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 جريدة 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 
 

    0432423  

  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
  

  ٣٠الواردة بالفئه البن ومشتقاته  - ٣٠الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432425  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - ٥الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  ٥

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠بالفئه البن ومشتقاته الواردة  - ٣٠الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432427  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل البإسم ط
  

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

  :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  -راطات        :      االشت
التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  ٣٥٥٣٥٤مع العالمة رقم 
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604 
 

 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 
 

    0432437  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ٥الدور الثالث شقة  -ميدان الفلكى  ٥

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن ومشتقاته الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

605 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432439  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

مد عبد المعبود عبد العزير ومجدى عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما ( بن شركة اح
  شركة تضامن -اليمنى ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ٥الدور الثالث شقة  -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 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 
 

    0432748  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فرد  -حمد حسن اسماء بدر م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الدقي  -ش التحرير ١٠٧

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0432750  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فرد  -اسماء بدر محمد حسن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الدقي  -ش التحرير ١٠٧

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

ات        :      منح حق خاص على االلواناالشتراط
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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 
 

    0432868  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -مصطفى حمزة عباس حمزة على 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

محل  -الدور االرضي  -المشير احمد اسماعيل  شارع هاني كامل المطل علي شارع ٢
  االسكندرية -قسم سيدي جابر  - ٢رقم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
استخدامها مجمعةب
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 جريدة 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 
 

    0433275  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -نطقه الصناعيه ب&ج مدينه العبور الم - ٢٧٠٠٦د بلوك رقم ١١ج ، ١١قطعه 
  القليوبيه

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الحلوي الجافه بكافه انواعها الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٨٠٣٦٥المة مرتبطة مع العالمة رقم الع -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 
 

    0433277  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الحلوي الجافه بكافه انواعها الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

مة تعهد مالك العال - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٨٠٣٦٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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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 
 

    0433278  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الحلوي الجافه بكافه انواعها الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - بالنماذج  منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة -االشتراطات        :      
وغيرها ٨٠٣٦٥العالمة 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 
 

    0433281  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الحلوي الجافه بكافه انواعها الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب  -االشتراطات        :      
وغيرها ٨٠٣٦٥العالمة 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 ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433282  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ات والشيكوالتة كوفرتينا الشركة الشرقية لصناعة الحلوي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الحلوي الجافه بكافه انواعها الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:            االشتراطات  
وغيرها ٨٠٣٦٥العالمة 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 
 

    0433283  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -شركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠ه بالفئه منتجات الحلوي الجافه بكافه انواعها الوارد - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٨٠٣٦٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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615 
 

 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 
 

    0433284  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠لجافه بكافه انواعها الوارده بالفئه منتجات الحلوي ا - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٨٠٣٦٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433289  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة  كوفرتينا  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة العبور  -المنطقة الصناعيةب&ج  -  ٢٧٠٠٦بلوك رقم  -د ١١ج ، ١١قطعة
  القليوبية

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الحلوي الجافه بكافه انواعها الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٨٠٣٦٥العالمة 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 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0433294  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -شرقاوى احمد شرقاوى احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

٢٨١٩١٠العالمة 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 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433295  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كة مساهمةشر -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة  كوفرتينا  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة العبور  -المنطقة الصناعيةب&ج  -  ٢٧٠٠٦بلوك رقم  -د ١١ج ، ١١قطعة
  القليوبية

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الحلوي الجافه بكافه انواعها الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  منح الطالب حق -االشتراطات        :      
 Flakesالتنازل عن فيلكس  - وغيرها  ٨٠٣٦٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 

على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433304  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

  :لالتسجي إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -التيسير الدولية للمطاحن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مصر االسماعيليه   -عزبه المصنع كفر حمزه  -الدور االول   -المبني االدراي 
  القليوبيه -الخانكه  -

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٣٠الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433446  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - عادل محمد موسي فرغلي 

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

  االسكندرية-قسم محرم بك  -البر البحري  -طريق قنال المحمودية  ٣٠٨

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البسكويت الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
ستخدامها مجمعةبا
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 جريدة 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 
 

    0433489  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الفي جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ةالشرقي -اول الزقازيق   -الدور الثاني علوي  - ش النقراشي  - ١٠٨

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 

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

    0433559  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئويه محدوده -الشركة االمارتية للبن  اكسير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه بدر  -المنطقه االولي  -المجاوره التاسعه  - ٩الدور االول عماره رقم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جات الوارده بالفئه رقم جميع المنت - ٣٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 
 

    0433765  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد عاطف محمد محمد الحنفي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر - الدهار ثان الغردقة  -حي الزراعة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتج البن الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنها طلب رقم 
 

    0433892  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد محمد احمد سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -باب الشعريه  -عطفة البهاتيه  -ش  الشيخ الصايم  ١٥

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠والسناكس والتوابل او البهارات الواردة بالفئة  السحلب والشاى - ٣٠الفئة 
 

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 ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434072  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل طالب إسم
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد عبد العزيز زين الدين منصور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -خمسه عشر مايو  ٢٤مجاورة  - ١٠٢ق 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن و مشتقاته الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

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

    0434189  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦في مدينة  ٥٤المنطقة الصناعية الثالثة قطعة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الدقيق الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434190  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦مدينة   - ٥٤قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠بالفئة رقم  الدقيق الوارد - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه -وغيرها  ٣٩١٥٤٦العالمة 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 
 

    0434191  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦في مدينة  ٥٤المنطقة الصناعية الثالثة قطعة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الدقيق الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

٣٩١٥٤٧العالمة مرتبطة مع العالمة  -خاص على االلوان االشتراطات        :      منح حق 
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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 
 

    0434472  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -ايمن فاروق على اسماعيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  وس اول المنتزة االسكندريهتنظيم ش زخارى تشاك ٣ش 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠العسل فئة  - ٣٠الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435525  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة لبناني لتصنيع المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - وسط المدينة  - الممر السياحي  - شارع عدلي  ٥

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ميع انواع العسل والتوابلما عدا ج ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

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 
 

    0435579  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦مدينة  - ٥٤قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الدقيق الوارد بالفئة رقم   - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٤٣٤١٨٩العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -مجمعة باستخدامها 
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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 
 

    0435737  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

633 
 

 جريدة 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 
 

    0435754  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة لبناني لتصنيع المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - وسط المدينة  - الممر السياحي  - شارع عدلي  ٥

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
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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 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435758  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة لبناني لتصنيع المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - وسط المدينة  - الممر السياحي  - شارع عدلي  ٥

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

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

  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 
 

    0435761  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة لبناني لتصنيع المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - وسط المدينة  - الممر السياحي  - شارع عدلي  ٥

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

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 
 

    0435768  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -لبناني لتصنيع المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - وسط المدينة  - الممر السياحي  - شارع عدلي  ٥

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 
 

    0436480  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  - المهندسين  - ١٥ه شق -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0359893  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/11/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة -دول آسيا هولنجز  بى تى ئى ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سنغافورة  - ٧٨٨٨١غوكو  تاور  ١-٣٢واليش ستريت #  ١

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١فواكة طازجه الواردة بالفئة رقم  - ٣١الفئة 
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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 
 

    0404171  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد عبد المعبود عبد العزيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة - ٣١الفئة 
 

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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424314  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة طيبة للمشروعات والتنمية ش.م.م  

  :انوــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - قسم قصر النيل  -ش رمسيس  ٣٥

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

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

ة الخاصة بالحيوانات , الشعير المنبت (الملت) وجميع والزهور الطبيعية , المواد الغذائي
  .٣١المنتجات الواردة في الفئة 
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424750  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عطيه موسي حسن السيد 

  :انوــــــــــــــــــالعن
  

  / ب االسكان الجنوبى التجمع االول١٧٦عمارة  ٧شقة رقم 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424757  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة الوادى لتصنيع االعالف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

_محور  ١٦, ١٥كابيتال بيزنيس بارك  المقام علي القطعتين رقمي   B1مبنى  
  الكريزى  ووتر _الشيخ زايد _الجيزة

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
على حدى ٨التنازل عن الرقم  - ٢٦٢١٠٨مع 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 
 

    0424760  

  خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/10/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة الوادى لتصنيع االعالف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الشيخ زايد   -محور الكريزى  ووتر -كابيتال بيزنيس بارك   B1مبنى  

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١تجات الواردة بالفئه رقم جميع المن - ٣١الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
على حدى ٨التنازل عن الرقم  -وغيرها  ٢٦٢١٠٨العالمة رقم 
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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 
 

    0427111  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ديزرت جولد لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -طريق النصر  -عمارات رامو  ١٥

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١منتجات الفئه  - ٣١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0427118  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ديزرت جولد لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -طريق النصر  -عمارات رامو  ١٥

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئه  - ٣١الفئة 
 

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 
 

    0429723  

  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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430770  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
  

 

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

    0431117  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردى  - عمرو محمد عزيز مختار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٢٠١٤بلوك  ١٣مدينه العبور قطعه رقم 

  31  : مةالــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431268  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد السيد محمد السيد خطاب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اوسيم  -ش الجبانه بجوار مسجد المغفره برطس  ٦

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١منتجات الفئه  - ٣١الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431674  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -علم الدين للتجارة والتوزيع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - الهرم  -التعاون   -ب اسكان العرائس  ٢

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣١فئة ال
 

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 ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431713  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  همة مصريةشركة مسا -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 
  31  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣١الفئة 
 

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 
 

    0431721  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ز جروب ش.م.م ايجيبت فود

  :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  

  لمنوفيةا - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  31  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣١الفئة 
 

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 
 

    0431730  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  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   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  31  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١الفئة 
 

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 
 

    0431836  

  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  -مبارك الصناعية وذلك بمنطقة 
  31  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٣١جميع المنتجات بالفئة  - ٣١الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة -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 
 

    0431845  

  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 
الخدمات /ب و٤/ أد القطعة ٤والقطعة  ٧, ٦,  ٣,  ٢مبارك الصناعية والقطع ارقام 
  المنوفية -مركز قويسنا  -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0431949  

  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- ٢والقطع أرقام  بمنطقة مبارك الصناعية 

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

  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣١الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -لصورة  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با
٤٠٠٣٩٩العالمة 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 
 

    0431954  

  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 
  31  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣١الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة اال
٤٠٠٣٩٩العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431960  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصريةشركة مساهمة  -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 
  31  : مةالــــــات العـــفئ

  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣١الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
٤٠٠٣٩٩العالمة 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 
 

    0432232  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -جلوبال فروتس  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينه نصر  -شروق النادى االهلى  ١٥

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -ق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب ح
باستخدامها مجمعه
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432561  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد عبد المعبود عبد العزيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -فيصل  -من ش المنشيه  -ش صباح السيد  - ٢محل بالعقار رقم 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
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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 
 

    0435738  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -رجب وشركاه  تامر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المهندسين العجوزه الجيزه ١٥ش السودان الدور الثالث شقه  ٣٠٤

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0435785  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة- تامر رجب وشركاه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١ة الفئ
 

------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 
 

    0436608  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  - ٥٤قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٤٠٦٣٧٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -  باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0298218  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/02/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية  -المجموعة العالمية للمطاعم (مركاتو ايطاليانو) ش. ذ. م. م. 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ش عمر بن  ١٢سيتى ستارز بلوك  -المركز التجارى  - الدور االول  ١٧/ ١٨محل رقم 
  القاهرة -مدينة نصر  -الخطاب 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

اذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنم -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 
 

    0339718  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/08/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية -ذى كواكر أوتس كومبانى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة األمريكية ٦٠٦٦١ويست مونرو ، شيكاغو ، ايلينوى ٥٥٥

  32  : المةــــــلعات اـــفئ
  

مشروبات على اساس الشوفان ،مشروبات مصنوعة من الشوفان والواردة  - ٣٢الفئة 
  ) دون غيرها٣٢بالفئة (

 

٣٣٩٠١٥العالمة 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 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0368357  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

2018/03/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -واى ام جى للصناعات الغذائية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - القاهرة الجديدة -الجمع األول -٧البنفسج  ١٠٩

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

ت التي تستخدم المياه المعدنيه العصائر المشوبات الغازيه المستحضرا - ٣٢الفئة 
  ٣٢دون غيرها من فئات  ٣٢لصننع الشراب عدا الكحوليه منها وجميع منتجات الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 
 

    0370733  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/05/10  

  :التسجيل طالبإسم 
  

  مصرى الجنسية -فرد  -اسالم سيد نبوى احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الدرب االحمر  -السروجيه  -أ ع  الليمون  ٧

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢العصائر والمشروبات الوارده بالفئه رقم  - ٣٢الفئة 
 

حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب
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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 
 

    0423315  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -اشرف ابو الفتوح عبد العليم حسان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوهاج -نجح مطرود سوهاج اول 

  32  : المةــــــات العـــئف
  

  ٣٢العصائر الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424754  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردى  -عطيه موسي حسن السيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ب االسكان الجنوبى التجمع االول ١٧٦

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426771  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة الشخص الواحد -ش ش و   - شركة الضاحية للمرطبات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بي ارضي ، مجمع االفينيوز ،  - ٢٢محل  - ١٨٧٣، مبني  ١ق  -الري الصناعية 
  الري الصناعية ، الفروانية ، الكويت

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

البيرة (شراب الشعير) والمياه المعدنيىة والغازية وغيرها من المشروبات  - ٣٢الفئة 
غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

وال ترد  ٣٢ات اخرى لعمل المشروبات وجميع المنتجات الوارده بالفئه ومستحضر
  ضمن فئات اخري.

 

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 
 

    0429324  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -هاي مود 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٢٨٧,  ٢٧٧ناصيتي  ١١برج فينسيا رقم  ١٣الدور ال  ١٣٠١الشقة رقم  ٤غرفة رقم 
  االسكندرية -سيدي جابر  -سموحة  - بجوار شركة تاون جاس 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
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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 
 

    0430495  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة بي اي سي للتنمية العقارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -قصر النيل  - شارع معروف  ٩

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

البيره (شراب الشعير) والمياه المعدنيه والغازيه وغيرها من المشروبات  - ٣٢الفئة 
غير الكحوليه مشروبات مستخلصه من الفواكه وعصائر الفواكه شراب ومستحضرات 

  دون غيرها ٣٢اخرى لعمل المشروبات وجميع المنتجات الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430709  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  رو أ / سركة شركة عامة محدودة المسئولية مؤسسة وخاضعة لقوانين الدنمارك - كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدنمارك -فريدر يكساند   ٣٦٠٠،  ١١هولمنسفيج 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية؛ مشروبات  - ٣٢الفئة 
الفواكه؛ عصائر الفواكه؛ ركازات مشروبات الفواكه؛ شراب ومستحضرات أخرى 

  ٣٢لعمل المشروبات بالفئة رقم 
 

مع  العالمة مرتبطة -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٥٨٠٨٦العالمة 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 
 

    0430710  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدنمارك - يدر يكساند فر ٣٦٠٠،  ١١هولمنسفيج 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية؛ مشروبات  - ٣٢الفئة 
الفواكه؛ عصائر الفواكه؛ ركازات مشروبات الفواكه؛ شراب ومستحضرات أخرى 

  ٣٢لعمل المشروبات بالفئة رقم 
 

العالمة مرتبطة مع  -نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      م
٣١٠٤٤٧العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430771  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431714  

  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 
  32  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٢الفئة 
 

لصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با
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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 
 

    0431722  

  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 
  32  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٢الفئة 
 

على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص
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 جريدة 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 
 

    0431731  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مات (ب) بالمرحلة األولى ومنطقة خد  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 
  32  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٢الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431837  

  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 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

680 
 

 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 
 

    0431846  

  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 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢بالفئة  جميع المنتجات الواردة - ٣٢الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431950  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ساهمة مصريةشركة م -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 
  32  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٢الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٤٠٠٤٠١العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431958  

  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   -بمنطقة مبارك الصناعية  والخدمات وذلك
  32  : المةــــــات العـــفئ

  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٢الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٤٠٠٤٠١العالمة 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 
 

    0431964  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :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- ٢أرقام   بمنطقة مبارك الصناعية والقطع

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

  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٢الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٤٠٠٤٠١العالمة 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 
 

    0432562  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد عبد المعبود عبد العزيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433151  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بسيطةشركة توصية  -موسى مصطفى موسى وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ١١شقة  - عابدين  -صبري أبو علم  ٣٢

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

686 
 

 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 
 

    0433308  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -حمد احمد سيد محمد م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -باب الشعريه  -عطفه البهاتيه  -ش الشيخ الصايم  ١٥

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع انواع العصائر الفريش والبودر الوارده بالفئه رقم  - ٣٢الفئة 
 

حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب
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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 
 

    0433893  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد محمد احمد سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -عريه باب الش -عطفة البهاتيه  -ش الشيخ الصايم  ١٥

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع انواع العصائر الفريش والبودر الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433907  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -شركه السراج للتصدير واالستيراد وتجاره وتعبئه المواد الغذائيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  - ١جسر السويس الدور االول شقه  -ش سراج متفرع من ش جمال عبد الناصر   ١٠
  القاهره -السالم  

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المياه المعدنيه الوارده بالفئه رقم  - ٣٢الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434065  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -يد محمد محمد احمد س

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -باب الشعريه  -عطفة البهاتيه  -شارع الشيخ الصايم  ١٥

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
 

التنازل عن البيان  - نماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بال -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 
 

    0435786  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامر رجب وشركاه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395087  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ى وشركاة  كرم صبح

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - روض الفرج  -أ شارع بكتمر  ٥

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  ٣٤الدخان المعسل والتبغ الخام والمصنوع وجميع منتجات الفئة رقم  - ٣٤الفئة 
  غيرها

 

وان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االل
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 جريدة 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 
 

    0395088  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -كرم صبحى وشركاة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - روض الفرج  -أ شارع بكتمر  ٥

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  ٣٤الدخان المعسل والتبغ الخام والمصنوع وجميع منتجات الفئة رقم  - ٣٤الفئة 
  غيرها

 

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

    0395091  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - كرم صبحى وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - روض الفرج  -أ شارع بكتمر  ٥

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

الدخان المعسل والتبغ الخام والمصنوع وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٤الفئة 
  دون غيرها ٣٤

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395092  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -كرم صبحى وشركاة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - روض الفرج  -ر أ شارع بكتم ٥

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

الدخان المعسل والتبغ الخام والمصنوع وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٤الفئة 
  دون غيرها ٣٤

 

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 
 

    0395093  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -كرم صبحى وشركاة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - روض الفرج  -أ شارع بكتمر  ٥

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

واردة بالفئة رقم الدخان المعسل والتبغ الخام والمصنوع وجميع المنتجات ال - ٣٤الفئة 
  دون غيرها ٣٤
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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 
 

    0395094  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -كرم صبحى وشركاة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - روض الفرج  -أ شارع بكتمر  ٥

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

الدخان المعسل والتبغ الخام والمصنوع وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٤الفئة 
  دون غيرها ٣٤
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 جريدة 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 
 

    0395153  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش تضامن - كرم صبحى وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أ ش بكتمر روض الفرج القاهرة ٥

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤الدخان المعسل والتبغ الخام والمصنوع وجميع منتجات الفئة  - ٣٤الفئة 
 

------- االشتراطات        :      
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395155  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش تضامن - كرم صبحى وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أ ش بكتمر روض الفرج القاهرة ٥

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤الدخان المعسل والتبغ الخام والمصنوع وجميع منتجات الفئة  - ٣٤الفئة 
 

-- -----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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425218  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -السيد جابر محمد توفيق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يهاالسكندر -شقه قسم المنتزه   -الدور الثالث  -العصافره قبلي  -ش الربيع  ١

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٤الفئة 
 

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 
 

    0430446  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -وريس برودكتس اس اية فيليب م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا -نيو شاتيل  ٢٠٠٠ - ٣كيو جينير نيود 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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

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

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

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

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

 

لب حق اسبقيةمنح الطا -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

701 
 

 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 
 

    0430448  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ويسراس -نيو شاتيل  ٢٠٠٠ - ٣كيو جينير نيود 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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

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

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

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

 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

702 
 

 جريدة 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 
 

    0430497  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  يوم انترناشيونال هولدينج ليمتد.برم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، رود تاون ، تورتوال ، الجزر البريطانيه العذراء ١٤٦ب  - ترايدنت تشامبرز ، ص

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

السجائر ، سيجاريلو ( سيجار رفيع) ، السيجار ، والعات للمدخنين ، علب  - ٣٤الفئة 
وط (الشمة) ، تبغ ، السجائر االلكترونية و اجهزة التبخير الفمويه للمدخنين الثقاب ، سع

  ٣٤، المنكهات ، بخالف الزيوت االساسيه للتبغ ، تبغ المضنع بالفئه 
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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 
 

    0431574  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ار للتصنيع والتعبئة (ش م م)  شركة ام

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بقطاع الصناعات الهندسية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب شرق  ٧٠/  ٧٢قطعة رقم 
  بنى سويف -النيل 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤والعات بالفئه  - ٣٤الفئة 
 

الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

704 
 

 جريدة 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 
 

    0432752  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -سوسيتية ناشونال دى اكسبلوشن اندستريال دى تاباك ات الوميت اس اية اس يو 
  دولة فرنساشركة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فرنسا ٧٥٠١٤بوليفارد رومان روالند ، باريس  ١٤٣

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

التبغ سواء كان مصنع أو غير مصنع؛ منتجات التبغ؛ بدائل تبغ ليست لغايات  - ٣٤الفئة 
حمولة باليد لصنع طبية او عالجية؛ سجائر؛ سيجاريلو (سيجار رفيع)؛ سيجار؛ آالت م

السجائر؛ أوعية سجائر؛ فالتر للسجائر؛ ورق سجائر؛ سجائر إلكترونية؛ سوائل 
  ٣٤السجائر اإللكترونية؛ أعواد الثقاب وأدوات المدخنين فئة 

 

٤٥٣٣١٥االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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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 
 

    0432914  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شركة ورثة علي كامل سعودي خلفاء 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - الخليفة  -عطفة علي باشا مبارك  ٥ -شارع الحلمية القديمة 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٤سل والتبغ الخام والمصنوع وجميع المنتجات الواردة بالفئة الدخان المع - ٣٤الفئة 
  دون غيرها

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

706 
 

 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 
 

    0432915  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش توصية بسيطة -شركة ورثة علي كامل سعودي خلفاء 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - الخليفة  -عطفة علي باشا مبارك  ٥ -شارع الحلمية القديمة 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٤ميع المنتجات الواردة بالفئة الدخان المعسل والتبغ الخام والمصنوع وج - ٣٤الفئة 
  دون غيرها

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432916  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش توصية بسيطة -سعودي خلفاء  شركة ورثة علي كامل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - الخليفة  -عطفة علي باشا مبارك  ٥ -شارع الحلمية القديمة 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٤الدخان المعسل والتبغ الخام والمصنوع وجميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٤الفئة 
  دون غيرها

 

:      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 ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0337937  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/07/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مؤسسة وفق قوانين بريطانيا وويلز-جاكوار الند روفر ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة المتحدة - ال اف  ٤ ٣وفنترى سى فى ابى رود وايتلى ، ك

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

وكاالت االنباء التجارية ، وكاالت الدعاية و االعالن ، تأجير المساحات    - ٣٥الفئة 
االعالنية ، عرض السلع ، تقديم المعلومات و االخبار عن االعمال ، تقديم المعلومات 

كين بما فى ذلك خدمات النصح و االستشارات فيما يتعلق التجارية و النصح للمستهل
بالترويج و توزيع و استيراد و تصدير و بيع المركبات ذات المحركات و اجزاءها و 
لوازمها و ملحقاتها ، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة تزويد 

رونية ترويج المبيعات ( المعلومات و االخبار عن االعمال عن طريق المواقع االلكت
لالخرين ) تريوج بيع السلع و الخدمات المتعلقة بصناعة السيارات من خالل نشر 

المواد الترويجية و معلومات المنتج من خالل شبكة الكمبيوتر العالمية على االنترنت و 
نشر المواد المطبوعة و الدعاية و االعالن عبر التلفزيون و الراديو و المواقع 

ترونية عبر االنتر نت و المسابقات الترويجية ووكاالت السيارات و االعالن االلك
بالبريد المباشر و كتابة نصوص الدعاية و االعالن و الدعاية و االعالن و الدعاية 

واالعالن عبر االنترنت و الدعاية و االعالن بالطلب البريدى ة الدعاية واالعالن عبر 
ال ، خدمات الشراء لالخرين ، خدمات التعاقد التلفزيون و التحريات عن االعم

الخارجى ( مساعدة فى االعمال ) خدمات التوزيع و خدمات متاجر البيع بالتجزئة فى 
مجال المركبات ذات المحركات و اجزاءها و لوازمها و ملحقاتها ، خدمات متاجر البيع 

  ٣٥بالتجزئة ، خدمات المتاجر عبر االنترنت بالفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0370607  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/05/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -عالء السيد على عوضين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية. -طناح بملك/ ابراهيم السيد على عوضين مركز المنصورة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات ادارة وتوجية االعمال واالستيراد والتصدير وخدمات البيع بالتجزئة  - ٣٥الفئة 
ويافطة المحاالت التجارية باعتبارها من االعمال االدارية وخدمات عرض السلع عبر 

-١١-٨فى مجال الفئات ( ٣٥وسائل االتصاالت والمواقع االلكترونية الواردة بالفئة رقم 
٢١(  

 

-------- 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 
 

    0371008  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/05/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية محدودة المسئولية -اول ستار سى. فى. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية ٩٧٠٠٥مان درايف ، بيفرتون ، اوريجون ون باور

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البيع بالتجزئة؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت؛ الدعاية  - ٣٥الفئة 
واإلعالن والتسويق؛ إدارة األعمال؛ توجية األعمال؛ عرض السلع؛ توزيع مواد الدعاية 

الن (المنشورات الدعائية، النشرات التعريفية، المطبوعات، العينات)؛ االشتراك واإلع
في الصحف (لآلخرين)؛ ترويج المبيعات لآلخرين؛ تنظيم األعمال؛ تنظيم المعارض 

والمعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية؛ تأجير وقت للدعاية واإلعالن في 
عالن؛ تأجير المساحات اإلعالنية؛ نشر وسائل االتصال؛ نشر نصوص الدعاية واإل

مواد الدعاية واإلعالن؛ العالقات العامة؛ إدارة األعمال واإلعالن عن المناسبات؛ 
التسويق المباشر؛ االستشارات في مجال الدعاية واإلعالن والتسويق؛ تنظيم المبارايات 

النصح للمستهلكين؛ المنافسات لغايات إعالنية أو تجارية؛ تقديم المعلومات التجارية و
اإلستفتاء وإستطالع اآلراء؛ خدمات البيع لغايات البيع بالتجزئة في األسواق وخدمات 

البيع فيما يتعلق بمبيعات التجزئة عبر اإلنترنت للنظارات، النظارات الشمسية، 
النظارات، أطر للنظارات [شنابر]، عدسات للنظارات والنظارات الشمية، إكسسورات 

هي األطواق، وخيوط [حبال] الرقبة وأشرطة [أحزمة] الرأس، علب للنظارات، و
للنظارات والنظارات الشمسية، علب للحمل، علب حفظ ووقاية للنظارات، الصناديق 
والحقائب السفرية، محافظ جلدية، شماسي، حقائب، محافظ، جرابات، حقائب أدوات 

ماش الخشن، حقائب ظهر، تجميل، حقائب للرياضة، حقائب يد، حقائب هاند باج من الق
الحقائب من نوعية حقائب السعاة، جزادين [محافظ]، حقائب كتف، حقائب يد نسائية 

كبيرة، حقائب رياضية لجميع األغراض، حقائب رياضية للجيم، حقائب للشاطئ 
(حقائب نسائية)، حقائب مدرسية، المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس، أحذية، أحذية 
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 جريدة 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

أحذية كرة سلة، أحذية تزلج، أحذية جري، أحذية نسائية بكعب، أحذية رياضية متنوعة، 
تدريب، أحذية ترفيه، صنادل، أحذية برقبة (بوتس)، قمصان نصف كم (تي شيرت)، 

قمصان، حلل ثقيلة (سويتشيرتس)، بناطيل رياضة (سويتبانتس)، سراويل داخلية، 
للرياح، معاطف، معاطف بناطيل، بناطيل قصيرة (شورت)، جاكيتات، سترات مقاومة 

ثقيلة من خامات واقية من األمطار والماء بقلنسوة (أنوراكس)، بلوفرات، جرزاية 
(كنزات صوفية)، سترات (سويترز)، قميصوالت (سترات نسوية قصيرة)، قمصان 

صوفية (جيرسي)، جوارب، قمصان بولو، قفازات، أوشحة، مالبس داخلية، حماالت 
(مايوه)، أثواب (فساتين)، تنانير، ِعَصاَبةٌ المتصاص صدر نسائية، أثواب سباحة 

العرق (للرأس والمعصم)، أساور قمصان/ أساور للمعصم، صدارات، حلل (سترات)، 
ربطات العنق، بذالت احماء، زي رياضي، أحزمة، قباعات (كاب)، قباعات، واقيات 

  ٣٥(أطراف أمامية للقبعات)، أربطة للرأس (ِعَصاَبةٌ). بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0376643  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/09/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد شعبان و شريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -مركز القناطر الخيرية  - بهادة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١ -  ٣٠ -  ٢٩في مجال الفئات  ٣٥ستيراد والتصدير الوارد بالفئة اال - ٣٥الفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0384927  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - محسن محمد عصام حامد عبد العاطى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العمرانيه  -ابراج بنك مصر  -شارع ترعه الزمر  ٣٢٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥التوريدات العموميه الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها كما  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
هى مقدمة
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 جريدة 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 
 

    0399342  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة مصرية تأسست وقائمة طبقا  -فريدج النشاء وتشغيل وادارة المطاعم 
  لقوانين جمهورية مصر العربية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -دور الثاني ، القاهره ، ال ٥يوليو ، شقه  ٢٦شارع  ١١٤

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعايه واالعالن ، اداره االعمال و االستيراد والتصدير الوارد  - ٣٥الفئة 
  ٣٢في مجال الفئة  ٣٥بالفئة 

 

٢٧٨٥٣٩االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم  قدم عنها طلب
 

    0404175  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد عبد المعبود عبد العزيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

ادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع واالستيراد والتصدير وعرض السلع  - ٣٥الفئة 
-١٦فى مجال الفئة  ٣٥عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة رقم 

٣٠  
 

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 ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0408217  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسؤليه محدوده -فارما جرام  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفيه -شبين الكوم  -ش الجالء البحري  ٢٠

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣تجميل الواردة بالفئة رقم مستحضرات ال - ٣الفئة 
  ٥المكمالت الغذائيه الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410540  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه مساهمه  -برناسوس للصناعة والتجارة والمكتبات (مكتبات برناسوس) ش.م.م  
  مصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اكتوبر  -امتداد المنطقه الصناعيه الثالثه  ٣٩١القطعه 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال االدوات الكتابية الواردة بالفئة  ٣٥استيراد و تصدير الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ١٦رقم 

 

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 
 

    0411794  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

صدير و التوريدات و التوكيالت التجاريه خدمات التجاره و االستيراد و الت - ٣٥الفئة 
  فقط ٥ - ٣فى مجال الفئات  ٣٥الواردة بالفئه 
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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 
 

    0411851  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده - يونيماك انترناشيونال جروب  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التجاره و االستيراد و التصدير و التوريدات و التوكيالت التجاريه  - ٣٥الفئة 
  ٢٩فى مجال الفئه  ٣٥الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0413314  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده - فيرادو للصناعات الهندسية (ش ذ م م ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ابراج الشرطه -ش الهرم  ١٧٧

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

 - ١٧ - ١١ - ٩ - ٨ - ٧فى مجال الفئات  ٣٥ات الوارده بالفئه جميع الخدم - ٣٥الفئة 
٢١  

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414652  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -عاليا جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة  - بشارع الشيخ كامل خضر المنطقة الثامنة حي السفارات  ١٠بلوك  ٧العقار رقم 
  هـ ١٧شقة  -نصر 

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣رات التنظيف الواردة بالفئة مستحضرات التجميل ومستحض  - ٣الفئة 
  ٥منتج عالج الجروح والقدم السكرى فقط الواردة الفئة  - ٥الفئة 

 

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 
 

    0414974  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش قطريه ذات مسئوليه محدودة -وقت الشاي ذ.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدوحه دولة قطر ٨٦٤٣ب  -ص 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي  - ٣٥الفئة 
  ٣٥الفنادق والمطاعم.فئة وخدمات إدارة الكافيتيريا و

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416576  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -عالء الدين عبد هللا حسن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -مركز الخانكة  -ع كوبري المعاهدة ملك / الوحدة المحلية ابو زعبل شار

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

دون غيرها ( في مجال االحذية والشنط الواردة  ٣٥محل بيع بالفئة  - ٣٥الفئة 
  والمالبس الجاهزة)

 

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 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0416941  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش شخص واحد ذات مسئوليه محدودة -باور بانك ستيشينز للحلول المتكاملة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تعاونيات سموحه سيدى جابر االسكندريه ١٣٢

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥دعايه واعالن وتوريدات الشاحن المحمول فئة  - ٣٥الفئة 
 

-----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 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418702  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ةشركة مساهمة مصري -العبد لالستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

و  ١٦في مجال الفئة  ٣٥االعمال التجاريه و االستيراد و التصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠الفئة 

 

لوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على اال
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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 
 

    0419025  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  -تويتر ، انك 
  الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

،  ٩٤١٠٣، سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا  ٩٠٠ماركت ستريت ، سويت  ١٣٥٥
  الواليات المتحدة االمريكية

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالن والتسويق؛ خدمات الدعاية واالعالن؛ خدمات  - ٣٥الفئة 
)؛ تحليل البيانات المتعلقة باألعمال؛ الين-الدعاية واالعالن والتسويق المباشرة (ان

الين) لغاية ربط مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي -الخدمات المباشرة (ان
بشركات االعمال لمطابقة المستهلكين مع مزودي المنتجات والخدمات؛ خدمات تقديم 

  ٣٥االستشارات المتعلقة باألعمال. بالفئة 
 

٤١٩٠١٥العالمة مرتبطة معه العالمة رقم  -الب حق اسبقية منح الط -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 
 

    0419590  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ذ م م  -ياال تكنولوجي منطقة حرة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  , مدينة دبي لالنترنت , االمارات العربية المتحدة ١٦مبنى  - ٢٣٨رقم  مكتب

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالن، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات  - ٣٥الفئة 
الكمبيوتر، توفير سوق عبر اإلنترنت للمشترين والبائعين للسلع والخدمات، اإلدارة 

ترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين، خدمات توفير معلومات األعمال التجارية ل
عبر مواقع الويب، ترويج المبيعات [لآلخرين]، إستشارات إدارة شؤون الموظفين، 

تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، محرك البحث األمثل لترويج المبيعات، 
وال ترد ضمن  ٣٥خدمات واردة بالفئة خدمات قواعد بيانات الكمبيوتر وجميع هذة ال

  فئات اخرى.
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 جريدة 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 
 

    0419622  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -سورجينتي للزراعة والتنمية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  -ش االمام حسن مأمون  ٩

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال الحاصالت الزراعية  ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣١, ٥,  ١٠ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والبقوليات الواردة بالفئة 

 

لموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

729 
 

 جريدة 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 
 

    0419916  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردى  -حسام ابراهيم ابراهيم ابو طالب  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -لة الكبرى مركز المح -العثمانية بملك ابراهيم ابراهيم السيد ابو طالب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والمحالت والمعارض والتجارة  - ٣٥الفئة 
  ١٠و  ٥فى مجال الفئة  ٣٥بصفة عامة وجميع خدمات الفئة 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
 
 
 

730 
 

 جريدة 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 
 

    0420536  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -زيتا ميدسن للمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -حدائق االهرام  -ع  ٢٥٣شقه بالعقار رقم 

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420790  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -اوتو هوليك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مجمع خدمات شل اوت  -الكائن بالدور االرضي بالمركز التجاري  G2الحل رقم 
  القاهرة -النخيل 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥توكيالت تجارية الواردة بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 
 

    0421257  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -محمد فتحى على خميس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -مركز ديرب نجم   -الصانية بملك فتحي علي خميس 

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئة رقم  - ٣ة الفئ
  ٥منتجات الفئة رقم  - ٥الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422892  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -د نصر محمد مصطفى احمد محم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -ابو النمرس  -شارع محمد حنفى من شارع الترعة منيل شيحة  ٥عقار 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال االسماك المحفوظة  ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٢٩والجمبري بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423292  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة تاج فارما لالدوية  والكيماويات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر   - الدور السابع  ٧٨شقة  ٣مدخل  -ابراج السراج مول  

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  فى مجال االدوية ٣٥تجارة واستيراد وتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
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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 
 

    0423295  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة الملكة لصناعة االوانى المنزلية 

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  االسكندرية -العامرية  -طريق االسكندرية مصر الصحراوي  ٢٣الكيلو 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١التجارة واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية في مجال الفئة   - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0423389  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئؤليه محدوده -ش ذ م م -كوستليتا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المقطم -مدينة الفرسان  - c55عماره 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١-٣٠-٢٩في مجال الفئة  ٣٥يع و التسويق بالفئة التجارة و التوز - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 
 

    0423516  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  -احمد عباس محمد ابو العال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش مسعود من شارع الدراسات ١٢

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ) ٥-٣-١٦فى مجال الفئات ( ٣٥الخدمات الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0423880  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردي -محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المرسي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع الشريف بملك حمدي محمد  ٨المنصوره محمد فريد السكه القديمه رقم العقار 
  جبر الدقهليه

  35  : المةــــــلعات اـــفئ
  

  ١١- ٩في مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
 

وغيرها ٣٢٨٦٩٠االشتراطات        :      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 
 

    0424382  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -الضافات االغذية شركة ريتزا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦ -الحي الثالث  -المجاورة االولي  -١٠٣قطعة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠/  ٢٩في مجال الفئات  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

التنازل عن الحروف فى الشكل العادى -حق خاص على االلوان  االشتراطات        :      منح
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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 
 

    0424631  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -نون أيه دى هولدينغز ليميتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٥٠٦٥٢٨، مركز دبى المالى العالمى ص.ب. ٢، منطقه البوابه المبنى ٣طابق ال ٤رقم 
  االمارات العربيه المتحده  -، دبى 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي، التسويق،  - ٣٥الفئة 
نترنت، تسويق وسائل االعالم التسويق عبر اإلنترنت، االعالن على شبكة اال

االجتماعية، إدارة شؤون الموظفين، تدبير موارد الموظفين، منصات التجارة 
اإللكترونية، أماكن التسوق من خالل االنترنت لبيع السلع، توفير أماكن تسوق على 

شبكة االنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات، توفير دليل إعالنات قابل للبحث على 
االنترنت يشتمل على السلع والخدمات للبائعين اآلخرين على االنترنت من خالل شبكة 

شبكة اإلنترنت، إدارة منصة البيع بالتجزئة لآلخرين، ترويج سلع وخدمات اآلخرين 
عبر منصة التجارة اإللكترونية، المساعدة في شراء السلع والخدمات، الطلبات 

العامة والبضائع االستهالكية العامة،  المحوسبة على االنترنت التي تضم البضائع
خدمات الشراء، شراء عقود لآلخرين المتعلقة ببيع البضائع، عرض السلع والخدمات، 

تسويق السلع والخدمات لآلخرين، ترويج السلع والخدمات لآلخرين عبر اإلنترنت، 
، ترويج سلع وخدمات اآلخرين عبر منصات التجارة اإللكترونية من خالل اإلنترنت

الدعاية وترويج مبيعات السلع والخدمات لآلخرين، توفير دليل المعلومات التجارية على 
اإلنترنت، المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 

  .٣٥المذكورة أعاله واردة بالفئة 
 

٤٢٤٦٣٢االشتراطات        :      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

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424771  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -ابوبكر ثروت فريد سليمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش محمد فريد بملك حسن احمد عبد القادر مركز ديرمواس المنيا

  35  : ةالمــــــات العـــفئ
  

  بيع ادوات صحيه٣٥فئة  - ٣٥الفئة 
 

التنازل - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
عن مقعى العالمة كال على حدة فى الوضع العادى
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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 
 

    0424942  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -كريم عبد العال عبد النبى مرسى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

كفر حجازي بملك / كريم عبد العال عبد النبي مرسي مركز  -ش . جامع سعد بن معاذ 
  المحلة الكبري الغربية

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨في مجال الفئه ٣٥لخدمات الواردة بالفئة ا - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425229  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  صرى الجنسيةم -فرد  - ريمون نبيل عطية عبد المسيح 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -االزبكيه  -القللي  -ش عزب  ٢٣

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥في مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى
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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
 

    0425952  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة الخلود للتجارة والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -قها  -طريق مصر اسكندريه الزراعى   ٢٨الكيلو 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١و  ٣٠و  ٢٩فى مجال الفئات  ٣٥التوكيالت والتسويق بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426708  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن - بن خالد الصباغ وشركاة  رامز بن اسعد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥-١٨في مجال الفئات  ٣٥جميع خدمات الفئة   - ٣٥الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0427113  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ديزرت جولد لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -طريق النصر  -عمارات رامو  ١٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢-٣١- ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
 

------------- 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 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427120  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مهشركه مساه -ديزرت جولد لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -طريق النصر  -عمارات رامو  ١٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢-٣١-٣٠-٢٩في مجال الفئه  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427432  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -هاني ممدوح مصطفى احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -القناطر الخيرية ملك / هاني ممدوح مصطفي  -ابو الغيط ش الجسر 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩في مجال الفئة  ٣٥مات الواردة بالفئة الخد - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427568  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد يمنى الجنسية -عدنان نصر علي حسن شمسى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جمهورية اليمن - اليمن الجديدة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢في مجال المنتجات الواردة بالفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
 

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 
 

    0427756  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -افراد -محمد علي عوض ابو طريه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعيد - ٥٠٨الدور الخامس مكتب  -مبنى الفريبور  -شارع النهضه وممفيس 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١فى مجال الفئه  ٣٥رده بالفئه الخدمات الوا - ٣٥الفئة 
 

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 
 

    0428002  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد    -عماد حنا حلقة شحاتة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مشروع عمارات الجبل مدينة نصر اول  ٧

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤) فى مجال الفئه ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة ( - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 
 

    0428017  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -محمد احمد عباس محمود 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم مينا البصل  -شارع المكس الوديان  ١٠٧

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٢٤ - ٢٣ -١٨) فى مجال الفئات ( ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة ( - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428125  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -لجليل لالستثمار العقارى شركة ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع الجيش طنطا الغربية ٢٣

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥معارض لبيع السيارات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

مالك العالمة  تعهد - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٤١٦٧٨٤العالمة 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 
 

    0428276  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - شريف محسن محمد السروجى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  - ش عبد الغنى شاهين بملك رزق محمد السروجى المحلة الكبرى  -ق دمرو طري
  الغربيه

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤فى مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٣٩١٩٩٣العالمة 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 
 

    0428653  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردي  -هشام حسين سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش الحجاز  ٩

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

وجميع الخدمات الفئة  ٢٥في مجال الفئة  ٣٥البيع والتسويق والتجارة بالفئة  - ٣٥ة الفئ
  ٢٥واالستيراد والتصدير في مجال الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428655  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردي  -هشام حسين سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش الحجاز  ٩

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

وجميع الخدمات الفئة  ٢٥في مجال الفئة  ٣٥البيع والتسويق والتجارة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٢٥واالستيراد والتصدير في مجال الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428656  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -هشام حسين سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هرةالقا -مصر الجديدة  -ش الحجاز  ٩

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

وجميع الخدمات الفئة  ٢٥في مجال الفئة  ٣٥البيع والتسويق والتجارة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٢٥واالستيراد والتصدير في مجال الفئة 

 

-----االشتراطات        :      
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428657  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردي  -هشام حسين سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش الحجاز  ٩

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

وجميع الخدمات الفئة  ٢٥في مجال الفئة  ٣٥البيع والتسويق والتجارة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٢٥والتصدير في مجال الفئة  واالستيراد

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 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 
 

    0428658  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -هشام حسين سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش الحجاز  ٩

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

وجميع الخدمات الفئة  ٢٥في مجال الفئة  ٣٥البيع والتسويق والتجارة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٢٥واالستيراد والتصدير في مجال الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0428672  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -شركة مجموعة مغربى لالستثمار   ش.ذ.م.م  
  وقائمة طبقا لقوانين االمارات

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة برج خليفة -شرفى ملك عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن  ٤٠١مكتب رقم 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

) علي ٩&  ٣خدمات الدعاية واالعالن، عرض السلع (منتجات الفئات  - ٣٥الفئة 
وسائل االتصال لغاية بيعها بالتجزئة، عرض السلع، ترويج المبيعات، خدمات البيع 

عاية واالعالن عبر )، الد٩&  ٣بالجملة والتجزئة (المنتجات الواردة في الفئات 
التليفزيون، اإلعالن والداعية المباشرة علي شبكات الكمبيوتر، الدعاية واالعالن 

) والخدمات لألعمال ٩&  ٣الخارجي، خدمات الشراء لألخرين (شراء السلع (الفئات 
 ٣األخرى)، اعمال التسويق، خدمات االستيراد والتصدير (المنتجات الواردة في الفئات 

يم المعارض لغايات تجارية او دعائية، تحرير الفواتير، أبحاث التسويق، )، تنظ٩& 
اإلعالن بالراديو، تأجير وقت للدعاية واالعالن في وسائل االتصال الواردة في الفئة 

٣٥.  
  

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428751  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -افراد  -ابراهيم احمد صالح الدين احمد ابو عرب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بلطيم طريق الحامول بملك/ احمد صالح الدين احمد مركز البرلس كفر الشيخ

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦ى مجال االقفال و الكوالين بالفئة ف ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
 

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 
 

    0428800  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

ودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين شركة محد -باير انتليكتوال بروبيرتى ج م ب هـ 
  المانيا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المانيا -مونهيم اى ام رين  ٤٠٧٨٩، ١٠الفريد نوبيل ستراس 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥إدارة األعمال واإلدارة بالفئة   - ٣٥الفئة 
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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 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428886  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

ش  - عمرو عبد الحميد عبد القادر محمد منصور  -شركة انفوماين لالبحاث التسويقية 
  مساهمة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عمر بكير ميدان الكليه الحربيه هليوبوليس مصر الجديده ٣١

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  التسويق بشكل عام واالبحاث والتسويقيه واالستشارات االداريه واالعمال - ٣٥الفئة 
 

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 
 

    0429004  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية -عروه سعيد ورد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمهوريه العربيه السوريه -دمشق 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠االيس كريم والحلوى بالفئه  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

عهد مالك العالمة ت - 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 
 

    0429016  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد علي حسن عيسي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - وار بنك كريدى اجريكول بج ٤٢٥امام سنتر النصر الرياضى المقطم ق  ٩ش  ٤٨
  القاهرة -الخليفه  -المقطم 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠فى مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429026  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - سليمان سعيد سليمان عبد اللة االقرع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يهيزلزى خلف محطة المياه بملك/ سعيد مصطفى عرفه قبوض الغرب ٢٣بسيون ش 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥ - ٥فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429633  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -شركة النظم العربية المتطورة 
  لقوانين المملكة العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الرياض  ٢٠١٢٩ص.ب  -الطابق االرضي  - ٧٥٩٣بناية رقم  -شارع االحسا 
  المملكة العربية السعودية - ١١٤٥٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واإلعالن، نشر مواد الدعاية واإلعالن، تقييم األعمال، لصق  - ٣٥الفئة 
ارة اإلعالنات، تقييم األعمال، المساعدة في إدارة األعمال وتنظيمها، استشارت إد

األعمال، اإلدارة التجارية للترخيص للسلع والخدمات الخاصة باآلخرين، عرض السلع 
على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، تجميع المعلومات في قواعد بيانات 

الكمبيوتر، عرض السلع، إدارة الملفات المبرمجة، التسويق، أبحاث التسويق، دراسات 
المباشرة على شبكات الكمبيوتر، تنظيم المعارض ألغراض التسويق، اإلعالن والدعاية 

تجارية أو إعالنية، الدعاية واإلعالن، ترويج المبيعات لآلخرين، خدمات التسويق عبر 
  ٣٥الهاتف 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 ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0429635  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -شركة النظم العربية المتطورة 
  لقوانين المملكة العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الرياض  ٢٠١٢٩ص.ب  - الطابق االرضي - ٧٥٩٣بناية رقم  -شارع االحسا 
  المملكة العربية السعودية - ١١٤٥٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واإلعالن، نشر مواد الدعاية واإلعالن، تقييم األعمال، لصق  - ٣٥الفئة 
اإلعالنات، تقييم األعمال، المساعدة في إدارة األعمال وتنظيمها، استشارت إدارة 

ة التجارية للترخيص للسلع والخدمات الخاصة باآلخرين، عرض السلع األعمال، اإلدار
على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، تجميع المعلومات في قواعد بيانات 

الكمبيوتر، عرض السلع، إدارة الملفات المبرمجة، التسويق، أبحاث التسويق، دراسات 
الكمبيوتر، تنظيم المعارض ألغراض التسويق، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات 

تجارية أو إعالنية، الدعاية واإلعالن، ترويج المبيعات لآلخرين، خدمات التسويق عبر 
  ٣٥الهاتف بالفئة رقم 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

769 
 

 جريدة 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 
 

    0429774  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -احمد صبحي ابراهيم قاسم وشركاتة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع حجازي متفرع من ش القوللي الحي البحري شبين الكوم مدينة شبين الكوم  ٢٠
  المنوفية.

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠/٢٩في مجال الفئات  ٣٥الخدمات الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429874  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  جزر القناة -كة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين جيرسى شر -هارد روك ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اي اي جيرسي ١ ١ايسبالنادي ، اس تي ، هيلير جي اي  ١٤ - ١٣

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات برنامج والء العمالء لالغراض التجارية والترويجية واالعالنية  - ٣٥الفئة 
  ٣٥بالفئة الواردة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 
 

    0429985  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فرد  -نسمه حسين يونس يوسف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز كوم  - ع عرابي من شارع مصنع البالستيك بملك/ احمد عبد العليم السعدني شار
  البحيره -حماده 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير واداره االعمال وخدمات البيع وعرض السلع  - ٣٥الفئة 
 ١ى مجال الفئات ف ٣٥عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه رقم 

  فقط ٥ -
 

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 
 

    0430246  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -احمد صابر محمد وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -أ  ٧بقطعة رقم  -  ٢٠بلوك  - المنطقة الصناعية الثانية  - مدينة برج العرب الجديدة 
  االسكندرية

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال البويات بكافة  ٣٥االعمال التجارية واستيراد وتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٢المنتجات الواردة بالفئة انواعها والمعاجين ومواد التلميع وجميع 

 

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 ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430247  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة-شركة اسمنت سيناء 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برج سما الطريق الدائرى القطامية

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي و  - ٣٥الفئة 
االستيراد والتصدير و البيع و التسويق و أبحاث التسويق و محالت البيع والتسويق 

  ٣٥الوارده بالفئه االلكترونى وجميع الخدمات 
 

١٦١٦١٣العالمة 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 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430284  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات  -لمطاعم والكافيهات شركة ام.واي.اس الدارة المشروعات السياحية وا
  مسئؤليه محدوده

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -العطارين  - ١٠- ٢-١محل رقم  -حي وسط 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

عرض السلع و الخدمات على وسائل  -خدمات الدعاية و االعالن و التسويق  - ٣٥الفئة 
  ٣٥الواردة بالفئة  االتصال (المحالت التجاريه )

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

775 
 

 جريدة 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 
 

    0430565  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -ى  محمد بكرى احمد عل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الفيوم -مركز ابشواي  -ملك / معبد بكري احمد علي  -ابو كساه 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  حاصالت زراعيه ٣١في مجال الفئه  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

776 
 

 جريدة 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 
 

    0430635  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد -محمد عالء الدين عبد العزيز مرسي عارف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -اول الرمل  ٥سان ستيفانو برج 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣في مجال الفئه  ٣٥الخدمات الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

777 
 

 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 
 

    0430772  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

778 
 

 جريدة 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 
 

    0430810  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية - شركة ناقل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، المملكة العربية السعودية١١٤٤٢، الرياض  ٦١٦٤ص . ب. 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واألعالن وادارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي،  - ٣٥الفئة 
خدمات تنظيم المعارض لغايات االعمال وغايات تجارية، خدمات ادارة االعمال 

ترونية، خدمات الدعاية واالعالن للترويج للتجارة االلكترونية، المتعلقة بالتجارة االلك
خدمات تقديم األعمال والنصح المتعلقة بالتجارة االلكترونية، خدمات التسويق 

الترويجي، خدمات حمالت السوق، خدمات التسويق، خدمات التسويق عبر االنترنت، 
تقارير الواردة بالفئة رقم خدمات تقارير السوق، خدمات التحليل االحصائي واعداد ال

٣٥.  
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

779 
 

 جريدة 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 
 

    0431031  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  احمد علي محجوب على حسونة  افراد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ارض الجولف -ش نبيل الوقاد  ٨٣ - مدينة نصر 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥في مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

780 
 

 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 

 
  

  : عنها طلب رقم قدم 
 

    0431033  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية -احمد محمد عصلة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمهورية العربية السورية -حلب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جال الفئة في م ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

781 
 

 جريدة 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 
 

    0431040  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - جمال ابراهيم كامل طه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عمر لطفى منطقة الثامنة ٢٣ - مدينة نصر 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩في مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

782 
 

 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

 
 

  عالمة ال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431061  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - عادل اسماعيل محمد محمد عبد العال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سقاره مركز البدراشين الجيزة

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤في مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

783 
 

 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 
 

    0431065  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سيةفرد مصرى الجن -علي محمود علي مجدى احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قسم الدخيلة االسكندرية -ش شهر العسل البيطاش  ٤٣

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥في مجال الفئة  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

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



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
 
 
 

784 
 

 جريدة 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 
 

    0431068  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -ماجد احمد محمد وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -االزبكيه  - ش نجيب الريحانى  ٤١

  35  : المةــــــالع اتـــفئ
  

على الكمامات ١٠ - ٩فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  فقط

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

785 
 

 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 
 

    0431079  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -مروه محمد رشدي  

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  القاهرة -م الرحاب  ٢١مجموعه  ٣٤فيال  -القاهرة الجديده  

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥مطهرات الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 

 

وان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

786 
 

 جريدة 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 
 

    0431169  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد عبد الرواف عبد المالك عوض 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه  -اول العامريه  ٢١الذراع البحرى ك 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣فى مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

787 
 

 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 
 

    0431223  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة تامر محمد شحاتة موسى وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك /محمد شحاته موسى عوض هللا الشرقيه . -كوبرى الكساره الصالحيه الجديده 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال المستلزمات الزراعية  ٣٥لتصدير الوارد بالفئه االستيراد وا - ٣٥الفئة 
  الخراطيم و ادوات الرى

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

788 
 

 جريدة 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 
 

    0431675  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :لالتسجي إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -علم الدين للتجارة والتوزيع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الهرم   -التعاون  -ب اسكان العرائس  ٢

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١فى مجال الفئه  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه رقم  - ٣٥الفئة 
 

لب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 
 

    0431715  

  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 
  35  : المةــــــات العـــفئ

  

نشاط المكتبى وجميع الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل ال - ٣٥الفئة 
  ٣٢ - ٣١ - ٣٠ - ٢٩ - ٢٨ - ٢٥ - ١٦فى مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئه 

 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٢١٥٤١٤العالمة رقم 
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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 
 

    0431723  

  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   -لخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية وا
  35  : المةــــــات العـــفئ

  

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - ٣٥الفئة 
  ٣٢ - ٣١ - ٣٠ - ٢٩ - ٢٨ - ٢٥ - ١٦فى مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئه 

 

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 
 

    0431732  

  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   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  35  : المةــــــات العـــفئ

  

تفعيل النشاط المكتبى وجميع الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال و - ٣٥الفئة 
  ٣٢ - ٣١ - ٣٠ - ٢٩ - ٢٨ - ٢٥ - ١٦فى مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئه 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٢١٥٤١٤مع 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 
 

    0431752  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فرد  -محمد ابراهيم حسن بدر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ثاني المنصورة -كفر البدماص  -شارع الحنفي  ٢مقيم في 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥,  ١٨,  ١٤,  ٩لفئات في مجال ا ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431825  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ميراج للفنادق والتنمية السياحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر -الغردقة  -بالمركز السياحي امام القرية الجنوبي  ١١٠١٥الفيال رقم 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

ماعدا خدمات االستيراد والتصدير وخدمات  ٣٥كافة الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  البيع

 

وغيرها ٤٢٠٥٩٩مع العالمة رقم  االشتراطات        :      العالمة مرتبطة
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 جريدة 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 
 

    0431838  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بالمرحلة االولى بمنطقة  ومنطقة خدمات ب 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 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

ميع الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبي وج - ٣٥الفئة 
  ٣٢,  ٣١,  ٣٠,  ٢٩,  ٢٨,  ٢٥,  ١٦في مجال الفئات  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة 

 

العالمة  -التنازل عن البيان التجارى على حدة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
٢١٥٤١٤مرتبطة 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 
 

    0431847  

  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 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبي وجميع  - ٣٥الفئة 
  ٣٢,  ٣١,  ٣٠,  ٢٩,  ٢٨,  ٢٥,  ١٦في مجال الفئات  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة 

 

العالمة  -التنازل عن البيان التجارى على حدة  -طات        :      منح حق خاص على االلوان االشترا
٢١٥٤١٤مرتبطة مع العالمة 
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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 
 

    0431855  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد -ايه ماهر عبد اللطيف راشد 

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

  الغربية -ش الجيش المحلة اول  ٤

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠في مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

التنازل عن الحروف فى الوضع العادى كال على -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
حدة
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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 
 

    0431868  

  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 

  35  : المةــــــلعات اـــفئ
  

 -الثالجات  ٧في مجال الغساالت الواردة بالفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
ومنتجات الفئات  ١١البوتجازات الواردة بالفئة  -ماكينة القهوة  - الميكرويف  - االفران 

٢١ -  ٦  
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 جريدة 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 
 

    0431874  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -خط المطابخ الدولية للتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١- ١١ - ٧ - ٦ي مجاالت الفئات  ٣٥ة الخدمات الواردة بالفئ - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431888  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -دوت سكرين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

,  ٢٠,  ١٤,  ١٨,  ٢٤,  ٢٥في مجال الفئات  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
٩,  ٣,  ٢٩,  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 
 

    0431952  

  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- ٢اعية والقطع أرقام  بمنطقة مبارك الصن

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

  

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - ٣٥الفئة 
  ٣٢ - ٣١ - ٣٠ - ٢٩ - ١٦ى مجال الفئات ف ٣٥الخدمات الواردة بالفئه رقم 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة


