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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429719  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -لدور الثالث ا -ش السودان  ٣٠٤

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢١الفئة 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429781  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة-االوانى المنزلية شركة الفا لتصنيع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -ش جامعة الدول العربية  ١

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١ادوات واوانى واوعية لالستعمال المنزلى وللمطبخ الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430760  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431867  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة  مصرية -مطابخ الدولية للتوكيالت التجارية خط ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة االسكندرية - قسم سيدي جابر  -تعاونيات سموحة  ٣شقة  ٥٤عمارة 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0431872  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -خط المطابخ الدولية للتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة االسكندرية - قسم سيدي جابر  -تعاونيات سموحة  ٣شقة  ٥٤عمارة 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١المنتجات الواردة بالفئة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432246  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد حلمى محمد محمود حسنين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -اول المنتزة   -عصافرة قبلى   -راقى اخر شارع سيدى الع

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

أدوات المطبخ، أدوات و أوانى و أوعية لالستعمال المنزلي و للمطبخ؛  - ٢١الفئة 
أمشاط و أسفنج؛ فراشي (عدا فراشي التلوين أو الدهان)؛ مواد صنع الفراشى؛ أدوات 

مشغول و زجاج شبه مشغول (خالف الزجاج  للتنظيف؛ سلك جلى؛ زجاج غير
المستعمل في المبانى)؛ أوانى زجاجية، و أواني خزف صينى و أواني خزفية غير 

  .٢١وارده في فئات أخرى و كل المنتجات الوارده في الفئه 
 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434182  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0434396  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه شخص واحد محدوده  -ماجيك لصناعة االدوات المنزلية واالجهزة الكهربائية 
  المسئوليه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ى شبشير بجوار طريق شيبن الكوم طمالى كوبر -قرية دبركى  -عزبة نصر حبيب 
  المنوفية -منوف 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  وبصفه خاصه االدوات واالواني المنزليه ٢١جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢١الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434398  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه شخص واحد محدوده  -ماجيك لصناعة االدوات المنزلية واالجهزة الكهربائية 
  المسئوليه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عزبة نصر حبيب قرية دبركى بجوار طريق شيبن الكوم طمالى كوبرى شبشير منوف 
  ةالمنوفي

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  وبصفه خاصه االدوات واالواني المنزليه ٢١جميع المنتجات الوارده 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435535  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -امر رجب وشركاه  ت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0435593  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه شخص واحد محدوده  -ماجيك لصناعة االدوات المنزلية واالجهزة الكهربائية 
  المسئوليه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

وف عزبة نصر حبيب قرية دبركى بجوار طريق شيبن الكوم طمالى كوبرى شبشير من
  المنوفية

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  وبصفه خاصه االدوات واالواني المنزليه ٢١جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢١الفئة 
 

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 ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435734  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المهندسين العجوزه الجيزه ١٥ش السودان الدور الثالث شقه  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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435782  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  - تامر رجب وشركاه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
 

------االشتراطات        :      
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430761  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كة مساهمهشر -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  22  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٢المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٢الفئة 
 

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

  عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0430762  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  23  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٣نتجات الواردة بالفئة الم - ٢٣الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433071  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -الجواد السيد عطا احمد عبد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -الجمهورية المحلة ثان  -ش عبد الظاهر زعير 

  23  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٣جميع منتجات الفئة رقم  - ٢٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433365  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -قوانغدونغ هواى دي تكستايل كو ال تى دي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  غفينغ روود ، داالنغ تاون ، دونغقوان ، قوانغدونغ بروفينس ، الصينكان ٢٤٦نمبر . 

  23  : المةــــــات العـــفئ
  

خيوط وغزل من القطن، خيوط وغزل للتطريز، خيوط وغزل صوفي، قطن  - ٢٣الفئة 
مغزول، خيوط وغزل الكتان، صوف مغزول، حرير مغزول، خيوط وغزل من 

مة في النسيج، خيوط وغزل الجوتة، خيوط الحرير، خيوط وغزل مطاطية مستخد
معدنية للتطريز، خيوط وغزل الحرير الصناعي، خيوط مطاطية مستخدمة في النسيج، 

خيوط وغزل القنب، خيوط وغزل للخياطة، خيوط وغزل صوفي، صوف مغزول، 
خيوط شنيل، الغزل والخيط، خيوط وحبال صغيرة مغزولة وجميع هذه المنتجات وارده 

  وال ترد ضمن فئات أخري. ٢٣بالفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

418 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433366  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  حدودةشركة ذات مسئولية م -ال تى دي  -قوانغدونغ هواى دي تكستايل كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كانغفينغ روود ، داالنغ تاون ، دونغقوان ، قوانغدونغ بروفينس ، الصين ٢٤٦نمبر . 

  23  : المةــــــات العـــفئ
  

خيوط وغزل من القطن، خيوط وغزل للتطريز، خيوط وغزل صوفي، قطن  - ٢٣الفئة 
غزول، خيوط وغزل من مغزول، خيوط وغزل الكتان، صوف مغزول، حرير م

الحرير، خيوط وغزل مطاطية مستخدمة في النسيج، خيوط وغزل الجوتة، خيوط 
معدنية للتطريز، خيوط وغزل الحرير الصناعي، خيوط مطاطية مستخدمة في النسيج، 

خيوط وغزل القنب، خيوط وغزل للخياطة، خيوط وغزل صوفي، صوف مغزول، 
ل صغيرة مغزولة وجميع هذه المنتجات وارده خيوط شنيل، الغزل والخيط، خيوط وحبا

  وال ترد ضمن فئات أخري. ٢٣بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

419 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429720  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

420 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430764  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -تاي هاوس لالستيراد والتصدير شركة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٤الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

421 
 

 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431884  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -دوت سكرين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع عبد المنعم  ٢٥لميزانين بالعقار بالدور التاسع فوق االرضي وا ٢٠اوحدة رقم 
  الجيزة - الدقي  -رياض  ناصية شارع عبد الحليم حسين 

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

422 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434183  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل طالب إسم
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

423 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0434470  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -حسن ياقوت حسن وشركاه   -تشاو لالقمشة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم المنشية  -سوق الصيارفة  ١محل رقم 

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤االقمشة والمنسوجات وجميع منتجات الفئه رقم  - ٢٤الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
 
 
 

424 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435536  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بسيطة شركة توصية -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

425 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435735  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

426 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435783  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامررجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : مةالــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

427 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395716  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر احمد على حسين وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

) الدور االول الهرم ١) شقة (٣شارع امير المؤمنين عقار رقم ( ٣قار رقم مكتب فى الع
  الجيزة -

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

428 
 

 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398414  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - الماسة لصناعة المالبس الجاهزة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

نة في مدينة ) الكائB33-B3الدور الثالث بالمصنع المقام على ق االرض رقم(
  الشرقيه -العاشر من رمضان  - التجمعات الصناعية 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزه بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

429 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404144  

  خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2019/12/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد نبيل عبد المحسن الرودسلي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية  -سيدى جابر -سموحه  -خلف جرين تاورز  ٢٠ش 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

430 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0406614  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردي -رباب عبد العزيز ابو الفتوح 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع المدرسة الثانونية شبرا الخيمة ملك مصطفى على عودة القليوببة٧

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

---------- االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

431 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0406724  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهة مصرية -شركة البشارة لألزياء 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة العاشر من  - N10B- N13 - N11القطع ارقام   B2المنطقة الصناعية الثانية 
  الشرقية - رمضان محافظة 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس بكافه انواعها الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

ان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلو -االشتراطات        :      
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432 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0407586  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -يحيي محمد محمود زيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -قسم سيدى جابر  -سبورتنج  -شارع الدلتا  ١٣

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥مالبس و احذيه رياضيه الوارده بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

433 
 

 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414007  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/14  

  :سجيلالت إسم طالب
  

شركة محدودة مؤسسه وقائمه طبقا لقوانين الجزر العذراء  -ريتيل ورلد ليمتد 
  البريطانيه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  رود  تاون  تورتوال الجزر العذراء البريطانيه

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس واالحذيه واغطيه الرأس الواردة فقط بالفئه  - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418112  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ميزا للتوريدات العمومية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مديمة نصر  -دينة نصر زهراء م - ١١٩٦عقار  - ١محل رقم 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420248  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة قطيفة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة اسوان  -كورنيش اسوان  -اسوان نايل بالزا مول  -الدور الثاني  - ٢١٩محل رقم 
  اسوان -

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422560  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فرد  - عبيد مطاوع عبيد حسن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الهرم - الطالبيه   -عمارات طارق نديم  ١

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥منتجات الفئه  - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425228  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - ريمون نبيل عطية عبد المسيح 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -االزبكيه  -لي القل -ش عزب  ٢٣

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٢٥الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426122  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - محمد حسان محمد غنيم الشيخي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش النادي بملك / مجدي محمد شبل الجعار اول طنطا الغربية

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الواردة بالفئة  - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426619  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئؤليه محدوده -ايه اند اتش ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمان -مسقط  ٦٧٦العريمى بوليفارد , الخوض,ص.ب. 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  .٢٥رأس وجميع المنتجات الواردة في الفئة المالبس ولباس القدم وأغطية ال - ٢٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426707  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن - اة رامز بن اسعد بن خالد الصباغ وشرك

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥االحذيه الوارده بالفئة  - ٢٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427267  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -عالء مصطفى توفيق عيسي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه - مركز ومدينه اجا  - بملك / نادر مصطفى توفيق عيسى  - طنامل الشرقى 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الواردة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427438  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية -محمد زاهر سبيع غفور السباعى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مهوريه العربيه السوريهالج -حمص 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428562  

  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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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429025  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -افراد  -سليمان سعيد سليمان عبد اللة االقرع

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زى خلف محطة المياه بملك سعيد مصطفى عرفه قبوض الغربيهيزل ٢٣بسيون ش 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

التنازل  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
عن الحروف على حدة
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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 جز ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430119  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -افراد  -احمد عيد سعد شرف الدين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ش سليم االول الزيتون  ٤٨

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430637  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  - عصام ناجح لبيب رمله 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه -م عبد المنعم رياض شبرا الخيمه اول  -ش اسماعيل  ٤

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

-االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431032  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى الجنسية -فرد  -احمد محمد عصلة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمهورية العربية السورية -حلب 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

مة باستخدامها مجمعةتعهد مالك العال -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431064  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -علي محمود علي مجدى احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قسم الدخيلة االسكندرية -ش شهر العسل البيطاش  ٤٣

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431084  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكيه - وايت ال ال سي  -اوف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحده  ١٠٦٠١، وايت بلينز ، ان واى  ١٠٠هاميلتون افنيو ، رقم  ٣٦٠
  االمريكية

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥لرأس الواردة بالفئة المالبس والبسه القدم واغطيه ا - ٢٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431085  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  امريكيه - وايت ال ال سي  -اوف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده  -  ١٠٦٠١ان واى  -وايت بلينز  - ١٠٠رقم  -هاميلتون افنيو  ٣٦٠
  االمريكية

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥المالبس والبسه القدم واغطيه الرأس الواردة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431711  

  خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤ /أ د القطعة٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  25  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431719  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  25  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431726  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢والقطع أرقام   بمنطقة مبارك الصناعية

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  25  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٥الفئة 
 

الصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة ب
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431832  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة ٦٦,  ٦٣,  ٥٧,  ٥٦,  ٥٥,  ٥٤القطع 
/ب والخدمات ٤/ أد القطعة ٤والقطعة  ٧, ٦,  ٣,  ٢مبارك الصناعية والقطع ارقام 
  المنوفية -مركز قويسنا  -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431841  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

لمرحلة االولى بمنطقة ومنطقة خدمات ب با ٦٦,  ٦٣,  ٥٧,  ٥٦,  ٥٥,  ٥٤القطع 
/ب والخدمات ٤/ أد القطعة ٤والقطعة  ٧, ٦,  ٣,  ٢مبارك الصناعية والقطع ارقام 
  المنوفية -مركز قويسنا  -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

التنازل عن البيان  - لطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح ا -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431885  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -دوت سكرين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع عبد المنعم  ٢٥بالدور التاسع فوق االرضي والميزانين بالعقار  ٢٠اوحدة رقم 
  الجيزة - الدقي  -رياض  ناصية شارع عبد الحليم حسين 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432247  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد حلمى محمد محمود حسنين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -اخر شارع سيدى العراقى  عصافرة قبلى اول المنتزة 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

غطيه الرأس و كل المنتجات الوارده في األحذيه، المالبس، لباس القدم، و أ - ٢٥الفئة 
  .٢٥الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432872  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شيبا لالستيراد والتصدير والتوريدات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

منطقة الصناعات الصغيرة الورش (بالمنطقة  ٧٥٤لقطعة رقم المصنع المقام علي ا
  التجمع الثالث) -العين السخنة  -الصناعية شمال طريق القطامية 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -  منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432875  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -افراد - محمد عنتر السيد بهنساوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -العامرية  -قاهرة الصحراوي طريق اسكندرية ال ٢٣عزبة سعيد هاشم الكيلو 
  االسكندرية

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

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

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432944  

  خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2021/01/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -راسكو للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق  -العاشر من رمضان  -أ اندستريا غرب  ٧المنطقه الصناعيه  -بيراميز  -أ  ٥٩
  الشرقية - مدينة العاشر من رمضان  -القاهره االسماعيليه 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع منتجات الفئة  - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434184  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -ور الثالث الد -ش السودان  ٣٠٤

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434913  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية-فردي  -حمد احمد ابو سمرة محمد السيد العربي م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بور سعيد ١٣وحدة حجرة بالشقة  ٥٠٠٠مساكن ال  ٧٩الزهور عمارة 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس بكافة انواعها واشكالها واحجامها الواردة بالفئة  - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435736  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جيزةالجيزة. , ال -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 منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435784  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  يطةشركة توصية بس - تامر رجب وشركاه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436086  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة- تامر رجب وشركاه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الواردة بالفئة جميع  - ٢٥الفئة 
 

-------- االشتراطات        :      
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429297  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  -ايمان عبد هللا المهدى محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - والق الدكرور ب - ش العشرين ١

  26  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٦منتجات الفئة  - ٢٦الفئة 
 

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

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430763  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  26  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٦المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -ان االشتراطات        :      منح حق خاص على االلو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432879  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -افراد   -محمد صابر ابراهيم بركات قنديل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حاره الدرب الجديده الموسكى ٧

  26  : المةــــــات العـــئف
  

  ٢٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٦الفئة 
 

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 ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408276  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/11  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  فرد مصرى الجنسية -ممدوح ثابت شاكر عبد السيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -ش د / محمد شاهين  ١٥

  27  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٧سجاد و كليم الوارد بالفئه  - ٢٧الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان  -االشتراطات        :      
١٧٣٠٩٧العالمة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430767  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  27  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٧المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٧الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434025  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مايكل رمزى موريس عزيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهه  -شارع محمد على البقلى  ١٦

  27  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٧الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0407359  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية  -محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور  -الحى الثامن  -شارع ابراهيم الرفاعى  ٣٣بالعقار  ٥بالشقة رقم  ١غرفة رقم 
  القاهرة -مدينة نصر  -٣

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨بانواعها المختلفة بالفئة  لعب - ٢٨الفئة 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420458  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - ايمان ماهر الغريب محمد العشماوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -قسم المنتزة  -سيد بشر بحرى  - ١٦شارع خالد بن الوليد مع ش ١٤ -١٢

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨الهدايا الواردة بالفئه  - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0431712  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  28  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٨الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431720  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢صناعية والقطع أرقام  بمنطقة مبارك ال

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  28  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٨الفئة 
 

وضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431727  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ة األولى ومنطقة خدمات (ب) بالمرحل  ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  28  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٨الفئة 
 

ب حق خاص على االلوان الموةضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431833  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة ومن ٦٦,  ٦٣,  ٥٧,  ٥٦,  ٥٥,  ٥٤القطع 
/ب والخدمات ٤/ أد القطعة ٤والقطعة  ٧, ٦,  ٣,  ٢مبارك الصناعية والقطع ارقام 
  المنوفية -مركز قويسنا  -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨جميع المنتجات بالفئة  - ٢٨الفئة 
 

التنازل عن البيان  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التجارى
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431842  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة  ٦٦,  ٦٣,  ٥٧,  ٥٦,  ٥٥,  ٥٤القطع 
/ب والخدمات ٤/ أد القطعة ٤والقطعة  ٧, ٦,  ٣,  ٢مبارك الصناعية والقطع ارقام 
  المنوفية -مركز قويسنا  -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨الواردة بالفئة جميع المنتجات  - ٢٨الفئة 
 

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

  عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432248  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ين احمد حلمى محمد محمود حسن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - اخر شارع سيدى العراقى عصافرة قبلى اول المنتزة 

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

اللعب و أدوات اللعب؛ أدوات الرياضه البدنية (الجمباز) و األدوات  - ٢٨الفئة 
شجره عيد الميالد و كل المنتجات الرياضية غير الوارده في فئات أخرى؛ زخارف 

  .٢٨الوارده في 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436604  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -أكستريم أيرن ، انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كندا -جيه ١إم  ٤نتو ، أونتاريو إم تورو ٩٨٠٨٢كوين ستريت ئ ،  ٩٧٠

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة البدنية (الجمباز)، واألدوات  - ٢٨الفئة 
الرياضية الغير واردة في فئات أخرى، أجهزة ولوازم رفع األثقال، أكمام حديدية لحمل 

ألعاب القوى، واألوزان التنافسية لرفع األثقال  األثقال، الدمبل، تمارين الوزن وتدريبات
  ٢٨الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0349746  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/04/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان 

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

  اكنوبر الجيزة ٦المنطقة الصناعية الثانية  ٣٧جزء من القطعة  ٣٩و٣٨اللقطعة رقم 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393975  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ميلكيز لاللبان ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحيرة - طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى  ٧٥الكيلو 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات البان الواردة بالفئة رقم  - ٢٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412043  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ئوليه محدودهشركه ذات مش -شركة يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  ٣برج 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412509  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  ٣برج 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩المنتجات الواردة بالفئه جميع  - ٢٩الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412889  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -عبد الرحمن محمود بالل وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز سنورس بملك/ محمود بالل حسانين مركز سنورس  -طريق جبلة االخصاص 
  الفيوم

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٨٥٩٤٣العالمة رقم  مع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414258  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - الدولية لصناعة االغذية الخاصة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اكتوبر  ٦يق الواحات جمعية الحزام االخضر طر ٤٩حوض رقم  ٣القطعة رقم 
  الجيزة - اكتوبر  ٦الزراعية بعد ميناء سوسدي بوابة 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩زيتون والمخلالت الواردة بالفئة رقم  - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0421980  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - شركة البدر لالستثمارات السياحية والعقارية والزراعية (فروزينا ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

رقم طريق مصر اسكندرية الصحراوى بلوك افينو الدور الثالث الوحدة  ٢٧الكيلو 
PAO/3/D/D304  الجيزة -مدنية الشيخ زايد  

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

 ٢٩والخضروات المحفوظة والمجمدة بالفئة  -البطاطس النصف مقلية  - ٢٩الفئة 
  ٢٩وجميع منتجات الفئة 

 

٣٨٧٤٧٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0421981  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - شركة البدر لالستثمارات السياحية والعقارية والزراعية (فروزينا ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

وحدة رقم طريق مصر اسكندرية الصحراوى بارك افينو الدور الثالث ال ٢٧الكيلو 
PAO/3/D/D304  الجيزة -مدنية الشيخ زايد  

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

 ٢٩والخضروات المحفوظة والمجمدة بالفئة  -البطاطس النصف مقلية  - ٢٩الفئة 
  ٢٩وجميع منتجات الفئة 

 

٣٨٧٤٧٢العالمة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0423351  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -شركة عوافى لصناعة المواد الغذائية ذ.م.م 
  وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة -قة الشار - ٤١١٦٥ص .ب 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، فواكه  - ٢٩الفئة 
وخضراوات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم(جيلى) ومربيات وفواكه مطبوخة 

ألكل وجميع بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة ل
  .٢٩المنتجات الواردة بالفئة رقم 

 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
١٣٩٣٢٧العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424748  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عطيه موسي حسن السيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ب االسكان الجنوبى التجمع االول ١٧٦عمارة  ٧شقة 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - الموضحة بالنماذج  منح الطالب حق خاص على االلوان -االشتراطات        :      
٣٥٤٦٢٠مع 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426501  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -افراد  -ايمن محمود السيد صقر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ريف مركز بلبيس شرقيهارض مسلم جامع الش

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426636  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه-ايمبكس للصناعات الغذائية المتطورة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
 

طات        :      منح حق خاص على االلواناالشترا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427108  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ديزرت جولد لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -طريق النصر  -مو عمارات را ١٥

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئه  - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427119  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -لتجارية ديزرت جولد لالستيراد والتصدير والتوكيالت ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -طريق النصر  -عمارات رامو  ١٥

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئه  - ٢٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428335  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة مؤسسة فى عجمان - شركة ماستريد ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩ة جميع منتجات الفئ - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429454  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -افراد -محمود السيد عبد العزيز محسب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عزيز ملك / ناصر السيد عبد ال -غرفه الفيوم زاوية كرداسه مركز الفيوم  ١٠٢٢٦
  الفيوم -مركز الفيوم 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩التمور الوارده بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429721  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0430490  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة بي اي سي للتنمية العقارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -قصر النيل  - شارع معروف  ٩

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

فواكه  -خالصات اللحم  -سماك ولحوم الدواجن والصيد اللحوم واال - ٢٩الفئة 
هالم (جيلى) ومربات وفواكه مطبوخة بالسكر  - وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة 

الزيوت والدهون الصالحة لالكل المعدة للتغذية  -البيض والحليب ومنتجات االلبان  -
  دون غيرها ٢٩وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430768  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩ة الفئ
 

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 خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430937  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431039  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -جمال ابراهيم كامل طه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عمر لطفى المنطقة الثامنة ٢٣ - مدينة نصر 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431081  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -شركة فودينا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش سوف الجندى باب اللوق التحرير ١١مبنى اليونانى  ٣الدور  ٣٣٢وحدة 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩تمر 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431410  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -النارا للتجارة والتوريدات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦سنتر اللؤلؤة الحي الثامن مدينة  ٢٥٣محل رقم 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

لمعلبة اللحوم واالسماك والدواجن المحفوظة والمجففة والمطهية وا - ٢٩الفئة 
والمطبوخة والمجمدة ومستخراجات اللحوم بكافة انواعها واالنشون والبسطرمة 

  ٢٩والسجق والبيفي والكفتة الواردة بالفئة رقم 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
باستخدامها مجمعه
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0431728  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢رقام  بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أ

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  29  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

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

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431834  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة  ٦٦,  ٦٣,  ٥٧,  ٥٦,  ٥٥,  ٥٤القطع 
/ب والخدمات ٤/ أد القطعة ٤والقطعة  ٧, ٦,  ٣,  ٢الصناعية والقطع ارقام مبارك 

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

  

  ٢٩جميع المنتجات بالفئة  - ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - لنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى - ١٧١٨٩٥مع 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431843  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة  ٦٦,  ٦٣,  ٥٧,  ٥٦,  ٥٥,  ٥٤لقطع ا
/ب والخدمات ٤/ أد القطعة ٤والقطعة  ٧, ٦,  ٣,  ٢مبارك الصناعية والقطع ارقام 
  المنوفية -مركز قويسنا  -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩واردة بالفئة جميع المنتجات ال - ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى - ١٧١٨٩٥مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431886  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -دوت سكرين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع عبد المنعم  ٢٥بالدور التاسع فوق االرضي والميزانين بالعقار  ٢٠اوحدة رقم 
  الجيزة - الدقي  -رياض  ناصية شارع عبد الحليم حسين 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩الواردة بالفئة رقم المنتجات  - ٢٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

508 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431946  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

(ب) بالمرحلة األولى  ومنطقة خدمات  ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  29  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة    االشتراطات        :   
٢٠٤٦٩٢العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431951  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  29  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٢٠٤٦٩٢العالمة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431957  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :لالتسجي إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - ركز قويسنا  م -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  29  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
٢٠٤٦٩٢العالمة رقم 
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432100  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤القطعة و  ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  29  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٢٩الفئة 
 

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

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0432104  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢قطع أرقام  بمنطقة مبارك الصناعية وال

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  29  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

جمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذ -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432108  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢طقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  بمن

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  29  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٢٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432112  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ب) بالمرحلة األولى ومنطقة خدمات (  ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  29  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجم -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432529  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

ش مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين  -كونسورزو بير ال توتايال ديل فورماجو جورجونزوال 
  دولة ايطاليا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ايطايا  - نوفارا  ٢٨١٠٠/ سي ٥فيا اندريا كوستا 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم؛ األسماك؛ لحوم الدواجن والصيد؛ خالصات اللحم؛ فواكه  - ٢٩الفئة 
وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطهوة؛ هالم (جيلي)؛ مربى فواكه؛ صلصات 

نتجات الحليب؛ الجبن؛ الزيوت والدهون الصالحة لألكل؛ فواكه؛ البيض؛ الحليب وم
طعام مملح؛ مشروبات الحليب [يكون الحليب هو السائد فيها]؛ زبدة؛ َمربيات؛ كبة؛ 

خميرة الحليب ألغراض الطهو؛ فطائر بطاطا مقلية؛ مخفوق الحليب؛ بقوليات مجففة؛ 
رة؛ أطعمة خفيفة سلطة فواكه؛ سلطة خضروات؛ سمن نباتي؛ لب فواكه؛ بذور محض

أساسها الفواكه؛ مخلالت؛ بدائل الحليب؛ عصير خضروات للطبخ؛ عصير ليمون 
  ألغراض الطهو؛ لبن رائب (زبادي).

 

------------ 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432560  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد عبد المعبود عبد العزيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -فيصل  -شارع صباح السيد من شارع المنشية  - ٢محل بالعقار رقم 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432783  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة احمد عبد المعبود عبد العزيز ومجدى عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما (بن 
  شركة تضامن -اليمنى) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ٥الدور الثالث شقة  -لكي ميدان الف ٥

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433422  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة متحدة -بيبسيكو انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

رقائق البطاطس؛ مقرمشات البطاطس؛ األطعمة الخفيفة القائمة على  - ٢٩الفئة 
  ٢٩البطاطس فئة 

 

وغيرها ٣٠٣٩٩١العالمة مرتبطة مع العالمة  -لى االلوان االشتراطات        :      منح حق خاص ع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433848  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة مؤلفة وقائمة وفقا  -كونينكليكى ديوو اجبرتص بي. في. 
  متحدةلقوانين المملكة ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دى كيه ، امستردام ، هولندا ١٠١١ -ان ال  ٨٠اوو  وستيردوكسسترات 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

الحليب؛ مخفوق الحليب؛ بروتين لإلستهالك البشري؛ مشروبات الحليب  - ٢٩الفئة 
يب [يكون الحليب هو السائد [يكون الحليب هو السائد فيها]؛ مشروبات التي أساسها الحل

فيها]؛ بدائل الحليب؛ حليب اللوز؛ حليب جوز الهند؛ حليب الفول السوداني؛ حليب 
  ٢٩األرز؛ حليب الصويا. بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433909  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردي  - السيد مسعد مسعد العسيلي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملكه دمياط -عزبه اللحم الشارع الحربي بجوار المستشفي التخصصي 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

شتراطات        :      منح حق خاص على االلواناال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435910  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -نيافة االنبا كيرلس افامينا اسقف ورئيس دير الشهيد العظيم مارمينا العجايبي 
  ف الى الربحاليتخذصفة التاجر واال يهد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -مريوط برج العرب  -دير الشهيد العظيم مارمينا العجايبي 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  وباالخص المربي والفواكه المطبوخه بالسكر ٢٩جميع المنتجات الفئه  - ٢٩الفئة 
 

لواناالشتراطات        :      منح حق خاص على اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436475  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة- تامر رجب وشركاه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــئف
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

----------- االشتراطات        :      
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436479  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436481  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - العجوة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  ٣٠٤

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0340909  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردى -المدينة لصناعة الملح لصاحبتها ايمان احمد محمد العنتيت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -برج العرب الجديدة  -الصناعية الرابعة  امتداد المنطقة - ٣بلوك   ٣القطعة رقم 
  االسكندرية

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0380906  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/11/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -تجات الغذائية (هاى كيك) ش م م شركة ما وراء البحار للمن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦مدنيه  -المنطقة الصناعية الرابعه  ٧/  ١المنطقة الصناعية 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الغذائيه الوارده بالفئه   - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:       االشتراطات       
وغيرها ٦١٣٣٢مع 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389643  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -نماء لالغذيه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ش السمنودي من ش نزله  السمنودي متفرع من ش جسر صليبه شبرامنت   ١رقم 
  الجيزه

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401119  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد   -دينا اشرف شعبان كامل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شيراتون -  ١١٥٨مربع  ٩ق  - مربع الوزراء  ١شقه 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

وجميع  -المستحضرات المصنوعه من الحبوب  -ارز  - سكر  -دقيق  - ٣٠الفئة 
  ٣٠منتجات الفئة 

 

الشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404067  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مسعود محمد حسين مهران 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسيوط -ملك/ حسن  محمد حسين مهران مركز اسيوط ريفا ب

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠وجميع منتجات الوارده بالفئه  ٣٠الكيك بجميع انواعه الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنها
 

    0408267  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -جامع كامل الصعيدى وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع سعد زغلول بملك/ مصطفى السيد الصعيدى -قسم دسوق  -كفر الشيخ 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الحلويات الجافة و الطرية من عجين بالفئه رقم  - ٣٠الفئة 
 

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

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408791  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة الخطاب للمطاحن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط ٣٠منتجات الدقيق الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409839  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة بورسعيد للتصنيع الغذائى (ريادة)شركة مساهمة مصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة بورسعيد الصناعية _ الرسوة

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠العسل االسود _ العسل _ الصلصه _ الدقيق الفئه  - ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410936  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -صناعات الغذائية الشركة العربية للمطاحن وال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش االقبال فيكتوريا الرمل االسكندريه قسم المنتزة ١٦

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الدقيق الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم قدم عنها طلب 
 

    0410941  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -الشركة العربية للمطاحن والصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش االقبال فيكتوريا الرمل االسكندريه قسم المنتزة ١٦

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠لدقيق فقط الواردة بالفئه ا - ٣٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411197  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -محمود على محمود على وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -قسم االزبكيه  - شارع بين الحارات من شارع كلوت بك  ١٠١

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الحلويات بجميع انواعها الوارده بالفئه رقم  - ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414060  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -مصطفي احمد عبد الحفيظ وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الهرم  -ش ترسا  ٢

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الدقيق الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

التنازل عن البيانات التجارية - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414349  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية ٩٨١٠٩تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  ٤١٠

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة والشاي والكاكاو و القهوة الصناعية، األرز والمعكرونة والنودلز،  - ٣٠الفئة 
الساقو وحبوب التابيوكا، الطحين والمستحضرات المعدة من حبوب الفطور السيريالز، 

الخبز والمعجنات والحلويات، الشوكوالتة، البوظة (اآليس كريم) والحلوى المجّمدة 
المصنوعة من الماء المحلى (السوربيه) والمثلّجات الصالحة لألكل، السكر والعسل 

الخبز، الملح والبهارات والتوابل واألعشاب  والعسل االسود، الخميرة وبودرة
المحفوظة، الخل والصلصات (التوابل االخرى)، المثلجات (المياه المجمدة)، حبوب 

الفطور السيريالز المعالجة، الحبوب المعالجة، الغرانوال (رقائق حبوب)، ألواح 
ساسها األرز، المأكوالت الجاهزة لألكل التي أساسها الحبوب، ألواح المأكوالت التي أ

ألواح المأكوالت التي أساسها القمح، ألواح المأكوالت الجاهزة لألكل التي أساسها 
الشوكوالته، ألواح المأكوالت التي أساسها الحبوب تحتوي أيضاً على الصويا والفواكه 
المجففة والشوكوالته أو المكسرات، الفشار المصنع، أغلفة التاكو، الرقائق التي أساسها 

، الرقائق التي أساسها الطحين، الرقائق القائمة على الحبوب رقائق بيتا، رقائق الذرة
خبز التورتيا، رقائق الحلويات للخبز، رذاذ لتزيين الحلوى، خلطات لصنع مساحيق 

الخبز، خلطات للمخبوزات، خلطات البسكويت، خليط المعجنات، خلطات الكعك، خليط 
تزا ، خلطات حشو تحتوي على خبز، الكعك البراوني، خليط الكوكيز، خلطات البي

المملح الجاف، الكعك المملح الجاف المغطى بالشوكوالتة، البسكويت الرقيق الهش، 
شطائر البسكويت الرقيق الهش مع الجبن، شطائر البسكويت الرقيق الهش مع زبدة 

ة للدهن ، الفول السوداني، الخبز المفرود، المايونيز، الكاتشب، منكهات من المخلل قابل
الصلصة الحارة المصنوعة من الخضار والفواكه، الصلصات الحارة، المحليات 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

الطبيعية، المشتقات المستخدمة كمنكهات، صلصات المعكرونة، مطيبات اللحوم، خليط 
مطيبات اللحوم، األشربة المركزة من الشوكوالته، رقائق الشوكوالته، صلصات الشواء 

لجبن، المرق، األطعمة الخفيفة التي أساسها األرز، (الباربكيو)، الخل، صلصات ا
األطعمة الخفيفة التي أساسها القمح، األطعمة الخفيفة التي أساسها الحبوب، ألواح طعام 

قائمة على الحبوب الكاملة تحتوي أيًضا على فواكه مجففة، ألواح الفواكه المجمدة، 
بز البيغل، خبز البيتا الدائري، البوظة، السوربيه، لفائف الخبز، الكعك االنجليزي، خ

خبز النان، الخبز المحمص، الشاي المثلج، شاي األعشاب، المشروبات المصنوعة من 
الشاي، المشروبات التي أساسها الشاي مع منكهات الفواكه، الشاي بنكهة عصير 

الفاكهة، خلطات الفواكه على شكل مركزات أو أشربة مركزة أو مساحيق لإلستخدام في 
ر المشروبات التي أساسها الشاي، حبوب القهوة، حبوب القهوة المطحونة، حبوب تحضي

القهوة المحمصة، مشروبات القهوة أو التي أساسها القهوة الجاهزة، مشروبات 
اإلسبريسو أو التي أساسها اإلسبريسو الجاهزة، المواد المركزة (االصنصات) للقهوة، 

والهندباء ومزيج الهندباء جميعها مستخدمة مشتقات القهوة، مزيج القهوة والهندباء 
كبدائل القهوة، المشروبات الجاهزة من الكاكاو أو التي أساسها الكاكاو، مشروبات 

الكاكاو مع الحليب، خليط الشوكوالته الساخنة، الكيك، المعجنات، السندويشات، الخبر 
الخبز المسطح الفرنسي (الباغيت)، الكعك (الموفنز)، البسكويت، بسكوت الكوكيز، 

(السكونز)، كعكات البراونيز، الكيك المكوب، الحلويات (البودنغ)، الكسكس، السكاكر، 
حبوب الفطور السيريال، منتجات المعكرونة وبالتحديد المعكرونة المجففة والمعكرونة 
الخالية من الغلوتين والمعكرونة الطازجة والمعكرونة الجاهزة والمعكرونة على شكل 

فيولي (فطائر بالجبنة و الصلصة الحمراء) والنودلز (الشعيرية) سريعة صدف والرا
التحضير والالزانيا وسلطة المعكرونة، رقائق بسكوت جراهام، الحلويات المجمدة، 

الزبادي المجمد، األشربة المركزة للطعام، األشربة المركزة من الذرة، األشربة المركزة 
ل، األشربة المركزة من العسل، األشربة المركزة المنكهة، األشربة المركزة من الزنجبي

الخاصة بفطائر الكيك، األشربة المركزة من النشا، األشربة المركزة لإلضافات، 
األشربة المركزة من الفواكه لإلستخدام كطعام، األرز األسمر واألشربة المركزة من 

ستحضرات الصبار كأشربة مركزة منكهة ومحليات طبيعية، الدبس، الصلصات والم
لصنع الصلصات، وجبات المعكرونة الجاهزة، الوجبات الجاهزة التي أساسها األرز، 
الوجبات الجاهزة التي أساسها النوديلز (الشعيرية)، وجبات البيتزا الجاهزة، الوجبات 
الجاهزة المكونة من األرز والنوديلز (الشعيرية) والحبوب ومنتجات الخبز، الوجبات 

ن األطعمة التي تحتوي على العجين والمملوءة باللحوم والدواجن الجاهزة المكونة م
واألسماك والفواكه والخضار و/أو الجبن، توابل وصلصات السلطات، بدائل البوظة 

التي أساسها الصويا، المعكرونة والجبن، أطعمة خفيفة من الذرة المنفوخة بنكهة الجبن، 
المنفوخة، وجبات خفيفة بنكهة الجبن،  وجبات خفيفة بنكهة الجبن، تحديدا، كرات الجبن

تحديدا الجبن المجعد، أصابع بيتزا الجبن، منكهات الطعام من غير الزيوت األساسية، 
المشتقات لإلستخدام كمنكهات، األعشاب المستخدمة في الطهي، األعشاب المنزليّة، 

شاب األعشاب المجففة، األعشاب المعالجة، ملح األعشاب، البهارات وخليط األع
المجففة، المقبالت المجمدة أو الجاهزة أو المعلبة المكونة بشكل أساسي من المعكرونة 

أو األرز، الوافلز(الفطائر)، الفشار، الحلويات، (الجيالتو) المثلجات على الطريقة 
اإليطالية، الشوكوالته، الفطائر (التارت)، المعجنات، المارشمالو، مربعات المارشمالو، 

، الدونات، المخبوزات الكروية، حلوى البودنغ، معجون الفول، الفانيليا، الكيك المكوب
حبوب الفانيليا، خليط رقاقات الحبوب الجافة (الموسلي)، الكمأة (الحلويات)، شراب 

القيقب، الحلويات، وجبات العشاء المجمدة التي تتألف من المعكرونة أو األرز، خليط 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

كوالته بشكل اساسي، منتجات الخبز والمعجنات، الوجبات الخفيفة والمصنوعة من الشو
الحلويات المخبوزة، صلصات الطماطم، الفشار غير المنفوخ، الفشار المغطى 

بالسكاكر، الفشار المصنوع في غالية الذرة، األطعمة الخفيفة القائمة على الذرة، 
لصة التوت األطعمة الخفيفة القائمة على الحبوب المتعددة، صلصات الفواكه باستثناء ص

البري وصلصة التفاح، المعكرونة واألرز وسلطة المعكرونة، فطائر اللحم، األمالح 
المعدنية لإلستخدام البشري، حبوب الكابر، العلكة، موس الشوكوالته، المكسرات 

المغطاة بالشوكوالته، كعك الزنجبيل، كعك األرز، لفافات الفطائر (السبرينغ رول) 
و، فاهيتا، البوريتوس، بوريتوس للفطور، االنشيالدا (طبق السوشي، التبولة، التاك

مكسيكي)، التاكيتوس (طبق مكسيكي)، التابيوكا، التورتيال، حلويات اللوز، معجون 
اللوز، المستحضرات العطرية لألغذية، القهوة المصنوعة، بودرة الخبز، كربونات 

اء النحل، خل البيرة، فتات الصودا للطبخ، نشا الذرة، كريم الترتار، وجبات الفول، غر
الخبز، معجون تزيين الكيك، خليط تزيين الكيك ، ألواح الحبوب، مستحضرات 

الحبوب، األطعمة الخفيفة القائمة على حبوب السيريال، شطائر الهامبرجر، شطائر 
برجر الجبن، شطائر الهوت دوج، حلويات الشوكوالته، موس الشوكوالته، المشروبات 

شوكوالته، الشوكوالته، الشاي البارد، التوابل، الواح الحلويات، الحلويات التي أساسها ال
في اشكال مجمدة، ملح الطبخ، رقائق الذرة، وجبات الذرة، الكسكس، رز البيالف، 

العصيدة من دقيق الذرة، الكاسترد، موس الحلويات، العجين، المنكهات بخالف الزيوت 
الزنجبيل المحفوظ، الجلوكوز ألغراض  العطرية، الحلويات المجمدة، الزنجبيل،

الطهي، المواد المضافة الى الجلوتين ألغراض الطهي، الجلوتين المعد كغذاء، شرائح 
الخنزير المموجة، ألواح الحبوب عالية البروتين، منتجات البوظة والحلويات الباردة 

االقراص والمجمدة، الثلج كمرطبات، مصاصة الثلج، نقيع األعشاب (غير الدوائي)، 
السكرية غير الطبية، حلوى المارزيبان، صوص اللحوم، المثلجات الطبيعية والمصنعة، 
الحلويات غير الطبية، األطعمة الخفيفة القائمة على معكرونة النودلر ، رقائق الشوفان، 

الطعام الذي أساسه الشوفان، دقيق الشوفان، عصيدة الشوفان، سكر النخيل، فطائر 
المخبوزة، األقراص الطبيّة المحالة، حلويات الفول السوداني، الفلفل،  الكيك، المعجنات

حلوى النعناع الحار، الفلفل الحار المجفف، البيستو، البيتزا، حلوى اللوز، فطائر 
الكيش، الرافيولي (فطائر بالجبنة و الصلصة الحمراء)، المنكهات من المخلل قابلة 

، الساغو، الصلصات، السميد، الحلوى للدهن ، العسل الملوكي، البسكوت الجاف
المجّمدة المصنوعة من الماء المحلى (السوربيه)، صلصة الصويا، معكرونة السباغيتي 

، سكر الحلويات، الحلوى، المشروبات التي اساسها الشاي، مكثفات الطهي لإلستخدام 
حّمصة، في المواد الغذائيّة، مسحوق الكركم لإلستخدام في الطعام، القهوة غير الم

البسكويت المحشو، الدقيق، دقيق اللوز، طحين األرز، دقيق القمح، دقيق جوز الهند، 
بديل الدقيق بذرة القمح لإلستهالك البشري، شاي ونقيع األعشاب، الحلويات المحضرة، 

  دون غيرها. ٣٠صلصات الفاكهة، شراب مركز للطعام.والواردة بالفئة 
 

٣٨٢٦٤٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -لطالب حق اسبقية االشتراطات        :      منح ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416269  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة بو اند ارك لالستيراد والتصدير والتجارة العامة(ش.م.م)

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهرة الجديدة مركز الخدمات المجاورات االربعة  S28الدور الثانى المقام على قطعة 
  القاهرة

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المخبوزات وحلويات الواردة بالفئة   - ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418333  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -محمد قدري عبد الحليم اسماعيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر   ٦مدينه  ١/٧الدور االرضى عماره  ١مج  ٤محل  ٢ح 

  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 ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418701  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -حلوى العبد لالستثمار والتصنيع وتجارة ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -قصر النيل  - ش طلعت حرب  ٢٥ -ش سكة الفضل  ٧

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠بسكويت بقطع الشيكوالته و جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 

ى االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418872  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة النسيم للصناعات الغذائية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ليبيا -قصر احمد  -مصراته  ٦الطريق كلم  -نقل الثقيل 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط ٣٠المثلجات الوارده بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

------االشتراطات        :      
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419308  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ى الجنسيةسور - فرد  -نزار بطل ابن محمد نور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشيخ نجار -المدينة الصناعية  -حلب  -سوريا 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

البسكويت المحشي  - البسكويت المغطس بالشوكوال  -البسكويت  -الشوكوال  - ٣٠الفئة 
 -بالشوكوال اصابع من الذرة المفوشة المحشية  -اصابع الذرة المنفوشة  - بالشوكوال

  ٣٠اصابع من الذرة المنفوشة المحشية بالشوكوال الواردة بالفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٣٦٩٤٢٢العالمة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419765  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -حمدى سيد بدوى وشركائه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -البساتين   -عمارات صقر قريش البساتين  ٧٨

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

جات مصاصة وجميع منت -بسكويت  -بنبون  -لبان  -شيكوالتة  -حلوى جافة  - ٣٠الفئة 
  ٣٠الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٢٠١٠٣٢مع 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419781  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  - محمود عبد الوهاب حسان محمد زكريا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش المسلمى من ش الوفاء بجوار الوحدة ٣ -كفر الشيخ 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421256  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -احمد واسالم حمدي زايد  وشركاهم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العاشر من رمضان الشرقية -  N14ش عرفات قطعة  ١المنطقة الصناعية 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الحالوه الطحينيه بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

--------- الشتراطات        :      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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421258  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -احمد واسالم حمدي زايد  وشركاهم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لعاشر من رمضان الشرقيةا -  N14ش عرفات قطعة  ١المنطقة الصناعية 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الحالوه الطحينيه بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422481  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - سوسيتا بير ازيوني  -فراتيلى باريال جي اي ار

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  , بارما , ايطاليا ١٦٦فيا مانتوفا 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

الشوكوالتة؛ منتجات المخبوزات؛ كريمة الشوكوالتة؛كريمة من الكاكاو في صورة 
خبز؛ وجبات خفيفة/ سناكس األرز؛ وجبات خفيفة/ سناكس كعك مسحات تدهن على ال

األرز؛ وجبات خفيفة/ سناكس كعك الفواكه، قوالب وجبات خفيفة/ السناكس التي تحتوي 
على خليط من الحبوب، المكسرات والفواكه المجففة؛ تحضيرات لعمل الكعكات؛ بيتزا 

، مسحوق خبز/باكينج وتحضيرات من أجل البيتزا؛ أيس كريم؛ عسل، دبس؛ خميرة
باودر؛ ملح، خردل/مستردة؛ خل، صلصات (بهارات/إضافات جافة)؛ توابل؛ ثلج 

  .٣٠الواردة بالفئة رقم 
 

٤٩٩٢٩٤االشتراطات        :      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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423146  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - البن السورى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦ - الحى الثانى  -  ٨المجاورة  -  ٢٦٤٠

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423314  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -اشرف ابو الفتوح عبد العليم حسان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوهاج -نجح مطرود سوهاج اول 

  30  : المةــــــالع اتـــفئ
  

  ٣٠حالوة طحينية الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

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

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424752  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -عطيه موسي حسن السيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ب االسكان الجنوبى التجمع االول ١٧٦

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

ماعدا الشيكوالته والمفروشات  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
  واالسناكسات

 

٣٥٤٦١٩العالمة مرتبطة مع العالمة  -:      منح حق خاص على االلوان     االشتراطات    
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425209  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد عبد المعبود عبد العزيز 

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -فيصل  -شارع صباح السيد من شارع المنشية  - ٢محل بالعقار رقم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

التنازل عن البيان  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣١٥٥٨٦مع العالمة رقم  العالمة مرتبطة -التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425231  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه-محمود على محمود على وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -يه قسم االزبك-شارع بين الحارات من شارع كلوت بيك  ١٠١

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الحلويات بجميع انواعها الوارده بالفئه  - 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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425249  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

  :التسجيل م طالبإس
  

  شركة سعودية -مؤسسة رشوف للتجارة والتسويق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكه العربيه السعوديه -مدينه الرياض 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة، الشاي، الكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز، المعكرونة والشعيرية؛  - ٣٠الفئة 
غو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز، الفطائر التابيوكا والسا

والحلويات؛ الشوكوالتة؛ اآليس كريم، شراب مثلج وغيرها من المثلجات الصالحة 
لألكل؛ السكر، عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح، التوابل، 

من التوابل، الثلج (الماء  البهارات، األعشاب المحفوظة؛ الخل، الصلصات وغيرها
  ٣٠المجمد).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 ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426488  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تاح محمد مسعود وشركاة شركة محمد عبد الف

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٥االسكندريه محل رقم   -قسم سيدي جابر  -سموحه  -ش محمد بهاء الدين الغتوري  ٨
  ٥ - ٤ووحدتين بالميزان رقمى 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

شيكوالته والحلويات بانواعها كافه المشروبات الساخنه والمثلجات وبيع ال - ٣٠الفئة 
  ٣٠وكل مايصنع من العجين ماعدا البسكويت بالفئه 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426582  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :يلالتسج إسم طالب
  

  شركه مساهمه -بيكو  -الزراعة الحديثة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -قسم قصر النيل -ش شجره الدر الزمالك  ٣

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئه  - ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426953  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ايمبكس للصناعات الغذائيه المتطوره 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــئف
  

  ٣٠جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة - ٤٢٧٥٠٢مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0426979  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده مؤلفة وفقا لقوانين المملكة المتحدة -كادبوري يوكيه ليمتد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المتحدهال يو ، المملكه  ٢ ٣٠، بورنفيل الين ، بورنفيل ، برمنجهام بي  ١٢ص.ب 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

حلويات غير طبية، شوكوالتة، حلويات الشوكوالتة، حلويات السكر،  - ٣٠الفئة 
حلويات مجمدة، أيس كريم، مثلجات مجمدة، حلويات مجمدة، حلويات، حلويات مبردة، 

عك كيك، بسكويت، منتجات المخبز، تشيز كيك، كعكات، كعكة الوفل، حلويات، علكة؛ ك
محلي؛ كعك الشوكوالتة؛ رقاقات؛ شوكوالتة قابلة للدهن؛ لبن مجمد؛ منتجات العجائن؛ 

مستحضرات مصنوعة من الحبوب؛ حبوب اإلفطار؛ بوشار؛ شراب؛ عسل؛ مهلبية؛ 
منتجات خفيفة في شكل بوشار و رقائق الذرة؛ منتجات خفيفة أساسها حبوب الذرة أو 

  ٣٠حلويات. بالفئة األرز أو الشعير أو الجاودار أو ال
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٠٠٣١٤٥مع 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427489  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -ة العالمية لمنتجات الحبوب العربي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الدقيق الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج م -االشتراطات        :      
٣٦١١٥٥العالمة 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 ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427490  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الحبوب  العربية العالمية لمنتجات

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الدقيق الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - لى االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص ع -االشتراطات        :      
٣٦١١٥٥مع 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427491  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -العربية العالمية لمنتجات الحبوب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الدقيق الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٦١١٥٥رقم  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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427493  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -العربية العالمية لمنتجات الحبوب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الدقيق الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه - ٣٦١١٥٥مع 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 - 982 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427494  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -العربية العالمية لمنتجات الحبوب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الدقيق الوارد بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
بيان التجارىالتنازل عن ال - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  -  ٣٦١١٥٥العالمة رقم 
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428753  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429005  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى الجنسية  - فرد  -عروه سعيد ورد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمهوريه العربيه السوريه - دمشق

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠االيس كريم والحلوى الواردة بالفئه رقم  - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429175  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

بن  -شركة احمد عبد المعبود عبد العزيز و مجدي عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما 
  شركه تضامن -اليمني  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - ٥الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكي  ٥

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن ومشتقاته فقط الوارده بالفئه 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 ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429722  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -و شركاه  تامر رجب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429908  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -سولين سيكوالتا جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركيتى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة، الشاي، الكاكاو والقهوة الصناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ والدقيق  - ٣٠الفئة 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والمعجنات؛ السكر، العسل، الدبس؛ 

الخميرة، مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل، الصلصات (توابل)؛ البهارات؛ الثلج؛ 
كوالتة، البسكويت، المقرمشات، البسكويت الهش والرقيق، الشوكوال الحلويات، الشو

بالحليب، كعكة الفواكه الصغيرة، الكعك، الشوكوالتة والحلويات مع الكراميل والعلكة 
والبوظة، والمثلجات القابلة لألكل والوجبات الخفيفة التي أساسها الحبوب، البوشار، 

فطار، القمح المطبوخ لالستهالك البشري، الشوفان المطحون، رقائق الذرة، حبوب اإل
الشعير المطحون لالستهالك البشري، الشوفان المطبوخ لالستهالك البشري، جاودار 

  ٣٠مطبوخ لالستهالك البشري فئة 
 

وغيرها ٣٧٢٢٤٦العالمة مرتبطة مع العالمة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0429909  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -سولين سيكوالتا جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركيتى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة والشاى والكاكاو والقهوة الصناعية واالرز والتابيوكا والساغو  - ٣٠الفئة 
والدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والمعجنات والسكر والعسل 
والدبس مسحوق الخبيز والملح والخردل والخل والصلصات ( التوابل ) والبهارات 

لثلج والحلويات والشكوالتة والبسكويت والمقرمشات والبسكويت الهش والرقيق وا
والشكوال بالحليب وكعكة الفوامة الصغيرة والكعك والشكوالتة والحلويات مع الكراميل 

والعلكة والبوظة والمثلجات القابلة لالكل والوجبات الخفيفة التى اساسها الحبوب 
ق الذرة وحبوب االفطار والقمح المطبوخ والبوشار والشوفان المطحون ورقائ

لالستهالك البشرى والشوفان المطبوخ لالستهالك البشرى وجاودار لالستهالك البشرى 
  ٣٠فئة 

 

٣٧٢٢٤٦العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430082  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش توصية بسيطة -احمد محمد عطيه الكمار وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية - شبين القناطر  -الزهوريين 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا البسكويت ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -اطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة االشتر
٢٤٠٦٢١
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430083  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش توصية بسيطة -احمد محمد عطيه الكمار وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية - شبين القناطر  -الزهوريين 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا البسكويت ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
٢٤٠٦٢١
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0430340  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -الشحات حبيب بهنساوى رمضان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عطفه لطيف من ش شيخون الخليفة القاهرة ٦

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئه  - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٢٧١٥٨٦العالمة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430708  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :لالتسجي إسم طالب
  

  شركة عامة محدودة المسئولية مؤسسة و خاضعة لقوانين الدنمارك -رو أ /س  - كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فريدر كساند ، الدنمارك ٣٦٠٠،  ١١هولمنسفيج 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ القهوة االصطناعية؛ مشروبات أساسها القهوة؛ - ٣٠الفئة 
مشروبات أساسها الشاي؛ مشروبات أساسها الكاكاو؛ منكهات للمشروبات بخالف 

الزيوت العطرية؛ األرز؛ تابيوكا؛ ساغو؛ دقيق؛ المستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ 
خبز؛ فطائر؛ حلويات؛ حلويات مثلجة؛ سكر؛ عسل النحل؛ العسل األسود؛ خميرة؛ 

ات (التوابل)؛ البهارات؛ مثلجات مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ الصلص
  ٣٠صالحة لألكل؛ مثلجات مجمدة في المنزل؛ مثلجات. بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430769  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :لالتسجي إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

عالمة باستخدامها مجمعةتعهد مالك ال -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431265  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شريف فوزي وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لقاهرةا -السالم  -من ش االربعين   -منشيه السد من ش مسجد الرحمن 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠التوابل وجميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431450  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30  

  :التسجيل م طالبإس
  

  شركة توصية بسيطة -شركة حسام يحي محمد السعيد وشريكته  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - مصر الجديدة  -برج العروبة  -شارع حسن باشا صادق  ٣عقار رقم  - ٣٠٤شقة 
  القاهرة

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠ة المقرمشات ( السناكس ) والفيشار بالفئ - ٣٠الفئة 
 

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

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431644  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -جرين دايموند 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدخل المعادي -  ١١الدور  ١٣١مكتب رقم  -برج ماسكو  -ش كورنيش النيل  ١

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

منتجات الشيكوالته والحلوى والشيكوالته بجميع انواعها الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
٣٠  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431729  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -ذلك بمنطقة مبارك الصناعية والخدمات و
  30  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 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 ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431782  

  خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  -نصري صادق زاخر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الفكرية شارع الخلفاء بملك جيهان عزمي مقار مركز ابو قرقاص المنيا

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431835  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة  ٦٦,  ٦٣,  ٥٧,  ٥٦,  ٥٥,  ٥٤القطع 
/ب والخدمات ٤/ أد القطعة ٤والقطعة  ٧, ٦,  ٣,  ٢مبارك الصناعية والقطع ارقام 
  المنوفية -مركز قويسنا  -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

العالمة  -التنازل عن البيان التجارى على حدة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
وغيرها ١٢٩٣٩٧مرتبطة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431844  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ز جروب شركة ايجيبت فود

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة  ٦٦,  ٦٣,  ٥٧,  ٥٦,  ٥٥,  ٥٤القطع 
/ب والخدمات ٤/ أد القطعة ٤والقطعة  ٧, ٦,  ٣,  ٢مبارك الصناعية والقطع ارقام 
  المنوفية -مركز قويسنا  -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  ١٢٩٣٩٧مع 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0431887  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -دوت سكرين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع عبد المنعم  ٢٥بالدور التاسع فوق االرضي والميزانين بالعقار  ٢٠اوحدة رقم 
  الجيزة - دقي ال -رياض  ناصية شارع عبد الحليم حسين 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431947  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

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

  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ٢٠٤٦٩٣العالمة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431953  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -اعية والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصن
  30  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
وغيرها ٢٠٤٦٩٣العالمة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0431959  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢قام  بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أر

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

  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٠الفئة 
 

لعالمة مرتبطة مع ا -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ٢٠٤٦٩٣العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431965  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة احمد عبد المعبود عبد العزيز  ومجدى عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما (بن 
  شركة تضامن -اليمنى) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة . - ٥الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  ٥

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن ومشتقاته الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

٤٢٩١٧٥العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنها
 

    0432075  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -عالء صبحى سالمة محمود 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -قليوب بملك / عالء صبحي سلمه محمود  - ميت حلفا  -ش جسر الترعه الشرقاويه 
  القليوبيه

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432101  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ت فودز جروب شركة ايجيب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  منوفيةال - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  30  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٣٠جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

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

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432105  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  
  المنوفية - مركز قويسنا   -ية والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناع

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الوارده 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432109  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -نطقة مبارك الصناعية والخدمات وذلك بم
  30  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٣٠جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 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 أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432113  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤ة /أ د القطع٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

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

  

  ٣٠جميع المنتجات الوارده 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432160  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مؤسسة اماراتيه  منطقة حره -شركة فاين لصناعة الورق الصحى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الحرة فى جبل على  ١٦٩٢٧صندوق بريد  رقم  ٥٦قطعه رقم اى دبليو تى ايه 
  ربيه المتحدةاالمارات الع  -دبى   -

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

مشروبات اساسها الشاى وكل هذة المنتجات واردة بالفئة  -شاى  -شاى مثلج  - ٣٠الفئة 
  ٣٠رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432161  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مؤسسة اماراتيه  منطقة حره - اعة الورق الصحى م.م.ح شركة فاين لصن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الحرة فى جبل  ١٦٩٢٧صندوق بريد  رقم  -  ٥٦قطعه رقم اى دبليو تى ايه 
  االمارات العربيه المتحدة -دبى  -على 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

اساسها الشاى وكل هذة المنتجات واردة بالفئة مشروبات  -شاى  -شاى مثلج  - ٣٠الفئة 
  ٣٠رقم 

 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432174  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سة اماراتيه  منطقة حرهمؤس -شركة فاين لصناعة الورق الصحى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الحرة فى جبل على دبى  ١٦٩٢٧ب رقم -ص  ٥٦قطعه رقم اى دبليو تى ايه 
  االمارات العربيه المتحدة

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠شاى مثلج شاى مشروبات اساسها الشاى  - ٣٠الفئة 
 

عهد مالك العالمة باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      ت
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432233  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -جلوبال فروتس ش ذ م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينه نصر  -شروق النادى االهلى  ١٥

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٠الفئة 
 

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

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432413  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة احمد عبد المعبود عبدالعزيز ومجدى عبدالمعبود عبد العزيز وشركائهما (البن 
  شركة تضامن -اليمنى) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - ٥الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  ٥

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن ومشتقاته الواردة بالفئه  - ٣٠فئة ال
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  ٣٥٥٣٥٤مع 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432415  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة احمد عبد المعبود عبدالعزيز ومجدى عبدالمعبود عبد العزيز وشركائهما (البن 
  شركة تضامن -اليمنى) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - ٥الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  ٥

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن ومشتقاته الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  ٣٥٥٣٥٤مع 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432417  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة احمد عبد المعبود عبدالعزيز ومجدى عبدالمعبود عبد العزيز وشركائهما (البن 
  شركة تضامن -اليمنى) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - ٥الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  ٥

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠ن ومشتقاته الواردة بالفئه الب - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  ٣٥٥٣٥٤مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

600 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432419  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة احمد عبد المعبود عبدالعزيز ومجدى عبدالمعبود عبد العزيز وشركائهما (البن 
  شركة تضامن -اليمنى) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - ٥الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  ٥

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠قاته الواردة بالفئه البن ومشت - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  ٣٥٥٣٥٤مع العالمة رقم 


