد  - بيفرلي هليز  -البوليجون  ٢مبني 

 32 : مةالــــــات العـــفئ
  

  ٣٢منتجات الفئه   -  ٣٢الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٠٤٥٦١مع العالمة رقم 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0396014  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/04  

 :تسجيلال إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة جهينة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الشيخ زايد  - بيفرلي هليز  -البوليجون  ٢مبني 

 32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢في مجال الفئه  ٣٥الفئه  -  ٣٢الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - وان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االل -االشتراطات        :      
٣٠٤٤٨٢مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0404808  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - احمد محمد محمد عبد السالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ب منخفض التكاليف ش ابراهيم امين ملك/محمود حربى ٨ه السقاله الغردق ٢٨٩٨٩
  البحر االحمر - الغردقه  - احمد 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢العصائر الواردة بالفئة  -  ٣٢الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

579 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ا طلب رقم قدم عنه
 

    0406206  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/13  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة - شركة جرين جاردنز جروب للصناعة والتجارة ثرى جى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

متر مربع بالمرحلة االولى المنطقة  ٢٠٠٠بمساحه  ١٠٠ - ١٠١القطعه ارقام 
  الفيوم - اوشين الصناعيه كوم 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئه  -  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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0409304  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد - ايمن ابو خضير العجمى شاهين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور االول على يمين المدخل الشرق  -  ١شقه  -صالح سالم ومحمد محمود  ٦٥
  بورسعيد

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئه  -  ٣٢الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419604  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - هومن للمقاوالت والتصدير والتوزيع  ش م م 
  
  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسكندرية. –شارع النصر سيدي جابر  ٤

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420655  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة - فوود اكسبرتس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مصر الجديدة  -  ١٧شقة  - الدور التاسع  - ش عمر بن الخطاب  ١١٤

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئة رقم  -  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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424773  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  - مينا طلعت عطوان وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة بدر  - المنطقة الصناعية الرابعة  ٣٧قطعة 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٣٢الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424775  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -مينا طلعت عطوان وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة بدر  - المنطقة الصناعية الرابعة  ٣٧قطعة 

 32 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٣٢الفئة 
 

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

  عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424777  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -مينا طلعت عطوان وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة بدر  -  المنطقة الصناعية الرابعة ٣٧قطعة 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  -  ٣٢الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ٥٥٢٦٣العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424779  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -مينا طلعت عطوان وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة بدر  - المنطقة الصناعية الرابعة  ٣٧قطعة 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢ة بالفئه جميع المنتجات الوارد -  ٣٢الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
وغيرها ٥٥٢٦٣
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424781  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -مينا طلعت عطوان وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة بدر  - المنطقة الصناعية الرابعة  ٣٧قطعة 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٣٢الفئة 
 

رتبطة العالمة م - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٥٥٢٦٣مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424783  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - مينا طلعت عطوان وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة بدر  - المنطقة الصناعية الرابعة  ٣٧قطعة 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه-٣٢الفئة
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٥٥٢٦٣مع العالمة رقم 
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425073  

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2020/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدوده المسئولية مؤلفة وقائمة  -دول اسيا هولدينجز بي تي اي. ال تي دي. 
  طبقا لقوانين دولة سنغافوره

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٠٧٨٨٨١، جوكو تاور ، سنغافوره  ٠١- ٣٢واليتش ستريت # ١

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

عصير االناناس ، عصائر قائمه على االناناس ومشروبات تحتوى على  -  ٣٢الفئة 
  ٣٢عصير االناناس الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425966  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  تالفت بموجب قوانين والية نورث كارولينا شركة متحدة - أنك  - بيبسيكو

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  - ١٠٥٧٧ - نيويورك  -بورشيس  - أندرسون هيل رود  ٧٠٠
  األمريكية

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

دون  )٣٢المياه (المكربنه و الغير مكربنه) الـــــــــــــــــوارده بالفئة ( -  ٣٢الفئة 
  غيرهـــــــــــــا

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

591 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426256  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ليناشركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية نورث كارو - بيبسيكو أنك. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

المشروبات والعصائر غير الكحولية والمركزات واالساسيات المستخدمة في  -  ٣٢الفئة 
  ) دون غيرهـــــــــــــا٣٢ـــــــــوارده بالفئة (تحضير هذه المشروبات الــــــــ

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426405  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ساهمةشركة م -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢منتجات الفئه  -  ٣٢الفئة 
  

 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426880  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -حجوجه الدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المجاورة  -شارع السد العالي  - داخل قرية بيت العرب بسوق السيارات  - ٧كافتريا 
  القاهرة - مدينة نصر  -الحي العاشر  -التاسعه 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٣٢الفئة 
  

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427540  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة النخيل للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ) مدينة العاشر من رمضان  A2) المنطقة الصناعية (  ٤/٢قطعة االرض رقم (أ 
  الشرقية

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئة  -  ٣٢الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427743  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  الدور االول -  ٢شقة  - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مربع الوزراء  - مكرر  ٣النزهة 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  -  ٣٢الفئة 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427779  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مقفلة - الشركة المتحدة لصناعة االلبان واالغذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الحديدة ، الجمهورية اليمنية ١٨كيلو 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

597 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427931  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢لواردة بالفئة رقم جميع المنتجات ا -  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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428808  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - ايمن ابو خضير العجمى شاهين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ول على يمين المدخل الشرق الدور اال - ١شقة  - شارع صالح سالم ومحمد محمود  ٦٥
  بورسعيد  - 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٣٢الفئة 
 

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 بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428987  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فرد  - احمد ماهر مكى محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -روض الفرج  - ش طوسون  ٧٩

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم-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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428988  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  - احمد ماهر مكى محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -روض الفرج  - ش طوسون  ٧٩

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢منتجات الواردة بالفئه رقم ال -  ٣٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429619  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه - الشركة العربية لمعالجة وتعبئة مياة الشرب  اكوا تاب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية - مركز منوف  ١٨٩ة الصناعية الخامسة قطعة رقم مدينة السادات المنطق

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المياه المعدنية فئة  -  ٣٢الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429620  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه - الشركة العربية لمعالجة وتعبئة مياة الشرب اكوا تاب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية - مركز منوف  ١٨٩مدينة السادات المنطقة الصناعية الخامسة قطعة رقم 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المياه المعدنية فئة  -  ٣٢الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
باستخدامها مجمعة
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429621  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية - اكوا تاب  - لعربية لمعالجة وتعبئة مياة الشربالشركة ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - مركز منوف  -   ١٨٩قطعة رقم  -المنطقة الصناعية الخامسة  - مدينة السادات 
  المنوفية

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المياه المعدنية الواردة بالفئة رقم-٣٢الفئة
 

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

  عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429622  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - اكوا تاب  الشركة العربية لمعالجة وتعبئة مياة الشرب

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية - مركز منوف  ١٨٩مدينة السادات المنطقة الصناعية الخامسة قطعة رقم 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المياه المعدنية فئة  -  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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430042  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فرد  - الراهب صرابامون االنبابوال/ وبالميالد مجدي فاروق يوسف بولس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دير االنبا بوال راس غارب البحر االحمر

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢ه جميع المنتجات الواردة بالفئ -  ٣٢الفئة 
 

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 ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430413  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  -  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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430871  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل طالب إسم
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة - (ش ذ م م )  SPICE ٧سفن سبايسس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - قسم البساتين  - الطريق الدائرى مدينه المعراج الجديده  ٢٠١٢

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٣٢الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431020  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - هيلثى اند تيستى  -اعمل بزنس لالغذية والمشروبات

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المعادي  –المعادي الجديدة  –شارع احمد كامل  –أ  ١٣،  ١٢

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ٣٢الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - بالصورة  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422153  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدوده مؤلفة وقائمة  - وليام جرانت أند صنز ايريش براندز ليمتد 
  طبقا لقوانين ايرلندا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ايرلندا -  ٢دبلن  - هاركورت روود  -افيغ كورت  -بلوك د  -تي اتش  ٤

  33 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣المشروبات الكحوليه (ماعدا البيره ) الفئة  -  ٣٣الفئة 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424538  

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الشركة المصرية الدولية للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 القاهرة - مصر الجديده  - ميدان السبع عمارات الميرغنى  - ش الشهيد اسماعيل فهمى  ٢

  33 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣مشروب كحولي بالفئة  -  ٣٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424539  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه -الشركة المصرية الدولية للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر الجديده - ميدان السبع عمارات الميرغنى  - ش الشهيد اسماعيل فهمى  ٢

  33 : المةــــــات العـــئف
  

  ٣٣مشروب كحولي فئة  -  ٣٣الفئة 
 

-----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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424540  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الشركة المصرية الدولية للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 القاهرة - مصر الجديده  - ميدان السبع عمارات الميرغنى  - ش الشهيد اسماعيل فهمى  ٢

  33 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣مشروب كحولي بالفئة  -  ٣٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

613 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424541  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الشركة المصرية الدولية للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 القاهرة - مصر الجديده  - ميدان السبع عمارات الميرغنى  - ش الشهيد اسماعيل فهمى  ٢

  33 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣مشروب كحولي بالفئة  -  ٣٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

614 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424542  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الشركة المصرية الدولية للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 القاهرة - مصر الجديده  - ميدان السبع عمارات الميرغنى  - ش الشهيد اسماعيل فهمى  ٢

  33 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣مشروب كحولي بالفئة  -  ٣٣الفئة 
 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 
 
 

615 
 

 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424543  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه -الشركة المصرية الدولية للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 القاهرة - مصر الجديده  - ميدان السبع عمارات الميرغنى  - د اسماعيل فهمى ش الشهي ٢

  33 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣مشروب كحولي بالفئة  -  ٣٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

616 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424547  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه -صرية الدولية للمشروبات الشركة الم

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر الجديده - ميدان السبع عمارات الميرغنى  - ش الشهيد اسماعيل فهمى  ٢

  33 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣مشروب كحولي فئة  -  ٣٣الفئة 
 

-------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

617 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: طلب رقم قدم عنها 
 

    0424548  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الشركة المصرية الدولية للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 القاهرة - مصر الجديده  - ميدان السبع عمارات الميرغنى  - ش الشهيد اسماعيل فهمى  ٢

  33 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣مشروب كحولي بالفئة  -  ٣٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

618 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424549  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه -الشركة المصرية الدولية للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر الجديده - ميدان السبع عمارات الميرغنى  - مى ش الشهيد اسماعيل فه ٢

  33 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣مشروب كحولي فئة  -  ٣٣الفئة 
 

-------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

619 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424550  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه -ركة المصرية الدولية للمشروبات الش

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 القاهرة - مصر الجديده  - ميدان السبع عمارات الميرغنى  - ش الشهيد اسماعيل فهمى  ٢

  33 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣مشروب كحولي بالفئة  -  ٣٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

620 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424556  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الشركة المصرية الدولية للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر الجديده - ميدان السبع عمارات الميرغنى  - ش الشهيد اسماعيل فهمى  ٢

  33 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣مشروب كحولي فئة  -  ٣٣الفئة 
 

---- االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

621 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424558  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الشركة المصرية الدولية للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر الجديده - ميدان السبع عمارات الميرغنى  - ل فهمى ش الشهيد اسماعي ٢

  33 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣مشروب كحولي فئىة  -  ٣٣الفئة 
 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
 
 
 

622 
 

 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424774  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  تضامن شركة -مينا طلعت عطوان وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة بدر  - المنطقة الصناعية الرابعة  ٣٧قطعة 

  33 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٣٣الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      


