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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425625  

  خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2020/11/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة منسي للتجارة والتوريدات العمومية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العبور ١/٣/٤خ/ ٣٩٠سوق العبور محل رقم 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢١الفئة 
 

راطات        :      تعهد مالك العالمة استخدمها مجمعهاالشت
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428983  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شركه احمد محمد عبود وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك / محمد احمد محمود   -رابلى متفرع من شارع الصواف زفتى شارع محمد الغ
  الغربيه -عبود 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢١الفئة 
 

و غيرها ٣٣٣٣٩٤االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العامه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430438  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

مصرى  - المجد لالستيراد والتصدير  -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 
  منشأة فردية --الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ران اول القي -- ميدان الطميهى ش محمود عبد العظيم بملك كامل عبد المقصود مجاهد 
  المنصورة

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438716  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربية المتحدة -مدينة دبي لإلعالم  -الطابق الخامس  -مبنى ام بي سي 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0438986  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة لونا لصناعة العطور ومستحضرات التجميل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٧٦القطعة رقم  -الجيزة  -اكتوبر  ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الرابعة 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

" زجاجات ، ُعلَب زجاجية ، فَُرش، منتجات الفَُرش، محارق للعطر، فَُرش  - ٢١الفئة 
الحواجب ، حقائب صغيرة مجهزة لمستحضرات التجميل ، المذرات (قطيفات صغيرة 

لتجميل الوجه بالمساحيق)، علب مسحوق تجميل صغيرة، أدوات تبخير العطور ، 
أدوات إزالة مساحيق التجميل [غير كهربية] محارق العطور ، علب  بخاخات عطور ،

  دون غيرها" ٢١الصابون و جميع منتجات الفئة 
 

منح الطالب حق خاص عى 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440341  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440386  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة  -ام بى سى أى بى ( منطقة حرة ذ م م ) 
  طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة -دبى  -الطابق الخامس  -سى ) ( ام بى  mbsمبنى 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442295  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  -ال ال سى  ذى جيليت كمبانى
  ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١ فراشي اسنان , رؤوس استبدال فراشي اسنان بالفئة - ٢١الفئة 
 

وغيرها ٨٨٨٨٩العالمة 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444928  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -- شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ب المنطقة الصناعية الثانية / السادس من اكتوبر / الجيزة ١٤٩

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

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

الدهان) ومواد صنع الفراشى وأدوات تنظيف وسلك جلي وزجاج غير مشغول أو
وزجاج شبه مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني) والكريستال وأواني زجاجية 

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

اص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خ
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445068  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السادس من اكتوبر / الجيزةب المنطقة الصناعية الثانية /  ١٤٩

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

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

ي وزجاج غير مشغول أوالدهان) ومواد صنع الفراشى وأدوات تنظيف وسلك جل
وزجاج شبه مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني) والكريستال وأواني زجاجية 

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

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445318  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -المصنع العربي لصناعة مراتب السست واالسفنج والالتكس (سليب هاي) 
  مساهمة مصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -التوسعات الشمالية  -المنطقة الصناعية  - m2b - m2a - m2d - m2c ٣قطعة رقم 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١اإلسفنج الوارد بالفئة  - ٢١الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445319  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -ست واالسفنج والالتكس (سليب هاي) المصنع العربي لصناعة مراتب الس
  مساهمة مصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -التوسعات الشمالية  -المنطقة الصناعية  - m2b - m2a - m2d - m2c ٣قطعة رقم 
  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١اإلسفنج الوارد بالفئة  - ٢١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445624  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -- شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السادس من اكتوبر / الجيزة -ب المنطقة الصناعية الثانية  ١٤٩

  21  : المةــــــعات الـــفئ
  

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

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

  غير واردة في فئات أخرى . ٢١وأواني خزف صيني وأواني خزفية الواردة بالفئة رقم 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448090  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -دلي تعلب رومانى سامي ع

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١المنتجات الواردة بالفئه  - ٢١الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449480  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢غراند بافيليون هيبيسكوس واى  ٣١١١٩ص. ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١, كيه واى 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

طهو؛ خزفيات لألغراض المنزلية؛  أواني مطبخ؛ أواني زجاجية؛ أواني - ٢١الفئة 
أمشاط؛ أقداح؛ أطقم شاي؛ أواني تواليت؛ فراشي أسنان؛ أدوات تجميل؛ أقفاص 

للحيوانات المنزلية؛ فراشي؛ تحف فنية من الخزف الصيني، أو الفخار أو الزجاج جميع 
  )٢١المنتجات الفئه (

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

444 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450264  

  خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2021/08/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع منتجات الفئة رقم  - ٢١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450561  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
 



 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450899  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ودان ش الس ٣٠٤
  

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع منتجات الفئة رقم  - ٢١الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451163  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -ه تامر رجب و شركا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
 



 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452141  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢١الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452222  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21  : المةــــــالع اتـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢١الفئة 
 



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
 
 
 

450 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453235  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ودان ش الس ٣٠٤
  

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453361  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -وشركاه   تامر رجب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

452 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454111  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة . -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454428  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

454 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454748  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -ميرتاتكس للتجارة الخارجية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 B26باخشلي ايفلر محالسي  اسكي لوندرا اسفلتي  عدنان قهوجي بولفاري رقم العماره 
  اسطنبول -/ باخشلي ايفلر 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

أدوات وأواني وأوعية لإلستعمال المنزلي وللمطبخ ، أواني زجاجية وأواني  - ٢١الفئة 
  ) . ٢١نزلية ، وجميع منتجات الفئة ( خزف صيني وأواني خزفية ، األدوات الم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0455113  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - مهندسين ال - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢١الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440471  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مسئوليه محدودةشركة ذات -كى جى جروب الدارة المطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد العزيز الهوارى مصر الجديده ٢

  22  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445853  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ايه بى ايه هوسبيتاليتي الدارة المطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -هليوبوليس  -الكوربة  -شارع رمسيس  ٥

  22  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٢جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448596  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئؤلية محدوده -فينشر اليف ستايل ايفينتس للحفالت العامة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -المهندسين  -ش كمال ابراهيم خليل متفرع من ش شهاب  ٣

  22  : المةــــــالعات ـــفئ
  

  ٢٢جميع منتجات الفئة رقم  - ٢٢الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452719  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كة تضامنشر -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينة نصر  -شارع جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  23  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٣المنتجات الوارد بالفئة  - ٢٣الفئة 
 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453436  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  23  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٣الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454722  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  23  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٣المنتجات الوارد بالفئة  - ٢٣الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438192  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - احمد محمد سليمان و هانى صالح اسماعيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ة متر مربع بالمرحل ١٠٠٠) بمساحة ٥٨القطعة رقم (ضمن  -مدينة الفيوم  -الفيوم 
  كوم أوشيم -بالمنطقة الصناعية  - ٢قطاع  -الثانية 

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  و بخاصة المفروشات ٢٤جميع منتجات الفئة  - ٢٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438717  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -بي منطقة حرة ذ.م.م  ام بي سي اي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربية المتحدة -مدينة دبي لإلعالم  -الطابق الخامس  -مبنى ام بي سي 

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٤الفئة 
 

عهد مالك العالمة باستخدامها مجمعةت -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441998  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة رمسس للصناعات والتوزيع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -العاشر من رمضان  A/Tالمنطقة الصناعية  ٤/ ١٦,  ١٥القطعة 

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

كبير) ومفارش اسرة بجميع  -سنجل -البطاطين بجميع المقاسات (أطفال - ٢٤الفئة 
كبير) والحفة ( لحاف سرير ) ولحاف من ناحية وبطانية  -سنجل  -المقاسات ( أطفال

  )٢٤من الناحية األخرى والماليات الواردة بالفئة (
 

و غيرها ٤٢٧٠٥٣االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441999  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة رمسس للصناعات والتوزيع ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -العاشر من رمضان A/Tالمنطقة الصناعية  ٤/ ١٦,  ١٥القطعة 

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

كبير) ومفارش اسرة بجميع  -سنجل -البطاطين بجميع المقاسات (أطفال - ٢٤الفئة 
كبير) والحفة ( لحاف سرير ) ولحاف من ناحية وبطانية  -سنجل  -المقاسات ( أطفال

  )٢٤الناحية األخرى والماليات الواردة بالفئة (من 
 

و غيرها ٤٢٧٠٥٣االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445556  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد  مصرى الجنسية  -فعى محمد محمد محمود عبد اللة الشا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ شرق المنطقه الصناعيه الثالثه بمجمع شركة مركز ٦الكائنه  ١١٠المصنع رقم 
  الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان  -صناعة الجلود المتطوره  

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤منتجات الفئه المنسوجات ومنتجات النسيج وجميع  - ٢٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448091  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــلعات اـــفئ
  

  ٢٤المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٤الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449481  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢اى غراند بافيليون هيبيسكوس و ٣١١١٩ص. ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١, كيه واى 

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

منسوجات؛ مالبس النوم؛ مطرزات من النسيج تعلق على الجدران؛ أغطية  - ٢٤الفئة 
سائبة لألثاث؛ ستائر من النسيج أو البالستيك؛ رايات من البالستيك؛ رايات؛ أقمشة من 

  ٢٤يج غير محبوك؛ لبَّادات و جميع المنتجات الوارده بالفئه نس
 

٣٨٤٤٧٦االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449510  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ال الحيوان عبد العال ابراهيم عبد الع

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ش عبد العظيم الغلمي مدينه نصر  ٢٨

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤منتجات الفئه  - ٢٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449639  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

  :التسجيل م طالبإس
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢غراند بافيليون هيبيسكوس واى  ٣١١١٩ص. ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١, كيه واى 

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

على الجدران؛ أغطية منسوجات؛ مالبس النوم؛ مطرزات من النسيج تعلق  - ٢٤الفئة 
سائبة لألثاث؛ ستائر من النسيج أو البالستيك؛ رايات من البالستيك؛ رايات؛ أقمشة من 

  ٢٤نسيج غير محبوك؛ لبَّادات. جميع المنتجات الفئه 
 

و غيرها ٤٤٩٤٨١االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450265  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤منتجات الفئة رقم  جميع - ٢٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451164  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -تامر رجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452055  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة . -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452142  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

  :تسجيلال إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٤الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنها طلب رقم 
 

    0452223  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452720  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينة نصر  -شارع جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤المنتجات الوارد بالفئة - ٢٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453032  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع منتجات الفئة  - ٢٤الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453236  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -شركاه  تامر رجب و

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453362  

  خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453437  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  رومانى سامي عدلى تعلب شركة  تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٤الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453588  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453595  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٤الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454112  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع منتجات الفئة رقم  - ٢٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454287  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية  -رزق محسن محمد السروجي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه المحلة الكبرى طريق دمرو بملك مصطفى رزق محسن محمدالسروجى

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٤الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454429  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454808  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ركة توصية بسيطةش  -تامر رجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ٢٤الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0455114  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2021/09/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤ة بالفئه رقم جميع المنتجات الوارد - ٢٤الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0269425  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2012/01/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى الجنسية -منشأةفردية -سماقية للمالبس القطنية (قطونيل)محمد باسل سماقية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -شمس الشرقية  عين -ش جامع التوحيد  ٤١

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس بجميع انواعها وجميع منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400899  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  اهمه مصريةشركة مس - كونينج للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القطاع الخدمي االول التجمع الخامس القاهره الجديده اول االقاهره مصر ٢٧قطعه 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425839  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -منى حسن يوسف محمد حجاج  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -الرمل   -   ١رقم   -لوران   - ش شعراوى  ٤

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431659  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -شركة سالسة للتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦مدينه  -المجاورة الثامنة  -الثالث  الحى -ش التحرير  ١٧٢٩

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435647  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه - فرد  -هانى محمد محمد انور حسنى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - دجلة المعادى  - ٢١٩شارع  -د  ٩

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436187  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -محمد رمضان درويش محجوب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ش خاطر حدائق القبة  -ح الناغي  ٥

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٢٥المنتجات الواردة بالفئة ( - ٢٥الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436227  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -محمود قنديل اسماعيل محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ش طه حسين بملك / اسماعيل قنديل اسماعيل مدينة المنيا  - سور النادي الرياضي  ٧
  المنيا

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439059  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/25  

  :التسجيل طالب إسم
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربية المتحدة -مدينة دبي لإلعالم  -الطابق الخامس  -مبنى ام بي سي 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441173  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد عزت عبدالرحيم وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

)  عمارات رامو ٢بالدور االول فوق البدروم واالرضى والميزانين بالعقار ( ٤شقة رقم
  القاهرة -مدينة نصر  -ر طريق النص -

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

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

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٣٨٤٧١٧العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 990 عدد

 
 

   العالمة

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442416  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -هاني سيد عبد الحافظ و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الموسكي  - ١شقة  -الدور األول  -ش الجيش أول العتبة  ٦

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444406  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  نسيةفرد سورى الج -شريف مصطفى العفاص 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلب الجمهوريه العربيه السوريه

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444410  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية -شريف مصطفى العفاص 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلب الجمهوريه العربيه السوريه

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444615  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة -اوالد عبد الرازق رمضان  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر الجديده -ش الشهيد محمد حسونة  ٢٣القاهرة  

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥واردة بالفئه جميع المنتجات ال - ٢٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447262  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تالفت بموجب قوانين والية ديالوير  -بيلوتون انتراكتف انك 
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة ١٠٠٠١رك ، نيويورك ، نيويو١١، الطابق  ٢٥وست شارع   ١٢٥
  االمريكية

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

المالبس؛ ألبسة القدم؛ أغطية الرأس؛ الملبوسات الرياضية، تحديدا: القمصان  - ٢٥الفئة 
والسراويل الضيقة والمالبس الفوقية بدون أكمام والقمصان ذات األكمام القصيرة 

نساء وحماالت الصدر الرياضية والكنزات الصوفية؛ أغطية والبالئز بدون أكمام لل
الرأس التي تتضمن القبعات الصوفية للرأس؛ الملبوسات الرياضية التي تتضمن 

السراويل القصيرة والمالبس الضيقة للتمارين والمالبس العلوية والسترات والكنزات 
كشة واالحذية والقبعات الرياضية الفضفاضة والستر المقلنسة؛ المناديل الكبيرة المزر

والجوارب؛ اللفحات؛ القفازات؛ أربطة الراس؛ عصبات المعاصم؛ قطع ومستلزمات 
  ٢٥وإكسسوارات كل ما سبق ذكره الواردة بالفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447323  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -الم اسماعيل احمد س

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -مركز القناطر الخيريه   -عرب شركس 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس واغطيه الراس الوارده بالفئه رقم  - ٢٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447496  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه  - DH TRADINGدي اتش تريدينج للكسسوارات المالبس 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -و جنوب االكاديميه التجمع الخامس ١٣الدور االرضى عماره  ١القاهره شقه رقم 
  القاهرة الجديده

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٥الفئة 
 

٤٤٧٦٠٥االشتراطات        :      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 ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447583  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447605  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه  - DH TRADINGدي اتش تريدينج للكسسوارات المالبس 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

نوب االكاديميه التجمع الخامس و ج١٣الدور االرضى عماره  ١القاهره شقه رقم 
  القاهرة الجديده

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447743  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  نش تضام -روماني سامي عدلي تعلب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ش جمال الدين عفيفي احمد فخري مدينة نصر  ٧

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447897  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -عكاشة عون هللا مصطفى  سيد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزيتون  -ش عبد الرحمن نصر  ٣٥

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447902  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448092  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -رومانى سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448364  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة فرنسيه مساهمة بسيطة -بيير بالمان اس ايه اس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  باريس ٧٥٠٠٨إى آر  ١رو  فرانسوا  ٤٤

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

المالبس النسائية واألطفال، وتحديداً، الفساتين، التنانير،التنانير التحتية؛  - ٢٥الفئة 
التنانير الواسعة؛ البدالت؛ أطقم تنانير؛ بدالت للعشاء؛ البنطلونات؛ السراويل القصيرة؛ 

قصيرة تصل حتى الركبة؛ السراويل الداخلية؛ القمصان؛ البلوزات؛ سراويل 
شيرت)؛ السترات  -الصدارات؛ األردية السروالية؛ القمصان نصف كم (تي 

الفضفاضة؛ الصدريات؛ الجاكيتات (مالبس)؛ سترات من صوف محبوك؛ السترات؛ 
ضد المطر؛ الفرو؛ لفاعات لألكتاف؛ الجاكيتات الُمقلنسة؛ المعاطف؛ الجالبيات؛ مالبس 

الشيالن؛ الزنانير؛ الشاالت؛ األوشحة؛ القفازات (مالبس)؛ ربطات العنق؛ األحزمة 
(مالبس)؛ الجوارب القصيرة؛ الجوارب الطويلة؛ األثواب الضيقة؛ المالبس النسائية 
الداخلية؛ المالبس الداخلية؛ البيجامات؛ األرواب؛ أزياء للسباحة؛ لفاعات لإلستحمام؛ 

للمالبس؛ لباس القدم (عدا التجبيرية)، وتحديداً، األحذية؛ الصنادل؛ أحذية ذات  شياالت
كعب عالي؛ أحذية زحف قماش؛ الجزم؛ أحذية على شكل جوارب؛ شباشب؛ أغطية 

الرأس، وتحديداً، القبعات، البيريهات (قبعات مستديرة مسطحة)؛ القالنس (أغطية 
ع ضمن المنتجات المخصصة للنساء للرأس)؛ أقنعة نوم. جميع هذه المنتجات تق

  ٢٥واألطفال بالفئة 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448767  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا  -كوميرس كو ال تى دي  -ماكوكو أى
  ينلقوانين دولة الص

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شينين رود , جيادينغ ديستركة ,  ٤٢٦٨, رقم  ٢, بيلدينج  ١٥٩١٩روم جي تي 
  شنغهاي , الصين

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

مالبس لألطفال؛ مالبس للمواليد؛ مالبس؛ مالبس من قطعة واحدة للرضع   - ٢٥الفئة 
بس محبوكة؛ قفازات [مالبس]؛ لفاعات؛ قبعات واألطفال؛ قبعات [أغطية للرأس]؛ مال

استحمام؛ غطاء للعين عند النوم؛ مراييل لألطفال غير مصنوعة من الورق؛ حماالت 
للبنطلونات؛ سراويل لألطفال [مالبس داخلية]؛ رومبير (ثوب من قطعة واحدة 

ن لألطفال)؛ حذاء لألطفال؛ بيجامات؛ سالوبيت قطعة واحدة بدون ارجل بكباسات م
  ٢٥اسفل لالطفال والرضع الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449089  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة تاسست  بموجب قوانين  -فيديريشن انترناشيونال دي فوت بول اسوسيشن (فيفا) 
  سويسرا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زيوريخ ، سويسرا  ٨٠٤٤، ٢٠استراس  -فيفا
  
  

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

المالبس، لباس القدم، أغطية الرأس، القمصان، األلبسة المحبوكة،  - ٢٥الفئة 
الجرزيات، البلوفر، القمصان العلوية النصفية، قمصان النصف كم، الصدريات، 

اب رياضية، التنانير، تنانير رياضية، المالبس الداخلية، القمصان التحتية، الفساتين، أثو
لباس السباحة، البيكيني، التانكيني، مباذل إستحمام، الشورتات، السراويل، الكنزات 
الصوفية، الطاقيات، القلنسوات، القبعات، االوشحة، أوشحة الرأس، أحزمة للبس، 

ت، قلنسوات ذات حواف، الشاالت، قبعات رياضية للوقاية من الشمس، حواف القبعا
بذات التحمية، القمصان المعرقة، الجاكيتات، الجاكيتات الرياضية، جاكيتات المدرجات 

الرياضية، السترات الرياضية (باليزر)، مالبس واقية من المطر، المعاطف، البذات 
الموحدة، ربطات العنق، أربطة المعصم، أربطة الرأس، أشرطة لألصابع، سوار 

يليكون، القفازات، المآزر، المرايل (غير ورقية)، البيجامات، ألبسة لعب رياضي من الس
لألطفال واألطفال الرضع، أكياس نوم لألطفال (مالبس)، الجوارب والمالبس 

المحبوكة، حماالت البنطلونات، األحزمة، الحماالت، الصنادل، صنادل السير، ألبسة 
مشي لمسافات طويلة، أحذية لعبة كرة القدم الرياضية، خاصةً أحذية للخارج، أحذية ال

السلة، أحذية للتمارين الرياضية المتعددة، أحذية لركوب الدراجات، أحذية الرياضات 
الداخلية، األحذية الكالسيكية، أحذية للعدو وللمضامير، الزحافات (فليب فلوب)، أحذية 

من القماش الكتاني، لعبة كرة القدم (الداخلية والخارجية)، جزم لعبة كرة القدم، 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 - 990 عدد

أحذية لعبة كرة المضرب، أحذية الرياضات المدينية، أحذية اإلبحار، أحذية األيروبيك، 
مالبس رياضية، خاصةً األلبسة الفوقية الصوفية، بذات الهرولة، األلبسة الرياضية 

المحبوكة، السراويل الرياضية الغير رسمية، قمصان البولو، القمصان المعرقة، 
المعرقة، قمصان بطراز قمصان لعبة كرة القدم، قمصان بطراز قمصان لعبة السراويل 

الركبي، الجوارب، لباس القدم، مناشف ذات جودة عالية، األلبسة الضيقة ومدفئات 
األرجل، بذات حلبات السباق، األلبسة التحتية العملية، القمصان التحتية، حماالت 

طة الرأس، القفازات، بذات الثلج، الصدر، ألبسة الراقصين، أربطة المعصم، أرب
  ٢٥جاكيتات الثلج، سراويل الثلج بالفئه 

 

و غيرها ٦٣٣١٠٨االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449142  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -زيد عبد الحفيظ وشركاه ابو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع  -المبني البريدي االستثماري  -الدور الخامس  ٨بور سعيد الوحده رقم 
  الجمهوريه  حي الشرق

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥منتجات الفئه رقم  - ٢٥الفئة 
 

لك العالمة باستخدامها مجمعهاالشتراطات        :      تعهد ما
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449145  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -ابو زيد عبد الحفيظ وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع  -البريدي االستثماري  المبني -الدور الخامس  ٨بور سعيد الوحده رقم 
  الجمهوريه  حي الشرق

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع منتجات الفئة رقم  - ٢٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0449155  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير –جانسبورت اباريل كورب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  -١٩٨١٠ويلمنجتون،  والية ديالوير  –سلفرسيد رود  ٣٤١١
  االمريكية.

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥"المالبس واألحذية وأغطية الرأس " بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

و غيرها ١٤١٩٢٧االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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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  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449271  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ستينج لتجاره المالبس الجاهزه و المصنوعات الجلديه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنصوره أول -أكتوبر  ٦متقاطع مع ش  -ش احمد ماهر  -برج حنين  -الدقهلية 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥مالبس جاهزه الوارده بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

في الوضع العادي sاالشتراطات        :      التنازل عن حرف اس 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449273  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ستينج لتجاره المالبس الجاهزه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنصوره أول - أكتوبر  ٦متقاطع مع ش  -ش احمد ماهر  -الدقهلية برج حنين 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥مالبس جاهزه الوارده بالفئه رقم  - ٢٥الفئة 
 

JEANS WEARاالشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى جينز وير 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449482  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢غراند بافيليون هيبيسكوس واى  ٣١١١٩ص. ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١, كيه واى 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

المالبس وبخاصة، قمصان، قمصان نصف كم، جاكيتات، سترات، سترات  - ٢٥الفئة 
فضفاضة، صدارات، شورتات، سراويل، بذالت ضيقة، مراييل قماشية، قمصان 

صوفية، كنزات صوفية، جوارب؛ أغطية للرأس وبخاصة، قبعات، قلنسوات، قبعات 
؛ قبعات [أغطية للرأس]؛ صوفية، قبعات ذات حافة شمسية؛ أحذية للشاطئ؛ أحزمة

مناديل مخرمة [مناديل للرقبة]؛ قفازات؛ مالبس؛ مشدات؛ أحذية و جميع المنتجات 
  ٢٥الوارده بالفئه 

 

٣٨٤٤٧٧االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449586  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -فريد محمد عبد الحافظ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد اللطيف عبد الفتاح من سهل حمزة الهرم ١الجيزة 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاالشتراطات        :      
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449603  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -رومانى سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ينة نصر مد -ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449686  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  جنسيةمصرى ال -فرد  - عصام الدين صالح ابو بكر محمد عمران  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البدرشين -بملك / رمزي معبد محمد  -زاوية دهشور  -اكتوبر  ٦ -الجيزه 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449817  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه شخص واحد محدودة المسئولية -شركة عزم للتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بالدور الثاني والثالث  ٤٨٩المنطقة الصناعية التجمع الثالث شارع االلف مصنع رقم 
  القاهرة -القاهرة الجديدة  - علوي 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الوارده بالفئة  - ٢٥الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450266  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع منتجات الفئة رقم  - ٢٥الفئة 
 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 
 
 

525 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450351  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -الشركة العربية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  - عمارات كلية البنات خلف سور نادي الدفاع  ١عمارة 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451165  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -تامر رجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥الواردة بالفئة  جميع المنتجات - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451509  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  25  : المةــــــعات الـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 



 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452224  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

529 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452721  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -لي تعلب روماني سامي عد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينة نصر  -شارع جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الوارد بالفئة  - ٢٥الفئة 
 



 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453006  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - خالد عطية عبد المنعم ابراهيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك/ وحيد محمد فتحي السيد -خلف المبره  -ش الخشاب ٢١-ثان الزقازيق  -الشرقية 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥االحذية و جميع منتجات الفئة   - ٢٥الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453237  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453363  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -سودان ش ال ٣٠٤
  

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453516  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -د الرحمن حمصي وشريكة انور عب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة  -المنطقة الصناعية  ١٦٥شارع  -الدور الثاني  - ٢٠٠٠٨بلوك  -٥قطعة رقم 
  القليوبية. -العبور 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس بجميع أنواعها و أغطية الرأس الواردة بالفئة   - ٢٥الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453589  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25  : المةــــــالعات ـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454113  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ن ش السودا ٣٠٤
  

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع منتجات الفئة رقم  - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454724  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -علب رومانى سامي عدلي ت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الوارد بالفئة  - ٢٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454809  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ٢٥الفئة 
 



 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 - 990 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0455105  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -عبد المعطى محمد منصور وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

٣١ S2  التجمع الخامس  -شارع التسعين  - داون تاون  -بالمول التجارى القطاميه
  الجديدهالقاهرة 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

وغيرها ٣١٥٦٥٠العالمة 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449484  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢غراند بافيليون هيبيسكوس واى  ٣١١١٩ص. ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١, كيه واى 

  26  : المةــــــات العـــفئ
  

ية؛ ُرقع حاشيات للمالبس؛ مشابك مالبس؛ شعر مستعار؛ زهور إصطناع - ٢٦الفئة 
الصقة حرارياً إلصالح مواد النسيج؛ أحرف أو أرقام لوسم الكتان؛ وسادات قطنية 

  ٢٦كتفية للمالبس؛ إبر؛ إكسسوارات شعر. جميع منتجات فئه 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445434  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ينيرال موتورز ال ال سي شركة ج

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات  ٤٨٢٥٦  -  ٣٠٠٠رينيساس سنتر ، ديترويت ، والية ميشيغان  ٣٠٠
  المتحدة االمريكية

  27  : المةــــــات العـــفئ
  

في ذلك حصائر األرضيات، سجاد للمركبات، أغطية األرضيات بما  - ٢٧الفئة 
  ) دون غيرهـــــــــــــا٢٧الحصائر والبسط الـــــــــــــــــوارده بالفئة (

 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445534  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -د عبد اللة الشافعى محمد محمد محمو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ شرق المنطقه الصناعيه الثالثه بمجمع شركة مركز ٦الكائنه  ١١٠المصنع رقم 
  الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان  -صناعة الجلود المتطوره  

  27  : المةــــــات العـــفئ
  

والحصائر ومفارش الحصير ومشمع فرش االرضيه السجاد واالبسطة  - ٢٧الفئة 
  ٢٧واالصناف الموجوده بالفئه 

 



التجارة الداخليةجهاز تنمية   
 
 
 

542 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445560  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ شرق المنطقه الصناعيه الثالثه بمجمع شركة مركز ٦الكائنه  ١١٠المصنع رقم 
  الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان  -صناعة الجلود المتطوره  

  27  : المةــــــات العـــفئ
  

السجاد واالبسطة والحصائر ومفارش الحصير ومشمع فرش االرضيه و  - ٢٧الفئة 
  ٢٧جميع منتجات الفئه 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449476  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢غراند بافيليون هيبيسكوس واى  ٣١١١٩ص. ب 
  يمان ايالندزكا  ١٢٠٥ - ١, كيه واى 

  27  : المةــــــات العـــفئ
  

سجاد؛ مماسح أرجل للمداخل؛ أغطية أرضيات؛ حصر اليوغا؛ ورق جدران  - ٢٧الفئة 
  ٢٧من النسيج جميع منتجات الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0379097  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/10/23  

  :يلالتسج إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا  -كاتربيلير (قينغزهوو) أل تى دى 
  لقوانين دولة الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  نانهوان رود ، قينغزهوو سيتى ، شاندونج بروفينس ، الصين١٢٩٩٩

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

عاب لجرارات ذات عجل، وجرارات "نماذج آالت؛ نماذج؛ نماذج أل - ٢٨الفئة 
مجنزرة، وجرافات [بولدوزرات]، وعربات ذات صندوق قالب، وآليات تمهيد التربة، 

وكاشطات، وكسارات، وشاحنات، ورافعات [لوادر] وضاغطات [األسفلت]؛ نماذج 
ألعاب لعربات وآالت جرف التربة وشحن [تحميل وإفراغ] المواد؛ ألعاب ودُمي 

ات صغيرة [ألعاب]؛ هياكل بناء لعبة ومسارات [قضبان] سيارات وأدوات لعب؛ مركب
لعبة؛ لعبة المرائب [الكراجات]؛ ألعاب للركوب [ألعاب يتم الركوب عليها]؛ مركبات 

وسيارات لعب ذات عجالت وهيكلية؛ قاذفات [أجهزة إطالق] لمركبات وسيارات 
أطقم لعب وعلب ألعاب اللعب؛ أطقم دُمي مركبات وسيارات لعب؛ ألعاب سباق دُمي؛ 

[دُمي]؛ مركبات وسيارات لعب مصنوعة من المخمل؛ طائرات لعبة؛ قوارب لعبة؛ 
قطارات لعبة؛ دراجات نارية [موتوسيكالت] لعبة؛ صواريخ لعبة؛ دمي إلكترونية 

وألعاب إلكترونية؛ ألعاب إلكترونية تحمل باليد (بخالف تلك المخصصة لالستخدام مع 
لتليفزيوني فقط)؛ هياكل صغيرة [تماثيل] لعبة؛ دُمي تمثل شخصيات أجهزة االستقبال ا

من أفالم ومسلسالت الحركة مع ملحقاتها؛ بنادق [بندقيات] لعبة؛ جرابات لعبة؛ ألعاب 
التصويب على هدف؛ العاب األقواس والسهام؛ ألعاب البنوك؛ ألعاب [دُمي] مصنوعة 

طقم ألعاب ابتكارية؛ الدُمي ومالبس من المخمل؛ قوالب بناء [لعب]؛ ألعاب حمام؛ أ
الدُمي؛ دُمي على شكل حبة الفاصوليا؛ أطقم ألعاب دُمي؛ لعب أطفال على شكل 

مستحضرات تجميل؛ طقم دلو ومجرفة لعبة؛ بالونات؛ أدوات الرياضة والرياضة 
الجمنازية [البدنية]؛ زينة لشجرة عيد الميالد؛ مركبات وسيارات لعبة مع ملحقاتها، 

بات وسيارات لعبة للركوب [يتم الركوب عليها]، وألعاب للركوب [ألعاب يتم ومرك
الركوب عليها] تعمل بالبطارية، ومركبات وسيارات لعبة يتم التحكم بها السلكيًا، 

وألعاب على شكل معدات بناء، وألعاب المهارة الحركية، ووحدات تحمل يدويًا لأللعاب 
، وألعاب لوحية، وألعاب ورق اللعب، وألعاب الكهربائية، وأحاجي الصور المقطوعة

البناء، وطائرات ورقية، وألعاب لعب األدوار، وأطقم ألعاب على شكل معدات وأدوات 
البناء؛ ورق اللعب [كوتشينة]؛ زينة عيد الميالد؛ أجهزة ألعاب الفيديو اإللكترونية 

اب]؛ نماذج لالستخدام مع شاشات العرض أو التلفزيون؛ أطقم نماذج صغيرة [ألع
ألعاب؛ مجسمات [هياكل] آلعاب؛ أجهزة تحكم لأللعاب؛ طائرات بدون طيار [ألعاب]؛ 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

إنسان آلي [روبوتات] لعبة؛ دراجات ثالثية للرضع [ألعاب]؛ سيارات لعبة؛ ألعاب 
ذكية؛ مواد لنماذج طائرات؛ كرات للعب؛ كرات لعب؛ شبكات لأللعاب الرياضية؛ 

ى عجل جر [ترولي]؛ أجهزة تدريب وبناء األجسام؛ مضارب للعب؛ حقائب جولف عل
دراجات ثابتة للتمارين الرياضية؛ شبكة قفز؛ أدوات رماية؛ أجهزة للتمارين الرياضية؛ 

أطقم لرفع األثقال [أدوات رياضية]؛ عجالت [حلقات] تزلق؛ منصات غوص؛ برك 
زالجات  [حمامات] سباحة [أدوات لعب]؛ مجرى ركض بالستيكي؛ قفازات لأللعاب؛

ذات عجالت؛ قواعد شجرة عيد الميالد؛ زينة لشجر عيد الميالد [ما عدا مواد اإلضاءة 
والحلويات]؛ عدة صيد السمك؛ ستائر تمويه [أدوات رياضية]؛ أجهزة ألعاب فيديو؛ 

  ."٢٨أجزاء ولوازم لجميع السلع سالفة الذكر؛ جميعها مدرجة في الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0379098  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/10/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا  -كاتربيلير (قينغزهوو) أل تى دى 
  لقوانين دولة الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الصين نانهوان رود ، قينغزهوو سيتى ، شاندونج بروفينس ،١٢٩٩٩

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

"نماذج آالت؛ نماذج؛ نماذج ألعاب لجرارات ذات عجل، وجرارات  - ٢٨الفئة 
مجنزرة، وجرافات [بولدوزرات]، وعربات ذات صندوق قالب، وآليات تمهيد التربة، 

وكاشطات، وكسارات، وشاحنات، ورافعات [لوادر] وضاغطات [األسفلت]؛ نماذج 
بات وآالت جرف التربة وشحن [تحميل وإفراغ] المواد؛ ألعاب ودُمي ألعاب لعر

وأدوات لعب؛ مركبات صغيرة [ألعاب]؛ هياكل بناء لعبة ومسارات [قضبان] سيارات 
لعبة؛ لعبة المرائب [الكراجات]؛ ألعاب للركوب [ألعاب يتم الركوب عليها]؛ مركبات 

إطالق] لمركبات وسيارات وسيارات لعب ذات عجالت وهيكلية؛ قاذفات [أجهزة 
اللعب؛ أطقم دُمي مركبات وسيارات لعب؛ ألعاب سباق دُمي؛ أطقم لعب وعلب ألعاب 

[دُمي]؛ مركبات وسيارات لعب مصنوعة من المخمل؛ طائرات لعبة؛ قوارب لعبة؛ 
قطارات لعبة؛ دراجات نارية [موتوسيكالت] لعبة؛ صواريخ لعبة؛ دمي إلكترونية 

ألعاب إلكترونية تحمل باليد (بخالف تلك المخصصة لالستخدام مع  وألعاب إلكترونية؛
أجهزة االستقبال التليفزيوني فقط)؛ هياكل صغيرة [تماثيل] لعبة؛ دُمي تمثل شخصيات 
من أفالم ومسلسالت الحركة مع ملحقاتها؛ بنادق [بندقيات] لعبة؛ جرابات لعبة؛ ألعاب 

ألعاب البنوك؛ ألعاب [دُمي] مصنوعة  التصويب على هدف؛ العاب األقواس والسهام؛
من المخمل؛ قوالب بناء [لعب]؛ ألعاب حمام؛ أطقم ألعاب ابتكارية؛ الدُمي ومالبس 

الدُمي؛ دُمي على شكل حبة الفاصوليا؛ أطقم ألعاب دُمي؛ لعب أطفال على شكل 
مستحضرات تجميل؛ طقم دلو ومجرفة لعبة؛ بالونات؛ أدوات الرياضة والرياضة 

ازية [البدنية]؛ زينة لشجرة عيد الميالد؛ مركبات وسيارات لعبة مع ملحقاتها، الجمن
ومركبات وسيارات لعبة للركوب [يتم الركوب عليها]، وألعاب للركوب [ألعاب يتم 

الركوب عليها] تعمل بالبطارية، ومركبات وسيارات لعبة يتم التحكم بها السلكيًا، 
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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 - 990 عدد

المهارة الحركية، ووحدات تحمل يدويًا لأللعاب وألعاب على شكل معدات بناء، وألعاب 
الكهربائية، وأحاجي الصور المقطوعة، وألعاب لوحية، وألعاب ورق اللعب، وألعاب 

البناء، وطائرات ورقية، وألعاب لعب األدوار، وأطقم ألعاب على شكل معدات وأدوات 
يديو اإللكترونية البناء؛ ورق اللعب [كوتشينة]؛ زينة عيد الميالد؛ أجهزة ألعاب الف

لالستخدام مع شاشات العرض أو التلفزيون؛ أطقم نماذج صغيرة [ألعاب]؛ نماذج 
ألعاب؛ مجسمات [هياكل] آلعاب؛ أجهزة تحكم لأللعاب؛ طائرات بدون طيار [ألعاب]؛ 

إنسان آلي [روبوتات] لعبة؛ دراجات ثالثية للرضع [ألعاب]؛ سيارات لعبة؛ ألعاب 
ائرات؛ كرات للعب؛ كرات لعب؛ شبكات لأللعاب الرياضية؛ ذكية؛ مواد لنماذج ط

مضارب للعب؛ حقائب جولف على عجل جر [ترولي]؛ أجهزة تدريب وبناء األجسام؛ 
دراجات ثابتة للتمارين الرياضية؛ شبكة قفز؛ أدوات رماية؛ أجهزة للتمارين الرياضية؛ 

منصات غوص؛ برك أطقم لرفع األثقال [أدوات رياضية]؛ عجالت [حلقات] تزلق؛ 
[حمامات] سباحة [أدوات لعب]؛ مجرى ركض بالستيكي؛ قفازات لأللعاب؛ زالجات 

ذات عجالت؛ قواعد شجرة عيد الميالد؛ زينة لشجر عيد الميالد [ما عدا مواد اإلضاءة 
والحلويات]؛ عدة صيد السمك؛ ستائر تمويه [أدوات رياضية]؛ أجهزة ألعاب فيديو؛ 

  ."٢٨السلع سالفة الذكر؛ جميعها مدرجة في الفئة أجزاء ولوازم لجميع 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438718  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربية المتحدة -مدينة دبي لإلعالم  -الطابق الخامس  -سي مبنى ام بي 

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٨الفئة 
 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438725  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2021/03/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربية المتحدة -مدينة دبي لإلعالم  -الطابق الخامس  -مبنى ام بي سي 

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٨ة الفئ
 

منح الطالب حق خاص علي  - ٤٣٨٧١٨االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
االلوان الموضحه بالصوره
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442400  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/06  

  :يلالتسج إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -فالورد العالمية للزهور النباتية والهدايا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الحي الرابع - ٦مجاورة  - ١٣٤٠عمارة  -أكتوبر  ٦مدينة  -الجيزة 

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٨الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

551 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445437  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة جينيرال موتورز ال ال سي. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  -  ٣٠٠٠ - ٤٨٢٦٥رينيساس سنتر ، ديترويت ، والية ميشيغان  ٣٠٠
  االمريكية

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

األلعاب والدمى وأدوات اللعب والمعدات الرياضية واأللعاب التي على شكل  - ٢٨الفئة 
جات هوائية وألعاب الدراجات الهوائية مركبات واأللعاب التي على شكل درا

الكهربائية؛ مضارب الغولف وكرات الغولف وحقائب رياضة الغولف وحقائب 
مضارب الغولف وقفازات لعبة الغولف وركائز لكرات الغولف واألدوات الخاصة بحفر 

الغولف واأللعاب والدمى وأدوات اللعب والمعدات الرياضية في هذه الفئة؛ القفازات 
اضية وأجهزة وأدوات التمارين الرياضية والتدريب البدني؛ ألعاب التنمية المشمولة الري

في هذه الفئة؛ حصائر ممارسة األلعاب؛ األحصنة الهزازة؛ األلعاب التي على شكل 
سيارات والسيارات الصغيرة وسيارات السباق وقطعها؛ أحاجي الصور المتقطعة؛ 

رياضية وألعاب المركبات التي تعمل بأجهزة الحقائب المخصصة والمهيأة للمعدات ال
التحكم عن بعد العاملة بالبطاريات وألعاب السيارات التي تعمل باالحتكاك ومجموعات 
ألعاب الهوايات والحرف؛ األلعاب اللوحية وألعاب الحاسوب المحمولة باليد؛ البالونات 

لعب واأللعاب اللوحية والدمى واأللعاب القماشية المحشوة وألعاب الدوامات وأقنعة ال
وألعاب قطع البناء وبيوت الدمى والزالجات الدوارة وألواح التزلج وزالجات الجليد 
وألواح التزلج على األمواج وزعانف السباحة واألراجيح؛ سالسل وشبكات للبضائع 
الرياضية واأللعاب والمضارب؛ مضارب للعب التنس واالسكواش وكرة المضرب؛ 

معدات المتعلقة بالمالعب والمضمار؛ الكرات والقفازات واللبادات معدات الرماية وال
والمضارب والعصي والنوادي والمؤشرات والمحمالت، جميعها مستخدمة فيما يتعلق 
باأللعاب الرياضية؛ واقيات الجسم وواقيات للركب وواقيات للمعصم، جميعها من أجل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

سييج والجمباز والمالكمة؛ القضبان كل أنواع اللعب؛ أدوات تسلق الجبال والرماية والت
ومعدات التمرين التي تعمل آلياً؛ القضبان والبطانات والخطافات والطعوم والعوامات 
والقضبان والبكرات، كلها ألغراض الصيد؛ الزالجات وعصي التزلج؛ ورق اللعب 

  ــــا) دون غيرهـــــــــ٢٨وااللعاب االلكترونية الـــــــــــــــــوارده بالفئة (
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445562  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ شرق المنطقه الصناعيه الثالثه بمجمع شركة مركز ٦الكائنه  ١١٠قم المصنع ر
  الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان  -صناعة الجلود المتطوره  

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨اللعب وادوات اللعب وادوات الرياضيه البدنيه و جميع منتجات الفئه  - ٢٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0447263  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تالفت بموجب قوانين والية ديالوير  -بيلوتون انتراكتف انك 
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة ١٠٠٠١، نيويورك ، نيويورك ١١، الطابق  ٢٥وست شارع   ١٢٥
  كيةاالمري

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

الدراجات الثابتة وأجزائها؛ مقاعد الدراجات ودواسات الدراجات المباعة  - ٢٨الفئة 
بشكل منفصل للدراجات الثابتة؛ أثقال ممارسة التمارين؛ دراجات ثابتة مزودة بأنظمة 

جات ثابتة كمبيوتر تفاعلية، تحديدا: لوحات الحاسوب والميكروفون والكاميرا؛ درا
مزودة بأنظمة كمبيوتر تفاعلية ومشغالت الفيديو والقضبان لتمارين الجسم؛ القضبان 

لتمارين الجسم؛ القطع المستخدمة لتمارين اليوغا؛ أربطة اليوغا؛ وسائد تمارين اليوغا؛ 
معدات تمارين البيالتيس، تحديدا: ربطات التمارين والربطات المقاومة ووسائد 

التمارين؛ أجهزة الركض؛ أجهزة التجديف؛ الحقائب والحافظات  التمارين؛ معدات
المعدة خصيًصا لحمل ونقل البضائع المذكورة أعاله؛ القطع ومستلزمات وإكسسوارات 

  ٢٨كل ما سبق ذكره بالفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447553  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :التسجيل البإسم ط
  

  مصرى الجنسية -فرد  -مهاب هاني احمد عبده 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهه   - عمار بن ياسر  ١٢

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  خاصه معدات جيم دامبلز ٢٨جميع منتجات الفئه  - ٢٨الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449638  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢غراند بافيليون هيبيسكوس واى  ٣١١١٩ص. ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١, كيه واى 

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

اللعب ؛ األلعاب؛ ألعاب لوحية؛ كرات للعب؛ أجهزة بناء األجسام؛ أدوات  - ٢٨الفئة 
رماية؛ آالت تمارين بدنية؛ صفارات؛ برك سباحة قابلة للنفخ؛ ألعاب سيارات ، سباق 

بالستيكية ؛ زالجات جليد؛ زينة لشجر عيد الميالد ماعدا مواد اإلضاءة والحلويات؛ عدة 
مويه [أدوات رياضية]؛ بطاقات خدش للعب ألعاب صيد السمك؛ عصي دّوارة؛ ستائر ت

  )٢٨اليانصيب؛ كرات؛ معدات اللياقة؛ زينة لشجر عيد الميالد. (جميع منتجات فئه 
 

٣٨٤٤٧٨االشتراطات        :      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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0337818  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/07/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه عامه محدوده المسئوليه - شركة يونيليفر بى ال سى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة المتحدة - زد دى  ٤ ٢٦سى اتش  -انجلترا  -بورت ساناليت ويرال مرسيسيد 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩ارد بالفئه السمن و زيت الطبخ الو - ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393312  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ماكدونالدز انترناشيونال بروبرتي كمباني ليمتد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ده االمريكيهالواليات المتح ٦٠٦٠٧ان كاربنتر ستريت شيكاغو الينوي  ١١٠

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

البطاطس المقليه بما في ذلك البطاطس المقليه الفرنسي مع اضافاتها الواردة  - ٢٩الفئة 
  ٢٩بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426775  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -فوليوشن للتجارة والتصدير والتوكيالت التجارية شركة اي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة الجديدة -التجمع االول  ٢البنفسج ١٦٠

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩المخلالت الواردة بالفئة رقم  - ٢٩الفئة 
 

ق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب ح
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430617  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردمصرى الجنسية -احمد سيد عباس ياسين  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االقصر -غدادي المنطقه الصناعيه بالب ١٣بلوك  ٩٢/٩٣قطعه رقم 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩زيوت الطعام ومشتقاته بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة استخدمها 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436500  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة ايجي كولد كاتس لصناعة منتجات اللحوم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مجمع الصناعات الصغيرة مدينه بدر ٨٠قطعه رقم 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

لوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص  على اال
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436957  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -تامر رجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439379  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440009  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/05  

  :تسجيلال إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد عبدهللا على محمد الديب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عبد المنعم عبد الحميد اتريب القليوبية

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444314  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة خاصة محدودة باالسهم تأسست  -اف&ان جلوبال ماركتنج بي تي اي ال تي دي 
  وقائمة وفقا لقوانين دولة سنغافورة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١١٩٩٥٨الكساندرا بوينت سنغافورا  ٠٠-٢٠اكساندرا رود  ٤٣٨

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩لبن حليب مكثف حليب مركز منتجات البان الوارده بالفئه رقم  - ٢٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445336  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  مصري الجنسيه -فرد  -وفاء السيد الدسوقى ابراهيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك / باسم عبد الجليل عبد  -كفر دميتيوه  -مركز كوم حمادة عزبة السالمي  -البحيرة 
  الحميد سكر

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩الطحينة الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445666  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  افراد -نصر عبد الوهاب نصر السيد زيدان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ابو رجوان البحرى البدرشين الجيزة

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩طحينة الواردة بالفئة ال - ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446456  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مؤلفه وفقا لقوانين فرنسا -بونيالي بروتين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فرنسا -ل دى بواتو شازنوي ٨٦٣٦٠رى دى سان جورج بونيلى  ٥

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

الحليب ومنتجات األلبان؛ حليب دسم؛ قاعدة مسحوق األلبان المستخدمة في  - ٢٩الفئة 
صناعة المواد الغذائية؛ مسحوق فوري مصنوع من مصل اللبن الحلو؛ تتكيف لتزويد 

لمنتجات الغذائية مسحوق الدهون والالكتوز وبروتينات األلبان في تصنيع العديد من ا
  ٢٩األلبان المملوء بالدهون؛ مصل اللبن المليء بالدهون للتطبيقات الغذائية بالفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447276  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -الروان للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ١٠ - ٩ - ٨ -  ٧ - ٥القطع رقم  ٨المنطقة الصناعيه بكوم اوشيم المرحلة الثانيه قطاع 
  الفيوم

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩رومى الواردة بالفئة رقم منتجات اللحوم والدجاج واللحم ال - ٢٩الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447277  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -السيد رمضان رمضان عبد الفتاح 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك / رضا رمضان رمضان عبد الفتاحب -الدقهليه مركز ومدينه طلخا الروضه 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447584  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447596  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -مجموعة بكه لالستثمار والتصنيع الغذائي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مركز الميا -دمشاو  هشام   -مركز المنيا   -المنيا  

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات االلبان الواردة بالفئة رقم  - ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447745  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ن عفيفي احمد فخري مدينة نصر ش جمال الدي ٧

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448417  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ية نورث كاروليناشركة متحدة تألفت بموجب قوانين وال -بيبسيكو انك. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم؛ األسماك؛ الدواجن؛ لحوم الصيد؛ مستخلصات اللحوم؛ الفواكه  - ٢٩الفئة 
المجففة والمطبوخة؛ المواد الهالمية؛ الَمربى؛ الفواكه والخضاروات المحفوظة و 

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

سها المكسرات؛ خلطات الفواكه البذور المعالجة الصالحة لألكل؛ ألواح األغذية التي أسا
والمكسرات؛ رقائق البطاطس؛ مقرمشات البطاطس؛ األغذية الخفيفة التي أساسها 

البطاطس؛ األغذية الخفيفة التي أساسها فول الصويا؛ رقائق الصويا؛ الوجبات الخفيفة 
قر التي أساسها الفاكهة؛ رقائق الفواكه؛ رقائق اليوكا؛ اللحم البقري الجاهز؛ لحم الب

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

تتكون أساسا من البطاطس والرقائق والمكسرات وُمنتَجات المكسرات والبذور والفواكه 
مكونة منها؛ األغذية الخفيفة واألكل القابل للدهن التي أساسها والخضار والخلطات ال

  ) دون غيرهـــــــــــــا٢٩البقوليات الـــــــــــــــــوارده بالفئة (
 

٩٨٧٨١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449081  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - رامى محمد رجب ذكى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة , مص -اكتوبر اول  ٦  -الهرم سيتى  - ٢٤شريحه -  ٦منطقة 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449195  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة المسئولية -يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ر مدينة نص -الدور الثاني  -جنينه مول  -االداري  ٣برج 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449199  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة المسئولية -يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينه مول  -االداري  ٣برج 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449200  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة المسئولية -يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينه مول  -االداري  ٣برج 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
 

٤٤٩١٩٩مة مرتبطة مع العالمة رقم العال -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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449201  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة المسئولية -يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -مول جنينه  -االداري  ٣برج 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449202  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ئولية محدودة المسئوليةشركة ذات مس -يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينه مول  -االداري  ٣برج 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449203  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة المسئولية -يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينه مول  -االداري  ٣برج 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449204  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينه مول  -االداري  ٣برج 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449474  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢واى غراند بافيليون هيبيسكوس  ٣١١١٩ص. ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١, كيه واى 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

لحوم؛ خالصات أعشاب للطعام؛ خالصات طحالب للطعام؛ سمك غير حي؛  - ٢٩الفئة 
فواكه معبأة ؛ فواكه معلبة؛ فواكه محفوظة؛ خضروات محفوظة؛ بيض؛ حليب الصويا 

ب)؛ حليب؛ دهون صالحة لألكل؛ سلطات خضروات؛ جيالتين (هالم)؛ (بديل الحلي
مكسرات محضرة؛ فطر مجفف صالح لألكل؛ لبن رائب (زبادي)؛ فواكه وخضروات 

  ٢٩جميع منتجات فئه 
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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  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449604  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449614  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449861  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة الرواد للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مصر الجديدة  -منشية البكري  -شارع المقريزي  ٣٣

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم والدواجن وخالصات اللحم والدواجن الكاملة المجمده والمبرده  - ٢٩الفئة 
ومصنعات الدواجن المقلى والنصف مقلى وادزاء الدواجن فيليه وراك شيش دوبس 

  ٢٩جناح الواردة بالفئة رقم 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449887  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  القاهرة -ده الجدي

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449910  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل م طالبإس
  

  شركه مساهمه مصريه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  الجديده

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الوراده بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

شتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاال
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450083  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة -ايمبكس للصناعات الغذائية المتطورة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  ٧٠جزء من القطعة رقم 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  

 

منح الطالب حق خاص علي  - ٤٢٥٢٦٩االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450267  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450707  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية -كنعان الحجازى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السوريه تنظيم كفرسوسة دمشق الجمهوريه العربيه

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد ,مستخرجات اللحوم  - ٢٩الفئة 
وأعشاب بحرية للطعام , اللحوم المحفوظة والمعلبة والطون والسردين والمرتديال , 

يالتين الفواكه والخضراوات المحفوظة والمجففة والمثلجة والمعلبة والمطهية والج
وسلطات الفواكه والمربيات والمخلالت والكونسروة ورب البندورة , مرقة الدجاج 

والشوربات ومستحضرات لصنع الشوربات واللوز المطحون واألغذية والبقول 
المحفوظة والمعلبة والقمر الدين والتمور والعجوة والخشافات , والمقبالت الغذائية من 

مكسرات وجوز الهند المجفف والزبيب وزيت سمسم , البطاطا والطحينة والموالح وال
البيض واللبن وغيره من منتجات األلبان (زبدة وسمنة حيواني )جبنة وحليب طازج أو 
منكه وشحوم صالحة للتغذية وزبدة الفول السوداني والزبدة والقشدة ومشروبات الحليب 

تغذية ,مارغرين , فقط , الزيوت الغذائية والسمون النباتية , زيوت مهدرجة صالحة لل
  ٢٩ضمن الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451093  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -مروه يسرى فوزى صادق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -/ ورثه الحاج عبدهللا حسانين غريب بملك  - الزقازيق   -ش عبدالسالم الحريرى 
  الشرقيه  -الزقازيق 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٢٩الزيوت والخل والسمنه الوارده بالفئه ( - ٢٩الفئة 
 

٣٩٥٦٠٦االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451166  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -تامر رجب و شركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩لفئة رقم جميع المنتجات الواردة با - ٢٩الفئة 
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594 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451410  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زه الجي -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451656  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شعيب عمر الدورى و فراس رامز البرازى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادى  -شارع محمد الكاشف من شارع حسنين الدسوقى  ١٦

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451818  

  خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/08/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452225  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــت العاـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٩الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452735  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركةتضامن -روماني سامي عدلي تعلب  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453637  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -ي سامي عدلي تعلب رومان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينة نصر  -شارع جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة رقم  - ٢٩الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454639  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

601 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0454921  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0457451  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - محمود متولي علي متولي بلح 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -جوزة الع -المهندسين  -ش طنطا 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

بقول محفوظة؛ مرق لحم؛ زبدة؛ زبدة فول سوداني؛ رقائق فواكه؛ توت بري  - ٢٩الفئة 
مطبوخ [فواكه مطبوخة بالسكر]؛ قشدة [منتجات ألبان]؛ بيض؛ خميرة الحليب 
؛ فواكه ألغراض الطهو؛ منتجات غذائية ُمعدة من السمك؛ سمك محفوظ؛ فواكه مجمدة

معلبة؛ زيت الذرة الصفراء؛ لحوم؛ حليب؛ مربيات؛ زيت زيتون للطعام؛ رقائق بطاطا؛ 
سلطة خضروات؛ سجق؛ جمبري،؛ معجون بندورة؛ خضروات محفوظة الوارده بالفئة 

٢٩  
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0283256  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2012/12/26  

  :التسجيل البإسم ط
  

  شركة مساهمة سعودية مقفلة -شركة صناعات االغذية والعجائن الفاخرة (السنبلة) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربية السعودية  - ٢١٤٩٢جدة  -  ٨٩٦٠ص.ب.

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

الساجور، البن والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا و - ٣٠الفئة 
والخبزوالفطائروالحلوياتوالحلويات المثلجة وعسل النحل والعسل االسود والخميرة 

ومسحوق الخبيز والملح والخردل والخل والصلصة والتوابل والبهارات والثلج الواردة 
  ٣٠بالفئة 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0385625  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/02/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ويتابيكس ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة المتحدة -جيه ار  ٥  ١٥نورثانتس ان ان ’ ويتابيكس ميلز برتون التمير 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

احيق حبوب، حبوب "حبوب؛ حبوب إفطار؛ مستحضرات حبوب؛ مس  - ٣٠الفئة 
محضرة، وجبات خفيفة من الحبوب؛ مستحضرات حبوب إفطار؛ رقائق حبوب إفطار؛ 

موسلي؛ قطع حبوب، أطعمة خفيفة أساسها الحبوب، مواد غذائية مصنوعة من الحبوب؛ 
أطعمة خفيفة مصنوعة من الحبوب؛ حبوب أو قطع شوفان مع الفاكهة؛ وجبات خفيفة 

اسها الحبوب؛ وجبات خفيفة على شكل قطع أساسها من الفاكهة على شكل قطع أس
الجرانوال، حبوب أساسها الجرانوال؛ جرانوال؛ عصيدة؛ مقرمشات؛ خبز، معجنات، 

حلوى غير طبية؛ بسكويت، كعك، كعكة الغريبة، كعك محلى، مخبوزات، كعك المافن، 
كهة مشروبات أساسها الشوكوالتة؛ مشروبات تحتوي على الشوكوالته؛ مشروبات بن

  ٣٠الشوكوالتة؛ نكهات للمشروبات" بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391512  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -عدلى مرزوق حنين وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنيا -سمالوط  -الطيبة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الحالوة الطحينية و الطحينة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 

٢٠٠٨١٠االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404666  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة المسئولية  -باسمح للتسويق المحدودة شركة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٢١٤٦٤ ١٦٣٦٢جدة حى االندلس طريق المدينة عمارة الثانية الدور الثانى ص ب 
  السعوديه

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

الساغو؛ الدقيق قهوة، الشاي، الكاكاو والقهوة الصناعية؛ األرز؛ التابيوكا و - ٣٠الفئة 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز، المعجنات و الحلويات؛ المثلجات؛ 

السكر،عسل النحل، العسل االسود؛ الخميرة، مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل، 
  ٣٠الصلصات(توابل)؛ البهارات؛ المثلجات الواردة بالفئة رقم 

 

وغيرها ٩١٨٤٠طة مع العالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتب
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411546  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -المينا فودز للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -دفره مركز طنطا طريق القاهره االسكندريه الزراعى ب ٨٢

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الوارده 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413457  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -كرم محمد ابو العال وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مركز دلنجات البحيره -بملك ثريه احمد شعيب  -مركز الدلنجات  -قريه ابو صماده 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

جميع انواع الشاى و جميع انواع المشروبات التى اساسها الشاى وجميع  - ٣٠الفئة 
  ٣٠انواع السكر و جميع انواع البن الوارده بالفئه 

 

و غيرها ٣٢٨٨٢٧الشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415896  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بيه تي اندوفود سوكسيس ماكمور تي بيه كيه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٧٨-٧٦ث / اف جيه جيند سوديرمان كاف ٢٧انودفودتاور  -ن بالزا سورديرما
  جاكارتا سيالتان إندونسيا

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

مكرونة النودلز والمكرونة والبقسماط والصلصات البهارات والتوابل  - ٣٠الفئة 
 وصلصة الصويا والشاي وصلصة الطماطم والشعرية ( نودلز) دقيق القمح وجميع

  ٣٠السلع الواردة الواردة فى الفئة 
 

٧٧٣٨٩العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418018  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

تأسست و قائمة طبقا لقوانين  -ة شركة محدودة المسئولي -ليمتد  -فريزر اند نيافى 
  سنغافورة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١١٩٩٥٨سنغافورة  -#الكسندرا بوينت  ٢٠-٠٠- الكسندرا رود  ٤٣٨

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

مشروب الشاي بالحليب، مشروب القهوة بالحليب، مشروب  - ٣٠الفئة 
  .٣٠الفئة الشوكوالته/كاكاو مع الحليب الواردة في 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

611 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421760  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -ايجى فام للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -السالم  -بلوك ه المنطقه الصناعيه الملحقه بسوق العبور  ١٥قطعه رقم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئه  - ٣٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0426097  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ام أو جروب   -حمدى سيد بدوى وشركائه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -البساتين   -عمارات صقر قريش البساتين  ٧٨

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

مصاصة وجميع منتجات  -بسكويت  -بنبون  -لبان  -شيكوالته  -ة حلوى جاف - ٣٠الفئة 
  ٣٠الفئة 

 

التنازل عن كلمة  -  ٣٦١٣٠٣و  ٢٠١٠٣٢االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
magicماجيك  
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426823  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - عمرو عمران ابراهيم عمران 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش سعيد المنصوري اول السالم القاهرة ٢

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ما عدا الحلويات ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428033  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ماربيال للصناعات الغذائيه ( ماربيال ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الحي العاشر  -مساكن اطلس   ٤٠١

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

 -كيك  -بسكويت  -شيكوالتة  -بنبون  -حلوى جافة  -شيكوالتة  -لبان  - ٣٠الفئة 
  )٣٠و جميع منتجات الفئة ( -مخبوزات 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
وغيرها ٣٠٧٧٥١
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428281  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -وليد عبد الوهاب علي عبد الرحمن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر القديمة  -ش المدابغ  -ح البحيرى  ١١

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

616 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428289  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه - فرد  -ادم امير احمد المصرى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط - دمياط الجديدة  -مجاورة رابعة  - حى اول   ٣٤/  ٩

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن والشيكوالتة والمكسرات بالفئة  - ٣٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432658  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ابراهيم عبد السالم وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الساحل  -العدوية  شارع رابعة ١٧

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠خلطة البسبوسة الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
وغيرها ٦٨٧٤١
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433674  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - مصطفى عبد الوهاب علي عبد الوهاب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بني سويف -ش النور من شارع حاتم رشدي عبد السالم  مدينة بني سويف  ٦

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا الحالوه الطحينيه ٣٠ميع منتجات الفئة ج - ٣٠الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434271  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -شركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات ش م م  ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينه العاشر من رمضان   ٧٧/٧٦قطعه رقم  A3العاشر من رمضان امنطقه الصناعيه 
  الشرقيه

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0438092  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - اية دبليو ايه فود سيلوشن ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة برج العرب  -امتداد المنطقة الصناعية الرابعة  ١٥بلوك  ١٣ -١٢القطعة رقم 
  سكندريةاال -الجديدة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠شربات منخفض السعرات لصناعة الحلوى فقط بالفئة  - ٣٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438094  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة مصريةشركة مساهم - اية دبليو ايه فود سيلوشن ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة برج العرب  -امتداد المنطقة الصناعية الرابعة  ١٥بلوك  ١٣ -١٢القطعة رقم 
  االسكندرية -الجديدة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠شربات منخفض السعرات لصناعة الحلوى فقط بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

مالك العالمة استخدمها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441257  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة إيطاليا –اس اس بي ايه ’ويتور
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ميالنو (أم أي) (إيطاليا). ٢٠١٢٢-٤و، جاليريا ديل كورس

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

الكاكاو،الشوكوالته، الشوكوالته، قوالب و ألواح من الشوكوالته، برالين  - ٣٠الفئة 
(حلوى اللوز أو الجوز) بالشوكوالته، حلوى الشوكوالته على شكل بيض، بيض صغير 

  .٣٠حلويات وحلويات الواردة في الفئة من الشوكوالته، بسكويت، وجبات خفيفه، 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٦٩٧١٥٠العالمة 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441925  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الماسة الفريدة التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٢، مكتب رقم ٤دولة الكويت، حولي، شارع تونس، عمارة ناصر الرميح، الدور رقم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

من  الخبز والمعجنات والحلويات والدقيق والمستحضرات المصنوعة - ٣٠الفئة 
الحبوب والتوابل وتوابل السلطة والصلصات والخل والخردل والقهوة ومشروبات 

  ٣٠القهوة ومشروبات القهوة المنكهة الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442186  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية  - المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل هيلث بلس لالدوية و
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقي  -ش حسين احمد رشاد  ٣

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠شيكوالته وجميع منتجات الفئه  ٣٠بسكويت الوارد في الفئه  - ٣٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0442464  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -جمال محمد عبد السميع وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الصناعيه جنوب الثالثه برج العرب االسكندريه ٥بلوك  ٣القطعه رقم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الشيكوالته بصفه خاصه وجميع منتجات الفئه  - ٣٠لفئة ا
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443140  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد السعيد السيد منصور وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -سمنود  -ميدان البدراوى  -بجوار معرض حلويات منصور  -شارع سعد زغلول 
  الغربية

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443625  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -الغذائية صحارى للصناعات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مجمع  - B2المنطقة الصناعية  - ٨٤الشرقية مدينة العاشر من رمضان الوحدة رقم 
  الشركات االنشائية للمقاوالت ( الفرسان )

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠بالفئة  كاتشب ومايونيز ومسطردة وصوصات الواردة - 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445337  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -وفاء السيد الدسوقى ابراهيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

لك / باسم عبد الجليل عبد م -كفر دميتيوه  -مركز كوم حمادة عزبة السالمي  -البحيرة 
  الحميد سكر

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الحالوة الطحينية الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445665  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - نصر عبد الوهاب نصر السيد زيدان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  -البدرشين   -ابو رجوان البحرى 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الحالوة الطحينيه الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445971  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد السعيد السيد منصور و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه - ١٠-١٠قطعة  -بلوك ج  - المرحلة الثانيه  -المنطقة الصناعية  -جمصة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الحلويات الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 

١٤٠٥٤٢راطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم االشت
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445973  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - محمد السعيد السيد منصور و شركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه - ١٠-١٠قطعة  -بلوك ج  - المرحلة الثانيه  -الصناعية  المنطقة -جمصة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الحلويات الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 

على حدى DELISIOUSاالشتراطات        :      التنازل عن ديليشص  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445974  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد السعيد السيد منصور و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه - ١٠-١٠قطعة  -بلوك ج  - المرحلة الثانيه  -المنطقة الصناعية  -جمصة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠ة بالفئه رقم الحلويات الوارد - 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446362  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -يونس محمود عبد اللطيف عبد الجواد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقي -ش وزارة الزراعة  ٢٣الجيزة 

  30  : المةــــــلعات اـــفئ
  

  ٣٠العسل الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه  -االشتراطات        :      التناز عن البيان التجاري  
بالصوره
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446569  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -كمه الشام لصناعة المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الصناعية –الكرك  –المملكة األردنية الهاشمية 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

ساغو؛ القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا وال - ٣٠الفئة 
الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات 
المثلجة؛ عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل 
والصلصات (التوابل)؛ البهارات؛ الثلج؛ الشوكوالته،مغطسات الشوكوالته ، البسكويت 

ر، حبوب الشوكوال الملبسة بالسكر، شوكوال محشية بجوز مغطس بالشوكوال، السكاك
  ٣٠الهند، الملبس والفوندان و القضامة السكرية ؛ الحلويات والسكريات الواردة بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446571  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -كمه الشام لصناعة المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الصناعية –الكرك  –المملكة األردنية الهاشمية 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ القهوة والشاي  - ٣٠الفئة 
الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات 
المثلجة؛ عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل 

طسات الشوكوالته ، البسكويت والصلصات (التوابل)؛ البهارات؛ الثلج؛ الشوكوالته،مغ
مغطس بالشوكوال، السكاكر، حبوب الشوكوال الملبسة بالسكر، شوكوال محشية بجوز 

  ٣٠الهند، الملبس والفوندان و القضامة السكرية ؛ الحلويات والسكريات الواردة بالفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446784  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات  -عبد المعبود ابو زيد وشركاه لطحن وتعبئة وتغليف وتجارة وبيع البن 
  مسؤليه محدوده

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش اوالد ابو رواش الحفريه مركز اوسيم الجيزه٧٩

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠لفئة منتجات البن با - ٣٠الفئة 
 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447278  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -د فر  -السيد رمضان رمضان عبد الفتاح 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه مركز ومدينه طلخا الروضه بملك / رضا رمضان رمضان عبد الفتاح

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

رهاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عي االلوان الموضحه بالصو
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447585  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــالعات ـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447695  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  دير االنبا موسى القوي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق العلمين

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

البن والشاي والكاكاو والمستحضرات المصنوعه من الحبوب والتوابل  - ٣٠الفئة 
  ٣٠والبهارات بالفئه 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي الوان الموضحه بالنماذج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

640 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447968  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -دياموند فودز للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة  -XVIIIالدور االرضي من القطعة رقم  - العاشر من رمضان  -الشرقية 
  C1الصناعية 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠مقرمشات بالفئة السناكس وال - ٣٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
استخدمها مجمعة
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448120  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -ت الغذائية شركة النسيم للصناعا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448121  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة النسيم للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة - ٣٠ة الفئ
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة


