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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 
 

    0448122  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بيةشركة مساهمة لي -شركة النسيم للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0448123  

  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
  

  ٣٠ت الفئةجميع منتجا - ٣٠الفئة 
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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 
 

    0448126  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة النسيم للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــالع اتـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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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 
 

    0448416  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  متحدة تألفت بموجب قوانين والية نورث كارولينا شركة -بيبسيكو انك.

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

التابيوكا؛ القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ القهوة االصطناعية؛ السكر؛ األرز؛  - ٣٠الفئة 
الساغو؛ الدقيق؛ المستحضرات المعدة من الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛ الحلويات؛ 

المثلجات؛ عسل النحل؛ تاعسل االسود؛ الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ 
الخل؛ الصلصات (توابل)؛ البهارات؛ الحبوب؛ الحبوب المعالجة؛ منتجات األغذية 

بوب؛ منتجات األغذية الخفيفة المعدّة من طحين البطاطس؛ الخفيفة المعدّة من طحين الح
منتجات األغذية الخفيفة المعدّة من طحين األرز؛ المقرمشات؛ رقائق التاكو؛ رقائق 

التورتيال؛ الرقائق التي أساسها الطحين؛ الرقائق التي أساسها الحبوب؛ الوجبات الخفيفة 
ها الحبوب؛ ألواح الحبوب وألواح الطاقة التي أساسها الحبوب؛ ألواح األغذية التي أساس

الغذائية؛ األطعمة التي أساسها األرز؛ رقائق األرز؛ مقرمشات األرز؛ رقائق األرز؛ 
االرز المنفخ؛ الكعك (أرز)؛ األغذية الخفيفة المعدة من الذرة؛ الذرة المطبوخة؛ الفشار؛ 

األغذية الخفيفة التي  الذرة المشوية؛ الوجبات الخفيفة من الذرة المنفوخة؛ منتجات
أساسها الذرة الصفراء؛ األغذية الخفيفة المشّكلة التي تحتوي على ذرة صفراء؛ الخبز 

الرقيق المقرمش؛ البسكويت المملح على شكل عقدة؛ الجرانوال؛ ألواح الوجبات الخفيفة 
التي أساسها الجرانوال؛ بذور الحبوب المحّضرة؛ األغذية الخفيفة التي تحتوي على 
خليط من الحبوب والمكسرات والفواكه المجففة (حلوى)؛ الصلصات؛ الصلصات 

المتبلة؛ المكسرات المغطاة (حلوى)؛ األغذية الخفيفة التي أساسها الجرانوال؛ األغذية 
الخفيفة الجاهزة لألكل التي تتكّون أساسا من الحبوب والذرة والبذور أو المزيج منها. 

  ) دون غيرهـــــــــــــا٣٠لفئة (الـــــــــــــــــوارده با
 

وغيرها ١٨٦٦٠٢العالمة 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 
 

    0448420  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  انين نورث كاروليناشركة متحدة تألفت بموجب قو -بيبسيكو انك. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية ١٠٥٧٧اندرسون هيل روود بيرؤشيز نيويورك  ٧٠٠

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ القهوة االصطناعية؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛  - ٣٠الفئة 
لمعدة من الحبوب؛ الخبز؛ المعجنات؛ الحلويات؛ الساغو؛ الدقيق؛ المستحضرات ا

المثلجات؛ عسل النحل؛ تاعسل االسود؛ الخميرة؛ مسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ 
الخل؛ الصلصات (توابل)؛ البهارات؛ الحبوب؛ الحبوب المعالجة؛ منتجات األغذية 

طحين البطاطس؛ الخفيفة المعدّة من طحين الحبوب؛ منتجات األغذية الخفيفة المعدّة من 
منتجات األغذية الخفيفة المعدّة من طحين األرز؛ المقرمشات؛ رقائق التاكو؛ رقائق 

التورتيال؛ الرقائق التي أساسها الطحين؛ الرقائق التي أساسها الحبوب؛ الوجبات الخفيفة 
التي أساسها الحبوب؛ ألواح األغذية التي أساسها الحبوب؛ ألواح الحبوب وألواح الطاقة 

لغذائية؛ األطعمة التي أساسها األرز؛ رقائق األرز؛ مقرمشات األرز؛ رقائق األرز؛ ا
االرز المنفخ؛ الكعك (أرز)؛ األغذية الخفيفة المعدة من الذرة؛ الذرة المطبوخة؛ الفشار؛ 

الذرة المشوية؛ الوجبات الخفيفة من الذرة المنفوخة؛ منتجات األغذية الخفيفة التي 
راء؛ األغذية الخفيفة المشّكلة التي تحتوي على ذرة صفراء؛ الخبز أساسها الذرة الصف

الرقيق المقرمش؛ البسكويت المملح على شكل عقدة؛ الجرانوال؛ ألواح الوجبات الخفيفة 
التي أساسها الجرانوال؛ بذور الحبوب المحّضرة؛ األغذية الخفيفة التي تحتوي على 

فة (حلوى)؛ الصلصات؛ الصلصات خليط من الحبوب والمكسرات والفواكه المجف
المتبلة؛ المكسرات المغطاة (حلوى)؛ األغذية الخفيفة التي أساسها الجرانوال؛ األغذية 
الخفيفة الجاهزة لألكل التي تتكّون أساسا من الحبوب والذرة والبذور أو المزيج منها. 

  ٣٠الواردة بالفئة 
 

وغيرها ١٧١٧١٦لعالمة رقم العالمة مرتبطة مع ا -االشتراطات        :      
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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 
 

    0448810  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -كريم انور فاروق قريطم وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز ابو  -نادر كمال تكال جرجس المنطقه الصناعيه الثانيه بملك/  ٤٩قطعه رقم 
  البحيره - المطامير 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الشاي الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي  - ٣٧٥١٤١االشتراطات        :      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 

 
  

  : رقم  قدم عنها طلب
 

    0449015  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية  -حسين عبد الرحمن ادريس علي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -ملك / شيماء محمد السيد  -طنطا  -حارة درب الديب من شارع درب االثر 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة -- االشتراطات        :      التنازل عن توابل مصر 
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 
 

    0449080  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -  رامى محمد رجب ذكى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449213  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -الطيبات بيور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - قسم ثاني أكتوبر  -مخازن الشباب  - ٤عقار  -أكتوبر  ٦مدينة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

صه والخل ودبس الكاتشب والمايونيز والصوصات والمسطرده والصل - ٣٠الفئة 
الرمان وحامض ليمون وخل تفاح وماء ورد وعسل ابيض وعسل اسود وحالوة طحينيه 

  ٣٠الواردة بالفئة رقم 
 

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

    0449605  

  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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠ه جميع المنتجات الواردة بالفئ - ٣٠الفئة 
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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 
 

    0449615  

  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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449886  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 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 ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449911  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الوراده بالفئه  - 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 
 

    0450008  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -ل مطاحن االدهم لطحن الغال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق القاهرة بلبيس الصحراوى ٢٦الشرقيه مركز بلبيس الكيلو 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450014  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -مطاحن االدهم للطحن الغالل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق بلبيس القاهرة الصحراوي - ٢٦الشرقية طريق بلبيس الكيلو 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
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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 
 

    0450017  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -مطاحن االدهم للطحن الغالل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق بلبيس القاهرة الصحراوي - ٢٦الشرقية طريق بلبيس الكيلو 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450082  

  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 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

٤٢٥٢٧١االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450143  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية - احمد نور محمد جمال طرقجى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلب

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الثلج وجميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

ةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصور
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 جريدة 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 
 

    0450147  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى   -حسن محمد محمود سعيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مرغم قبلى  -المنطقة الصناعية  -بجوار شركة مصر للبترول  ٢٧١٨/١عقار رقم 
  االسكندرية - العامرية  

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الجيلي كوال وجميع المنتجات الواردة بالفئة  - 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 ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450268  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  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 
 

    0450426  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن   -رومانى سامي عدلى تعلب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠ات الوارده بالفئه المنتج  - ٣٠الفئة 
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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 
 

    0450565  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  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 
 

    0450682  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

ئمة ومنظمة بموجب شركة قا -كوبيز كو فود انداستريز اس دي ان بي اتش دي.  
  قوانين ماليزيا.

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بوكيت ميرتاجام،  ١٤٠٠٠، باندار بيردا، ٨، لورونغ بيردا أوتاما ٣٠آند  ٢٨، ٢٦
  بينانغ، ماليزيا.

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

قهوة قهوة فورية، شاي سريع التحضير ]ليس لألغراض الطبية[،كاوبتشينو،  - ٣٠الفئة 
بيضاء، أكياس قهوة مخلوطة، وبالتحديد عبوات من القهوة والسكر،قهوة مطحونة 

وكاملة،إضافات منكهة لحبوب القهوة، حبوب مغذية فورية،أرز خشن سريع التحضير، 
مستحضرات الحبوب بما في ذلك حبوب الفطور، رقائق الذرة، موسلي (حبوب إفطار 

قيق الشوفان،القهو ومستخلصات القهوة، من شوفان ملفوف غير مطبوخ مع فواكه)،د
الشاي ومستخلصات، مشروبات أساسها الشوكوالته والكاكاو، مشروبات أساسها الشاي 

والقهوة، مواد غدائية أساسها أرز أو دقيق أو حبوب، أيًضا على شكل أطباق 
جاهزة،دقيق حبوب الفاصولياء، بسكويت،فطائر، حلويات،بهارات،توابل، خل، ملح، 

سكر، عسل،خردل، أرز ومعكرونة على شكل شرائط وجميع هذه المنتجات  فلفل،
  وال ترد ضمن فئات أخري. ٣٠واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450961  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

مد محمود محمد يوسف ابو سريه فرد اح - شركة فروت سيتي لتعبئة المواد الغذائية 
  مصرى الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك/ محمود  -القليوبية  -ميدان القناطر الخيرية  -البرادعة  -ش مدرسة امين سامي 
  محمد يوسف ابو سريه

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

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 ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451567  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -شركة اوالد ابو عوض للتجارة والصناعة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

برج العرب الجديدة  -المنطقة الصناعية الثالثة  - ١٦بلوك  - ٨قطعة المصنع الكائن بال
  االسكندريه -

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  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 
 

    0451654  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - لتا للحلويات والصناعات الغذائية الد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -قطعه ب خدمات جنوب مدينه العاشر من رمضان  A2المنطقه الصناعيه 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البسكويت والشيكوالته وجميع 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 
 

    0451949  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -شركه النور للصناعات الغذائيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٢٠١مام شركة مبروك سرفيس قطعة  -طريق مصر اسكندرية الزراعي  -طنطا 
  ظة الغربيةمحاف ٠٠٩٢ك  - ٤٥حوض 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا المقرمشات واالسناكس ٣٠جميع المنتجات الواردة 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 
 

    0452226  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سيطةشركة توصية ب  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٠الفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452722  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الوارد 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 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0452736  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٠فئة ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453487  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مؤسسة فردية اماراتية -كافيه سيرف ان موشن  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المتحدهدبى االمارات العربيه  ٨٢٠٩ب  -ص

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

القهوه والشاي والكاكاو والقهوه االصطناعيه االرز التابيوكا والساغو الدقيق  - ٣٠الفئة 
والمستحضرات المصنوعه من الحبوب الخبز والفطائر والحلويات الحلويات المتلجه 

لخل والصلصات عسل النحل والعسل االسود الخميره ومسحوق الخبيز الملح الخردل ا
  ٣٠(التوابل) البهارات التلج وجميع المنتجات الوارده بالفئه 
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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 
 

    0453638  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينة نصر  -مال الدين عفيفى احمد فخرى شارع ج ٧

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  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 
 

    0454633  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  صرى الجنسيةم -فرد   -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٣٠الفئة 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454922  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0457453  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  محمود متولي علي متولي بلح

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش طنطا المهندسين العجوزة الجيزة

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

الصلصات (التوابل)؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل و - ٣٠الفئة 
البهارات؛صودا الخبيز [بيكربونات الصودا ألغراض الطهو], فطائر لحم; عجين أغذية 

نشوية; فطائر; معجنات; البيستو اإليطالية [صلصات]; بيتزا; مقبّالت [توابل];رافيول 
(فطائر بالجبنة والصلصة الحمراء); خبز أفرنجي; بسكويت؛ كعك؛ برغر جبنة 

لويات؛ رقائق ذرة؛ منتجات طحن الدقيق؛ معكرونة؛ نودلز (معكرونة [ساندويشات]؛ ح
  ٣٠رقيقة)؛ سباغيتي (معكرونة رفيعة)؛ خبز بدون خميرة؛ الوارده 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 
 

    0427956  

  خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2020/11/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -حسام الدين كمال مدبولى وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة العاشر من رمضان الشرقية - ٦المنطقة الصناعية سى  - ٦٤قطعة 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

المكسرات و جميع منتجات  -البقوليات  -ات الزراعية الحاصالت و المنتج - ٣١الفئة 
  دون غيرها ٣١الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429752  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - حى عبد هللا على حسانين فت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بني سويف -بني مؤمنه مركز ببا ملك / عبد هللا فتحي عبد هللا مركز ببا  

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٣١الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436291  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد محمد محمد هنداوى عامر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز  -بملك / محمد هنداوى عامر -لبورصة شارع ا -مركز ايتاي البارود  -البحيرة 
  التوفيقية

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا البقوليات ٣١منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
 

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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441730  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441926  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الماسة الفريدة التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٢ب رقم ، مكت٤دولة الكويت، حولي، شارع تونس، عمارة ناصر الرميح، الدور رقم 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

المنتجات الزراعية والبستانية والحبوب غير المدرجة في الفئات األخرى  - ٣١الفئة 
  ٣١والفواكه والخضروات الطازجة الواردة في الفئة 
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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 
 

    0443388  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسة - فرد  -سناء عبد العظيم حسين المهندس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش المنايفه نظير بملك وليد محمد عبد الوهاب محمد امام ٩البحيره كفر الدوار 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١الفئة 
 

ات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراط
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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 
 

    0447279  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -السيد رمضان رمضان عبد الفتاح 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قهليه مركز ومدينه طلخا الروضه بملك رضا رمضان رمضان عبد الفتاحالد

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١الفئة 
 

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 
 

    0447461  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -ليلي حجاج وشركاها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البرج البحرى المندرة بحرى ١٣االسكندريه المنتزة شقه بالدور السابع علوى رقم 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١اطس والبصل والحاصالت الزراعيه بالفئة تقاوى البط - ٣١الفئة 
 

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 
 

    0447500  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه  - DH TRADINGبس دي اتش تريدينج الكسسوارات المال
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣١الفئة 
 

:      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 
 

    0447904  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -رى ش جمال الدين عفيفى احمد فخ ٧

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448686  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -عبد الدايم للحاصالت الزراعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -قويسنا  -حارة بدوي من شارع الجيش  ٥

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١وجميع المنتجات الواردة بالفئة  ٣١الحاصالت الزراعية الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449489  

  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 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

وانات؛ رمل معطر للحيوانات األليفة [فراش أشجار؛ مواد غذائية للحي - ٣١الفئة 
للحيوانات]؛ بقول طازجة؛ قشور جوز الهند؛ زهور مجففة للتزيين؛ مكسرات، غير 

معالجة؛ فول سوداني طازج؛ خضروات طازجة؛ خميرة لالستهالك الحيواني؛ طعام 
  ٣١للحيوانات األليفة. جميع منتجات فئه 
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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
 

    0449596  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الفي جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -اول الزقازيق  -الدور التاني علوي  - ش النقراشي  ١٠٨

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١منتجات الواردة بالفئه جميع ال - ٣١الفئة 
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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 
 

    0449896  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -ين شارع التسع -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  القاهرة -الجديده 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣١الفئة 
 

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 
 

    0449901  

  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 -الجديده 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الوراده بالفئه  - ٣١الفئة 
 

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 ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450427  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451414  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

  :سجيلالت إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451566  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة اوالد ابو عوض للتجارة والصناعة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برج العرب الجديدة -المنطقة الصناعية الثالثة  - ١٦بلوك  - ٨المصنع الكائن بالقطعة 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١فئة ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451657  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شعيب عمر الدورى و فراس رامز البرازى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
 

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 
 

    0452056  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣١الفئة 
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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 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0452144  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١لفئة 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 
 

    0452723  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١المنتجات الوارد بالفئة  - ٣١الفئة 
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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 
 

    0452923  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة بسيطةشركة توصي -شركة أحمد عبد الجواد الطنبولى وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دناصور ملك محمد فريد محمود شرارة مركز الشهداء المنوفيه

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453591  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١الفئة 
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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 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0453639  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١منتجات الفئة  جميع - ٣١الفئة 
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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 
 

    0454430  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454475  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه - فرد  -اشرف محمد محمد حسن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك / محمد محمد حسن -ش المحطة  -الصالحية القديمة 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ٣١الفئة 
 

ك علي حدي و في  ١و رقم  fالتنازل عن  -االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجاري 
الوضع العادي
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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 
 

    0454476  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه - فرد  -اشرف محمد محمد حسن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك / محمد محمد حسن -ش المحطة  -الصالحية القديمة 

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ٣١الفئة 
 

في الوضع العادي ١و رقم  fالتنازل عن  -االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجاري 
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 جريدة 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 
 

    0454956  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -مقدار لالستثمارات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -المعادي  -كورنيش النيل  - ش مساكن االخاء  ١٤

  31  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0302784  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/05/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين تكساس -سيركل كيه ستورز انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٨٥٠٧٢ - ٢٠٨٥فونيكس اريزونا  ٥٢٠٨٥ب ٠ص

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

حولية ، المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات الغير البيره الغير ك - ٣٢الفئة 
كحولية ، مشروبات الفواكه ، عصائر الفواكه ، الشراب وغيرها من المستحضرات 

  ٣٢المعدة لعمل المشروبات بالفئة 
 

على حدى Kاالشتراطات        :      التنازل عن حرف كيه 
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 جريدة 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 
 

    0302788  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/05/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين تكساس -سيركل كيه ستورز انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٨٥٠٧٢ - ٢٠٨٥فونيكس اريزونا  ٥٢٠٨٥ب ٠ص

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

البيره الغير كحولية ، المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات الغير  - ٣٢الفئة 
كحولية ، مشروبات الفواكه ، عصائر الفواكه ، الشراب وغيرها من المستحضرات 

  ٣٢المعدة لعمل المشروبات بالفئة رقم 
 

٣٤٤٢٣٥ة مرتبطة مع العالمة رقم العالم -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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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 
 

    0371580  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/05/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -جلوبال بريميام براندز اس ايه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  د فلور رايتثير ٤مدريد ( اسبانيا ) سانت انجراسيا  ٢٨٠٠٨

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

البيرة و المياة المعدنية و غيرها من المشروبات غير الكحولية مشروبات  - ٣٢الفئة 
الفواكة و عصائر الفواكة اشربه و مستحضرات اخرى لتحضير المشروبات الواردة 

  ) دون غيرها٣٢بالفئة (
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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 
 

    0376746  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/09/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - اتش بى انترناشيونال لالغذيه والمشروبات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المقطم   -المنطقة س الهضبه العليا  - ٨٦٦٦قطعه 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

مشروبات مستخلصه من الفواكه وعصائر الفواكه شراب ومستحضرات  - ٣٢الفئة 
  ٣٢اخرى لعمل المشروبات و جميع منتجات 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 
 

    0419875  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد -بثينة عادل سيد اسماعيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش محمد قاسم ميدان لبنان العجوزة الجيزة ١٤

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441729  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢تجات الواردة بالفئه جميع المن - ٣٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441927  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الماسة الفريدة التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية ، شراب  - ٣٢الفئة 
  ٣٢الواردة 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 
 

    0448283  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصريه -الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ,٧٦القطعه  - A3المنطقة الصناعية  -مدينة العاشر من رمضان 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448788  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ايمان البسيونى محمد موسى البربرى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية -منشأه االخوه ملك محسن عريان السيد مركز ومدينه اجا 

  32  : المةــــــعات الـــفئ
  

  ٣٢العصائر الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

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 
 

    0448789  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ى محمد موسى البربرى ايمان البسيون

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية -منشأه االخوه ملك محسن عريان السيد مركز ومدينه اجا 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢العصائر الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

717 
 

 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 
 

    0448791  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ايمان البسيونى محمد موسى البربرى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية -ا منشأه االخوه ملك محسن عريان السيد مركز ومدينه اج

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢العصائر بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448792  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ايمان البسيونى محمد موسى البربرى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية -منشأه االخوه ملك محسن عريان السيد مركز ومدينه اجا 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢العصائر الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449488  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

مشروبات غير كحولية؛ البيرة (شراب الشعير)؛ عصائر مركزة لعمل  - ٣٢الفئة 
  ٣٢المشروبات.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 
 

    0449607  

  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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

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

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0450145  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية - احمد نور محمد جمال طرقجى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوريا -حلب 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المياة وجميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

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

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450377  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ميكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروبات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش عبد السالم فريد ٤١

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
 

وغيرها ٣٠٣١٧١العالمة 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 
 

    0450378  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ميكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروبات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش عبد السالم فريد  ٤١

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
 

وغيرها ٣٠٣١٧١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -طات        :      االشترا
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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 
 

    0450507  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -دور الثالث ال -ش السودان  ٣٠٤
  

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئة رقم  - ٣٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450567  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  توصية بسيطةشركة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٢الفئة 
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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 
 

    0450963  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد  -احمد محمود محمد يوسف ابو سريه  - شركة فروت سيتي لتعبئة المواد الغذائية 
  مصرى الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك/ محمود  -القليوبية  -ميدان القناطر الخيرية  -البرادعة  -ش مدرسة امين سامي 
  سريهمحمد يوسف ابو 

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451415  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -رجب وشركاه  تامر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
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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 
 

    0451971  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه - بينفيت للمأكوالت والمشروبات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

التجمع  -ش الشمالي  ٩٠ -بمبني ترفيوم بيزنس كومبلكس  E5 - UGالوحدة الرقم 
  القاهرة -القاهرة الجديدة  -الخامس 

  32  : مةالــــــات العـــفئ
  

المياه الغازية و المرطبات والمياه الطبيعية و المعدنية و العصائر الطبيعية و  - ٣٢الفئة 
  ٣٢الصناعية الواردة بالفئة 

 

٧و الرقم  Vاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 
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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 
 

    0452724  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنها
 

    0453353  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة منظمة و قائمة  -شينا ريسورزيس سنو بروري(ليو نينج) كمبانى ليمتد) 
  بموجب قوانين الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، لياونينغ ، الصين ١١٠١٠١شارع زوليان ، سوجياتون ديستريكت ، شنيانغ  ١٥٩

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

منقوع الشعير خالصات من ازهار  -بيرة شعير منبت -بيرة الزنجبيل  -بيرة  - ٣٢الفئة 
خالصات غير كحولية من الفاكهة  -منبت  -منقوع شعير  -حشية الدنيار لصناعة البيرة 

مياة معدنية  -( مشروبات) مياة  - مشروبات غير كحولية من عصير الفاكهة  -
  ٣٢(مشروبات) الواردة بالفئة 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 
 

    0453365  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -ر الثالث الدو -ش السودان  ٣٠٤
  

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453592  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -  تامر رجب وشركاه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453640  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0454114  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
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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 
 

    0454431  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - ندسين المه - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0318005  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/05/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -وقائمة طبقا لوالية كونيكتيوكت  شركة متحدة  تاسست -دياجو نورث أمريكا انك  
  الواليات المتحدة األمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة األمريكية  - ٠٦٨٥١ -كونيكتيوكت  -نور ووك  - مسين افينيو  ٨٠١

  33  : المةــــــات العـــفئ
  

  ن غيرهادو ٣٣المشروبات الكحولية ( ماعدا البيرة ) بالفئة  - ٣٣الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0400901  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية - كونينج للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  33  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣جميع منتجات الفئه رقم  - ٣٣الفئة 
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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 
 

    0449486  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  33  : المةــــــات العـــفئ
  

المشروبات الروحيه والمشروبات الكحوليه نبيذ وجميع منتجات الفئه رقم  - ٣٣الفئة 
٣٣  
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 جريدة 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 
 

    0291510  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2013/07/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة امريكية متحدة مؤسسة وقائمة بموجب  -بريتش امريكان توباكو (براندز) انك 
  قوانين والية ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

،  ١٩٨٠٨  - ١٦٧٤، ويلمينجتون ديالوير ١٠٠ليتل فولز درايف ، سويت  ٢٥١
  ات المتحدة االمريكيةالوالي

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

السجاير ، التبغ ، منتجات التبغ ، القداحات ( الوالعات ) ، الثقاب ، ادوات  - ٣٤الفئة 
  دون غيرها ٣٤المدخنين والواردة بالفئة 

 

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

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

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448106  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئوليه طبقا  -برودفار (شانغهاي) مانجمينت كونسالتينج كو، ليمتد 
  لقوانين الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

هوانجبو ديستريكت شانغهاى  -رود ساوث زهونجشان  ١٤٢٠رقم  ٢٤٥٣رووم 
  الصين

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

تبغ اللف، ورق سجائر، تبغ للمضغ، عيدان الثقاب، تبغ مفروم (مفتت)،  - ٣٤الفئة 
منافض رماد السجائر للمدخنين، التبغ، أوراق التبغ، غاليين التدخين االلكترونية، 

نية، نكهات للتبغ غير تلك المتعلقة بالزيوت السيجار االلكتروني، السجائر االلكترو
العطرية، السيجار، قطاعات سيجار، مباسم سيجار، السجائر، أطراف السجائر، 

والعات السجائر، مرشحات السجائر، علب السجائر، سجائر تحتوى علي بدائل التبغ 
الفئة ليست لالغراض الطبية، أعشاب للتدخين، مزيالت روائح الفم الكريهة للمدخنين ب

٣٤  
 

١٥٤٠٨٣١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449249  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة المسئولية -فيليب موريس برودكتس اس ايه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا  –نيو شاتيل  ٢٠٠٠-٣: كيو جينير نيود 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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

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

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

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

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

  ٣٤إلعادة الشحن" 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 
 

    0450104  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2021/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد روسى الجنسية -شيكوفيتس ديميترى بافلوفيتش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، ليت. إيه، كيه في. ٣. كورب. ٢بطرسبرغ ، يو إل. سمولنوغو ،  -، سانت ١٩١١٢٤
٦٧.  

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

ماص لغاليين التبغ، منافض السجائر للمدخنين، رزم من أوراق ورق  - ٣٤الفئة 
السجائر، تبغ مضغ، علب سيجار، قطاعات سيجار، علب سجائر، فالتر السجائر، 
حامل سجائر، ورق سجائر، السجائر، سجائر تحتوي على بدائل تبغ ليست لغايات 

جار، السجائر طبية، أطراف سجائر، حاملي السيجار، سيجاريلو (سيجار رفيع)، السي
اإللكترونية، حجارة النار (الصوان)، المنكهات غير الزيوت األساسية للتبغ، المنكهات 

غير الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر اإللكترونية، أوعية غاز لوالعات 
السيجار، أعشاب للتدخين، الشيشة، صناديق لترطيب التبغ، والعات للمدخنين، محاليل 

في السجائر اإللكترونية، علب الثقاب، اعواد الكبريت، حامالت أعواد  سائلة لالستخدام
الثقاب، فوهات لحامالت السجائر، مبخرات الفم للمدخنين، أدوات تنظيف غاليين التبغ، 

رفوف األنابيب لغاليين التبغ، آالت الجيب للف السجائر، سعوط (الشّمـة)، علب 
أطراف من الكهرمان األصفر لمباسم  السعوط (الشّمـة)، مبصقة لمستخدمي التبغ،

السيجار والسجائر، تبغ، مرطبانات التبغ، غاليين التبغ، أكياس التبغ، فتائل مهيأة 
  وال ترد ضمن فئات أخري. ٣٤لوالعات السجائر وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 

 

عادىالتنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع ال -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450122  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد روسى الجنسية -لوزهانسكايا ايلينا ميكايلو فنا  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  (روسيا). ٦٧، ليت. إيه، كيه في. ٣. كورب. ٢بطرسبرغ، يو إل. سمولنوغو، -سانت

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

ورق ماص لغاليين التبغ، منافض السجائر للمدخنين، رزم من أوراق  - ٣٤الفئة 
السجائر، تبغ مضغ، علب سيجار، قطاعات سيجار، علب سجائر، فالتر السجائر، 
حامل سجائر، ورق سجائر، السجائر، سجائر تحتوي على بدائل تبغ ليست لغايات 

ة، أطراف سجائر، حاملي السيجار، سيجاريلو (سيجار رفيع)، السيجار، السجائر طبي
اإللكترونية، حجارة النار (الصوان)، المنكهات غير الزيوت األساسية للتبغ، المنكهات 

غير الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر اإللكترونية، أوعية غاز لوالعات 
اديق لترطيب التبغ، والعات للمدخنين، محاليل السيجار، أعشاب للتدخين، الشيشة، صن

سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، علب الثقاب، اعواد الكبريت، حامالت أعواد 
الثقاب، فوهات لحامالت السجائر، مبخرات الفم للمدخنين، أدوات تنظيف غاليين التبغ، 

عوط (الشّمـة)، علب رفوف األنابيب لغاليين التبغ، آالت الجيب للف السجائر، س
السعوط (الشّمـة)، مبصقة لمستخدمي التبغ، أطراف من الكهرمان األصفر لمباسم 
السيجار والسجائر، تبغ، مرطبانات التبغ، غاليين التبغ، أكياس التبغ، فتائل مهيأة 

  وال ترد ضمن فئات أخري. ٣٤لوالعات السجائر وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450126  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  روسى الجنسية فرد -لوزهانسكايا ايلينا ميكايلوفنا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦٧، ليت. إيه، كيه في. ٣. كورب. ٢بطرسبرغ، يو إل. سمولنوغو، -، سانت١٩١١٢٤
  (روسيا).

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

ورق ماص لغاليين التبغ، منافض السجائر للمدخنين، رزم من أوراق  - ٣٤الفئة 
طاعات سيجار، علب سجائر، فالتر السجائر، السجائر، تبغ مضغ، علب سيجار، ق

حامل سجائر، ورق سجائر، السجائر، سجائر تحتوي على بدائل تبغ ليست لغايات 
طبية، أطراف سجائر، حاملي السيجار، سيجاريلو (سيجار رفيع)، السيجار، السجائر 

منكهات اإللكترونية، حجارة النار (الصوان)، المنكهات غير الزيوت األساسية للتبغ، ال
غير الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر اإللكترونية، أوعية غاز لوالعات 

السيجار، أعشاب للتدخين، الشيشة، صناديق لترطيب التبغ، والعات للمدخنين، محاليل 
سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، علب الثقاب، اعواد الكبريت، حامالت أعواد 

السجائر، مبخرات الفم للمدخنين، أدوات تنظيف غاليين التبغ،  الثقاب، فوهات لحامالت
رفوف األنابيب لغاليين التبغ، آالت الجيب للف السجائر، سعوط (الشّمـة)، علب 

السعوط (الشّمـة)، مبصقة لمستخدمي التبغ، أطراف من الكهرمان األصفر لمباسم 
أكياس التبغ، فتائل مهيأة السيجار والسجائر، تبغ، مرطبانات التبغ، غاليين التبغ، 

  وال ترد ضمن فئات أخري. ٣٤لوالعات السجائر وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
 

 Sالتناز عن حرف  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
فى الوضع العادى وعن البيان التجارى
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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 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0450968  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -فاروس (روز ابراهيم احمد عرفات وشريكها) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -فيصل  -الكوم االخضر  -محطه  ٤شقة  -الدور الثاني  -عمارات سعودي  ٥

  34  : مةالــــــات العـــفئ
  

  ٣٤جميع منتجات الفئة  - ٣٤الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0450970  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -فاروس (روز ابراهيم احمد عرفات وشريكها) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -فيصل  -الكوم االخضر  -محطه  ٤شقة  -لدور الثاني ا -عمارات سعودي  ٥

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات بالفئة  - ٣٤الفئة 
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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 
 

    0453523  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -  فيليب موريس بروكتس اس ايه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا . -نيو شاتيل  ٢٠٠٠ - ٣كيو جينير نيود 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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

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

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

النيكوتين يحتوي؛ األجهزة التدخين عن طريق الفم للمدخنين ومنتجات التبغ وأبدال تبغ. 
طفايات  ٣٤ونية؛ أجزاء ولوازم" الورادة بالفئة منتجات المدخن للسجائر اإللكتر

السجائر والسيجار ساخنة وكذلك العصى التبغ الساخنة ، صناديق السجائر االلكترونية 
  ٣٤القابلة العادة الشحن بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

748 
 

 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 
 

    0453697  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا.  –نيو شاتيل  ٢٠٠٠-٣كيو جينير نيود 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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

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

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

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

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

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0455072  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا - فيليب موريس بروكتس اس ايه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا.  –نيو شاتيل  ٢٠٠٠ - ٣كيو جينير نيود 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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

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

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

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

 

٤٤٨٧٩٩االشتراطات        :      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 
 

    0282589  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2012/12/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة المسئولية - باربادوس ليمتد فورسيزونز هوتيلز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جزر الهند الغربية -بريدجتاون باربادوس  -هاى ستريت  - شنسرى هاوس 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االعالن، خدمات ادارة االعمال، خدمات ادارة اعمال الفنادق و  - ٣٥الفئة 
ت و المكاتب و المراكز التجارية و خدمات ادارة المحال و مراكز المطاعم و المشروبا

التسوق و محال البيع بالتجزئة و الجملة، خدمات االعمال التجارية و االستشارات 
االدراية، خدمات ادارة الفنادق االدارية، خدمات ادارة االعمال االستشارية المتعلقة 

المتعلقة باالطعمة و المشروبات، خدمات  بالفنادق، خدمات اداراة االعمال االستشارية
ادارة االعمال المتعلقة باالستشارات و التراخيص، خدمات ادارة االعمال الخاصة 

بالوظائف المكتبية، خدمات تنظيم المؤتمرات و المعارض الغراض تجارية، خدمات 
البيع بالتجزئة، خدمات اصدار البريد، خدمات البيع عن طريق االنترنت، خدمات 

تجميع تشكيله من السلع لصالح الغير و ذلك لتمكين الزبائن من معاينتها و شرائها عند 
الجاحة فى الفنادق و منافذ بيع االطعمة و المشروبات، و المكاتب و مراكز المؤتمرات 
و مجال الجملة و التجرئة و ذلك من خالل كتالوجات عامة يمكن الطلب منها بالبريد او 

االتصال او من خالل كتالوجات عامة من خالل شبكة االتصاالت  بأى وسيلة من وسائل
عن طريق االنترنت و كذلك من موقع شبكة االتصاالت، او عن طريق تجميع القوائم، 

البريد، التليفون و اى وسيلة اتصال اخرى، و خدمات الطلب عن طريق االتصاالت 
عمال و ادارة االعمال، السلكية و الالسلكية، خدمات االعالن المباشر، خدمات اال

خدمات اداراة عرض البضائع و خدمات الدعاية و الترويج و التسوق، خدمات االبحاث 
و التحليل و التسويق، خدمات الدعاية عن طريق برامج جوائز، و تشمل الزبائن فى 

الفنادق و المنتجعات، خدمات الدعاية عن طريق برامج تقديم جوائز لمستخدمى 
انية، خدمات وكاالت االستيراد و التصدير، خدمات شراء السلع لصالح البطاقات االئتم

االعمال، خدمات تسويق اعالمي و تشمل جميع الخدمات المذكورة المقدمة اليكترونيا او 
عبر االنترنت من خالل قاعدة نيانات او من خالل االنترنت، خدمات تقديم المعلومات و 

ت المذكورة، خدمات عضوية العمالء و الوالء و النصح و االستشارات المتعلقة بالخدما
الحوافز و المكافأت و خدمات برامج الترويج و الدعاية التجارية، خدمات االعالن و 

  ٣٥جميعها تقع بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0309949  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه ذات مسئولية  -كة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة ( سليب هاى ) شر
  تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودي -محدودة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربية السعودية -مدينة الرياض 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

يراد و تصدير كافه انواع المراتب و السرر و االسفنج (العادي خدمات االست - ٣٥الفئة 
و المضغوط ) و المخدات و الشراشف و المفارش ( المطرزه و غير مطرزه ) و 

كافه انواع المفروشات و  -االغطيه و اللحف و كافه مستلزمات النوم و البطانيات 
غيرها كافه مواد و مستلزمات االثاث بجميع استخدامتها المنزليه و المكتبيه و الطبيه و 

الديكور و الدهانات و كافه المواد البتروكيماويه و الخام و المتعلقه بصناعه االسفنج و 
االلياف الصناعيه و الطبيعيه بجميع  -المفروشات و االثاث و الصناعات المكمله 

ه انواعها من قطن جوت و اكريليك و بوليستر و وبولي بروبلين و االسالك الحديدي
  ٣٥الخاصه بصناعه مراتب السست بجميع سماكتها و هذه الخدمات وارده بالفئه 

 

العالمه مرتبطه مع العالمه قم   -االشتراطات        :      التنازل عن كلمات العالمه كال علي حدي 
منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره -و غيرها  ٢٩٧٥٩٢
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 جريدة 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 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنها
 

    0319176  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/06/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  مساهمة امريكية -أفيدا كوربوريشن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

, الواليات المتحدة  ٥٥٤٤٩فزانت  ريدج درايف , مينيابوليس , والية منيسوتا  ٤٠٠٠
  االمريكية

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال منتجات العناية الشخصية  ٣٥خدمات البيع بالتجزئة بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
ومستحضرات التجميل ومواد التجميل والعطور ومنتجات العناية بالبشرة والشعر 

والشموع وبخاخ غرفة العطر والزيوت العطرية والبخور والكتب والمجوهرات الواردة 
  ٣٥بالفئة 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 
 

    0366002  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/02/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة -سترايك ميديا للدعايه و االعالن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - المهندسين -شارع االحرار  ١٠الدور االول بعد االرضى العقار رقم  ٢الشقه رقم 
  الجيزة

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥الدعايه واالعالن في الفئه  - ٣٥الفئة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0366507  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/02/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ديالويرمؤلفه و قائمه لقوانين وايه  -شركه مساهمه  -رانجلر اباريل كورب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - ١٩٨١٠ديالوير  -ويلمنجتون  -سيلفر سايد رود  - ٣٤١١كونكورد بالزا 
  المتحدة االمريكية

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية و االعالن و ادارة و توجيه االعمال و البيع بالتجزئة و الجملة و ذلك  - ٣٥الفئة 
كالتالى منتجات المالبس، األحذية،  ٢٥و  ١٨و  ١٤ات الخاصة بالفئات على المنتج

الجينز، بنطلون كاجوال ، بناطيل ، سراويل داخلية ، الشورت ، السراويل القصيرة ، 
سويات بانتس، سوياتشورتس ، البوتوم ، قمصان محبوكة ، قمصان منسوجة ، بلوفر ، 

يتشرت ، سويتر ، توب ، تنانير ، تي شيرت ، قمصان ذات ازاره ، البلوزات ، سو
فساتين كاجوال ، فَست صدارات ، جاكيت ، معطف ، المالبس المصنوعه من الدنيم 
(نسيج مبرد قطني متين) ، لمالبس الداخلية؛ األحزمة، حماالت للبنطلونات ، أثواب 
ضيقة ، جوارب قصيرة ، مالبس محبوكة ، شباشب ، أحذية ، احذية بوت ، مالبس 

د ، قبعات ، الكبات ، الساعات و ساعات الحائط ، نظارات، اكسسوارات للموالي
النظارات، وهي األشرطة، وحبال الرقبة وأشرطة الرأس التي تقيد النظارات من 

الحركة على مرتديها ، حقائب للنظارات ، األغطية الواقية وحقائب ألجهزة الكمبيوتر 
مول ، حماالت بحمالت واقية ألجهزة اللوحية ، حقائب واقية ألجهزة الكمبيوتر المح

الكمبيوتر المحمول ، جرابات للهواتف المحمولة ، جرابات شفافه للهواتف المحمولة ، 
وهي  ١٨الجلود و الجلود المقلدة والسلع المصنوعة من هذه المواد المدرجة فى الفئة 

، و  حقائب اليد والمحافظ والشنط و حقائب مستحضرات التجميل التي تباع فارغة
  حقائب ادوات الزينة التي تباع فارغة ، محافظ جيب ، محافظ جلدية "
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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 
 

    0374557  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

 مؤلفه و قائمه طبقا لقوانين واليه -شركه مساهمه  -تشوب اى ان ايه هولدنجز انك 
  ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ١٩١٠٦بنسلفانيا ’ فيالدلفيا ’ والنت ستريت  ٤٣٦

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

: "خدمات تقديم المشورة التجارية ، والخدمات االستشارية ، ٣٥الفئة  - ٣٥الفئة 
لتجارية ، إدارة وتوجيه األعمال ، نصائح والتقارير والتحليالت لعمالء األعمال ا

األعمال ، المعلومات واالستفسارات فى االعمال ، دعاية وإعالن وشؤون األعمال ، 
اإلستفتاء وإستطالع اآلراء ، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية ، استشارات 

يم المشورة إدارة مخاطر العمل، استشارات األعمال ، استشارات األعمال ، وهي تقد
فيما يتعلق ببرامج السالمة والخسارة التي تحدد المخاطر وتقللها وتمنعها ، إدارة 

األعمال ، تجميع البيانات وتحليلها ، توفير المعلومات التجارية للشركات والكيانات 
القانونية ، خدمات تدقيق الحسابات ، إدارة خدمات الوكالة العامة، تحديداً ، تقديم إحاالت 

كالء ، وتقديم برنامج تسعير ، خدمات األعمال وهي وسيطا األعمال ، توفير للو
المعلومات التجارية، خدمات األعمال وهى تدقيق الحسابات ، تتبع ومراقبة خدمات 

االمتثال لآلخرين، ألغراض تجارية ، خدمات حفظ السجالت التجارية لآلخرين، إلدارة 
مة االستعانة بمصادر خارجية فى مجال مخاطر وأغراض االمتثال التنظيمية ، خد

تحليل األعمال ، قيادة خدمات مجمعة و خدمات المطابقة ، وهي مطابقة طلبات 
المستهلكين لالسعار التي يتم جمعها عبر اإلنترنت إلى الوسطاء المؤهلين والوكالء 

والوكاالت المهتمين بهذه الطلبات ، خدمات االستشارات والمعلومات والخدمات 
  ستشارية المتعلقة بكل ما سبق."اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0378176  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدوده المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -اينستاجرام ال ال سي 
  ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه. -  ٩٤٠٢٥كاليفورنيا  -مينلو بارك  -ويلو رود  ١٦٠١

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

" خدمات التسويق والدعاية واإلعالن والترويج، توفير خدمات أبحاث  - ٣٥الفئة 
السوق وخدمات المعلومات؛ الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عبر شبكة اإلنترنت 

االتصاالت؛ خدمات األعمال والدعاية واإلعالن، وهي التخطيط اإلعالمي  وشبكات
وشراء وسائل اإلعالم لآلخرين؛ خدمات األعمال والدعاية واإلعالن، وهي خدمات 
الدعاية واإلعالن لتتبع األداء اإلعالني، وإلدارة وتوزيع وخدمة الدعاية واإلعالن، 

م التقارير عن بيانات الدعاية واإلعالن، ولتحليل بيانات الدعاية واإلعالن، ولتقدي
ولتحسين أداء الدعاية واإلعالن؛ الخدمات االستشارية في مجاالت الدعاية واإلعالن 

والتسويق، وهي تخصيص جهود الدعاية واإلعالن والتسويق لآلخرين؛ توفير المواقع 
والتسويق والوسائل عبر اإلنترنت لربط البائعين مع المشترين؛ الدعاية واإلعالن 

والترويج لبضائع وخدمات اآلخرين عن طريق توفير معدات التصوير ومعدات الفيديو 
في المناسبات الخاصة؛ توفير المواقع والوسائل عبر اإلنترنت للبث المباشر لفيديو 

األحداث الترويجية؛ تنظيم وإدارة المناسبات الخاصة لألغراض التجارية أو الترويجية 
واإلعالن؛ توفير أدلة األعمال عبر اإلنترنت التي تضم الشركات  أو ألغراض الدعاية

  ٣٥والمنتجات وخدمات اآلخرين" الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415721  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -فودافون مصر لالتصاالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر  -ج المحور المركزى ١٥/٣موقع 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

 الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعمال وتفعيل النشاط المكتبي وجميع - ٣٥الفئة 
  ١٦,  ٩في مجال الفئات  ٣٥الخدمات الواردة 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 
 

    0421470  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -) فاست بوكينج للشحن (ش م م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ش حسن افالطون من ش النزهه منطقة الجولف الدور التاسع فوق االرضى شقه  ٢٩
  القاهره -مدينة نصر  -١٨

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

ية في مجال االدوات المنزل ٣٥التجارة والتوزيع واالستيراد والتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٢١بالفئة 

 

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 
 

    0425040  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -احمد اسماعيل ابراهيم ثابت وشريكه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  النزهه -مساكن شيراتون  ١١١٦ش البستان مربع  ١

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥سوبر ماركت الوارد بالفئه رقم  - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428282  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -وهاب علي عبد الرحمن وليد عبد ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر القديمة  -ش المدابغ  -ح البحيرى  ١١

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠فى مجال البن الوارد بالفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428290  

  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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠فى مجال البن والشيكوالتة والمكسرات بالفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه
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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 
 

    0428868  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه - د فر -عبد القادر شكرى عبد القادر الجزار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ملك / ام محمد عبد العاطي محمد علي  - ١٣شقه  ٣٠عمارات غرب االستاد عماره 
  القليوبية -بنها 

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 

 

منح الطالب حق خاص علي االلوان  -شتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه اال
الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

763 
 

 جريدة 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 
 

    0430338  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  يهمصري الجنس - فرد  -السيد محمد السيد يوسف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك / جمال  -القليوبيه  -شبرا الخيمه اول  - عزبة عثمان  -ش جمال عبد الناصر ٣
  الدين محمود عالم

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد و التصدير و ادارة و توجيه االعمال و خدمات بيع عبر  - ٣٥الفئة 
  دون غيرها ٣٥ية و االعالن و التسويق الوارد بالفئة وسائل االتصاالت و الدعا
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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 
 

    0430439  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القيران اول  -- لطميهى ش محمود عبد العظيم بملك كامل عبد المقصود مجاهد ميدان ا
  المنصورة

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ومحالت تجارية  - ٣٥الفئة 
خدمات تنظيم المعارض للغاية الدعائيه وكلها  -خدمات الدعاية واالعالن  -ومعارض 

  ١٧-١٦فى مجال الفئتين  ٣٥ارده بالفئه و
 

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 -  عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431669  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  همهشركه مسا -شركة المهن الطبية لالدوية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مدينه نصر  - المنطقه السادسه  -ش د/ محمد حسن الجمل  ٣٦

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥االدويه والمستحضرات الطبيه واالغذيه الخاصه الواردة بالفئة  - ٥الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -:      االشتراطات        
و غيرها ٢٧٧٧١١
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

  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 
 

    0434953  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -كابيتال اجرو للتجارة والتوزيع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - الدقي  -الدور الرابع  -شارع نادي الصيد  ٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨ - ٩في مجال الفئة  ٣٥البيع و التجارة و التوكيالت بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

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

  عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435072  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - السيد عبدة كامل محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  -مول براديس شارع الرابط الثالث الشروق  ٣٨

  35  : المةــــــعات الـــفئ
  

  ٣٥توريدات عمومية بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436763  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -سامح ابراهيم ابراهيم عيسى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -السالم  -بالدور األرضي  ١شقة رقم  -السد العالي  -د الوطنية مسج ١٤٩ش  ١٠
  القاهرة

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥منتجات الفئة رقم  - ٥الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0436977  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عمرو ابراهيم احمد محمد زيتون 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قسم المنتزة , االسكندريه ٢ش ملك حفنى سيدى بشر بحرى محل رقم  ٤٨

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437373  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة شخص  واحد محدودة  -لتعليم واالستثمار شركة التنمية المتكاملة لالدارة وا
  المسئولية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينه نصر -عباس العقاد  -شارع البطراوي برج ساره الدور الثالث  ٢٣

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االدارة والتسويق والتوكيالت وتنظيم المعارض وادارة وتأجير العقارات  - ٣٥الفئة 
  ٣٥لفئة با

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

771 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437466  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - جلوبال سميث 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة-النزهة  - ٦شقة  -الدور الثالث  -ش فريد سميكة  ٤٨

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥األدوية الواردة بالفئة  - ٥الفئة 

 

 التنازل عن البيان - على حدى  GLOBALاالشتراطات        :      التنازل عن كلمة جلوبال 
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 -  عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438093  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية لشربات منخفض السعرات  - ٣٥الفئة 
  ٣٥والدعاية واإلعالن وجميع هذه الخدمات بالفئة  ٣٠لصناعة الحلوى بالفئة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438095  

  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 
  االسكندرية -الجديدة 

  35  : المةــــــالع اتـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية لشربات منخفض السعرات  - ٣٥الفئة 
  ٣٥والدعاية واإلعالن وجميع هذه الخدمات بالفئة  ٣٠لصناعة الحلوى بالفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0438274  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  حزب سياسى - حزب ارادة جيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جاردن سيتى -ش فؤاد باشا سراج الدين   ١٤

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥اردة بالفئة رقم خدمات الدعايه واالعالن لغرض حزب سياسى الو - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438719  

  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 -دبي لإلعالم مدينة  -الطابق الخامس  -مبنى ام بي سي 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط  - ٣٥الفئة 
المكتبي، خدمات اإلعالن بالراديو والتلفزيون، الخدمات التي تؤديها مؤسسات دعاية 

أو اإلعالن أو االشهار بكل وسائل اإلعالم فيما وإعالن تمارس االتصال بالجماهير 
يتعلق بكافة السلع أو الخدمات، خدمات تسجيل أو نسخ أو تحرير أو تجميع أو تنظيم 

المراسالت والتسجيالت الخطية وكذلك استغالل أو تجميع اية بيانات حسابية أو 
تعلقة بالدعاية إحصائية، خدمات الدعاية واإلعالن فيما يتعلق بخدمات أخرى كتلك الم

واإلعالن بالراديو والتلفزيون، وكاالت الدعاية واإلعالن، الدعاية واإلعالن بالطلب 
البريدي، تحديث مواد الدعاية واإلعالن، تأجير المساحات اإلعالنية، تنظيم اإلشتراكات 

في خدمات االتصاالت لصالح الغير، إدارة عرض أعمال فناني التمثيل، لصق 
سلع على وسائط اإلعالم لغايات البيع بالتجزئة، عرض السلع،  اإلعالنات، عرض

اإلعالن بالبريد المباشر، نشر مواد الدعاية واإلعالن، نسخ الوثائق، تنظيم المعارض 
والعروض التجارية للغايات التجارية أو اإلعالنية، التنبؤات االقتصادية، خدمات 

ماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج العروض لغايات الدعاية واإلعالن، خدمات إعداد ن
المبيعات، خدمات إقتطاع األخبار أو المعلومات المهمة في الصحف، اإلعالن والدعاية 
المباشرة على شبكات الحاسوب، إستطالعات الرأي، الدعاية واإلعالن الخارجي، نشر 

نصوص الدعاية واإلعالن، اإلعالن بالراديو والتلفزيون، تأجير مواد الدعاية 
اإلعالن، ترويج المبيعات لآلخرين، البحث عن كفالة، كتابة النصوص اإلعالنية، و

خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها 
وشرائها عند الحاجة، (وال ينطوي ذلك على خدمة النقل)، وجميع الخدمات الواقعة في 

  هذه الفئة.
 

:      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 ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438726  

  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 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط  - ٣٥الفئة 
المكتبي، خدمات اإلعالن بالراديو والتلفزيون، الخدمات التي تؤديها مؤسسات دعاية 

مارس االتصال بالجماهير أو اإلعالن أو االشهار بكل وسائل اإلعالم فيما وإعالن ت
يتعلق بكافة السلع أو الخدمات، خدمات تسجيل أو نسخ أو تحرير أو تجميع أو تنظيم 

المراسالت والتسجيالت الخطية وكذلك استغالل أو تجميع اية بيانات حسابية أو 
لق بخدمات أخرى كتلك المتعلقة بالدعاية إحصائية، خدمات الدعاية واإلعالن فيما يتع

واإلعالن بالراديو والتلفزيون، وكاالت الدعاية واإلعالن، الدعاية واإلعالن بالطلب 
البريدي، تحديث مواد الدعاية واإلعالن، تأجير المساحات اإلعالنية، تنظيم اإلشتراكات 

ثيل، لصق في خدمات االتصاالت لصالح الغير، إدارة عرض أعمال فناني التم
اإلعالنات، عرض سلع على وسائط اإلعالم لغايات البيع بالتجزئة، عرض السلع، 

اإلعالن بالبريد المباشر، نشر مواد الدعاية واإلعالن، نسخ الوثائق، تنظيم المعارض 
والعروض التجارية للغايات التجارية أو اإلعالنية، التنبؤات االقتصادية، خدمات 

واإلعالن، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج العروض لغايات الدعاية 
المبيعات، خدمات إقتطاع األخبار أو المعلومات المهمة في الصحف، اإلعالن والدعاية 
المباشرة على شبكات الحاسوب، إستطالعات الرأي، الدعاية واإلعالن الخارجي، نشر 

ن، تأجير مواد الدعاية نصوص الدعاية واإلعالن، اإلعالن بالراديو والتلفزيو
واإلعالن، ترويج المبيعات لآلخرين، البحث عن كفالة، كتابة النصوص اإلعالنية، 

خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها 
وشرائها عند الحاجة، (وال ينطوي ذلك على خدمة النقل)، وجميع الخدمات الواقعة في 

  لفئة.هذه ا
 

منح الطالب حق خاص علي  - ٤٣٨٧١٩االشتراطات        :      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 
 

    0439054  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  - عصامكو) عصام الدين ابوالقاسم عزب وشركاه  الشركة العالمية للكيماويات (
  توصية بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٦٦القطعة  - الفيوم  -كوم اوشيم  -المنطقة الصناعية 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات ادارة عمل صناعى وتجارى والدعاية واالعالن لمنتجات الشركة  - ٣٥الفئة 
فى  ٣٥التصدير وعرض وبيع وتسويق وتوزيع منتجات الشركة بالفئة واالستيراد و

  ٥و  ٣و ١مجال المنتجات بالفئات 
 

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 
 

    0439639  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/31  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -سماح سليمان حامد سليمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -البساتين  -ش النصر  - ش أبو الدهب  ٥٤

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤في مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441174  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد عزت عبدالرحيم وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

)  عمارات رامو ٢نين بالعقار (بالدور االول فوق البدروم واالرضى والميزا ٤شقة رقم
  القاهرة -مدينة نصر  -طريق النصر  -

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

)، عرض المنتجات ٢٥البيع بالجملة والتجزئة للمنتجات الواردة على الفئة ( - ٣٥الفئة 
) على وسائل االتصال لغاية بيعها بالتجزئة، عرض المنتجات ٢٥الواردة بالفئة (

)، تنظيم عروض األزياء لغايات ترويجية، اإلعالن والدعاية ٢٥بالفئة (الواردة 
)، تجارة ٢٥المباشرة على شبكات الكمبيوتر، تجارة التجزئة للمنتجات الواردة بالفئة (

  .٣٥)الواردة بالفئه ٢٥الجملة للمنتجات الواردة بالفئة (
 

العالمة مرتبطة مع  -الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان 
  ٣٨٤٧١٨العالمة رقم 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441491  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -محمد محمد عمران ابو السعود  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك/ مجدي مرزوق محمد  -السوق التجاري القديم  - ستي سنتر  ١٢٢محل رقم 
  الطنطاوي شرم الشيخ جنوب سيناء

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البيع و التسويق و االستيراد و التصدير و البيع و التسويق  - ٣٥الفئة 
تجميل االلكتروني و محالت البيع و بوجه خاص محالت بيع العطور و مستحضرات ال

  ٣في مجال المنتجات الوارده بالفئه  ٣٥الوارده بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

781 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442189  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -البنا  احمد صالح الدين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك / محمد  -ش الكحكي  - امام الكوبري العلوي  -مركز دمياط السنانية  - دمياط 
  الزكى

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال  ٣٥االستيراد و التصدير وكافه االعمال التجاريه الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٠الفئه 
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 جريدة 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 
 

    0442401  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -وارد لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨في مجال الفئة  ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

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 ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0442417  

  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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥في مجال جميع المنتجات الواردة بالفئة  ٣٥دمات الواردة بالفئة الخ - ٣٥الفئة 
 

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 
 

    0443132  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركاه  هاني سيد عبد الحافظ و

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

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

منح الطالب حق خاص علي االلوان  -مها مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدا
الموضحه بالصوره
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443213  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -صابر حسن عبد هللا احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القصر العيني  ش الرشيدي من ش ٣١

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠في مجال الفئة  ٣٥البيع والتسويق واالستيراد بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443389  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -هندس سناء عبد العظيم حسين الم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع المنايفه نظير بملك وليد محمد عبد الوهاب محمد امام ٩البحيره كفر الدوار 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١فى مجال المنتجات الواردة بالفئه  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحه 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 
 

    0444407  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية -شريف مصطفى العفاص 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلب الجمهوريه العربيه السوريه

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥في مجال الفئه  ٣٥الخدمات الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444616  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة -اوالد عبد الرازق رمضان  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر الجديده -ش الشهيد محمد حسونة  ٢٣القاهرة  

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥فى مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444882  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ملكية فردية -منت ستنت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١مصر ، مطروح ، شارع المدرسة الثانوية ، مبنى اجياد ، الدور األول ، شقة رقم 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

واإلعالن؛ إدارة، وتوجيه وتنظيم األعمال وتفعيل النشاط  خدمات الدعاية - ٣٥الفئة 
المكتبي؛ استشارات فيما يتعلق باستراتيجيات االتصال اإلعالني؛ استشارات فيما يتعلق 

باستراتيجيات االتصال في العالقات العامة؛ كتابة نصوص الدعاية واإلعالن الفئة 
)٣٥.(  

 

منح الطالب حق خاص علي االلوان  -مه باستخدامها مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك العال
الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445103  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -ماهر محمود السعود وشريكية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ شرق المنطقة الصناعيه ٦مركز صناعات الجلود المتطور الكائن  ١٠٠صنع رقم الم
  الثالثه مدينه العاشر من رمضان الشرقيه

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط ٢٦،  ٢٥،  ١٨فى مجال الفئات  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445198  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -محمد جابر موينة وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الساحل  -الدور األول فوق األرضي  -ش دوليتان  ٢٦

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١في مجال الفئة  ٣٥ة التصدير الوارد بالفئ - ٣٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٤٠٣٥٤٩العالمة رقم 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445376  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ه هوسبيتاليتي كي -ام  - جى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  - شارع عبد العزيز الهواري  ٢

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦في مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة   - ٣٥الفئة 
 

امها مجمعهاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445790  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئولية محدودة - شركة اوالد حسان لتجارة المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الحوامدية  -ش سعد زغلول  ٢شقة بالدور الثاني بالعقار رقم 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥سوبر ماركت الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

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 
 

    0445791  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/20  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  شركه ذات مسئولية محدودة - شركة اوالد حسان لتجارة المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الحوامدية  -ش سعد زغلول  ٢شقة بالدور الثاني بالعقار رقم 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥سوبر ماركت الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

طات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاالشترا
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 جريدة 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 
 

    0445854  

  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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٢في مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446363  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/23  

  :التسجيل بإسم طال
  

  مصري الجنسيه -فرد  -يونس محمود عبد اللطيف عبد الجواد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقي -ش وزارة الزراعة  ٢٣الجيزة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠في مجال العسل الوارد بالفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه  -لتنازل عن البيان التجاري االشتراطات        :      ا
بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

797 
 

 جريدة 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 
 

    0446631  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦مدينة  - ٥٤قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد و التصدير و الدعايه و االعالن و التسويق و خدمات البيع و  - ٣٥الفئة 
  ٣٠فى مجال الدقيق الوارد بالفئه  ٣٥االعمال التجاريه و جميع خدمات 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 
 

    0446971  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -جون بخيت مجلى حنا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القليوبية  -الخصوص  -ش مكه المكرمه من ش عمرو الخطاب امتداد محمد فكرى  ٣١
  انوسملك / موسي زكي اسطف -

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االعالن والدعايه عن نشاط االكاديمية التعليمى واداره وتوجيه االعمال  - ٣٥الفئة 
  ٣٥وتفعيل النشاط المكتبى وتنظيم المعلومات فى قواعد بيانات الحاسوب بالفئه 

 

منح الطالب حق  -زل عن االرقام  التنا -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

799 
 

 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447038  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئولية محدودة -شركة هوا ليمتد فرع لشركة اجنبية بجمهوريه مصر العربيه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الحرة االعالمية بمدينة السادس من اكتوبر

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٤٣١٣٥٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447049  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - POD EGYPT - بي أو دي ايجيبت للدعاية واالعالن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مصر الجديده  -الخليفه المأمون الدور الرابع  ٦٢

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدجامها 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 
 

    0447085  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -تى دى  بايتيدانس ال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى روود  جراند  ٨٠٢جراند بافيليون هيبيسكس واى  ٣١١١٩بى او  بوكس 
  جزر كايمان ١٢٠٥ - ١كايمان كيه واى 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فعيل النشاط المكتبي، خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه األعمال وت - ٣٥الفئة 
خدمات الدعاية واالعالن، خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن، خدمات اإلعالن عبر 

اإلنترنت على شبكات الكمبيوتر، خدمات اإلشهار القائم على الدفع بعدد النقرات، 
خدمات اعداد االعالنات للغير، خدمات نشر المواد اإلعالنية، خدمات اإلعالن بجميع 

صال العامة، خدمات ترويج المبيعات لآلخرين وتقديم االستشارات في مجال وسائل االت
إدارة األعمال والتسويق وعرض سلع على وسائل االعالم لغايات البيع بالتجزئة، 

خدمات تحسين محرك البحث، خدمات توفير وتأجير مساحات إعالنية على اإلنترنت، 
ات تقديم المساعدة في إدارة خدمات استشارات األعمال وخدمات المعلومات، خدم

األنشطة التجارية، خدمات وكاالت المعلومات التجارية، خدمات توفير معلومات 
األعمال عن طريق مواقع اإلنترنت، خدمات استشارية إلدارة شؤون الموظفين، خدمات 
تحديث وصيانة البيانات في قواعد البيانات الحاسوبية المتعلقة بالدعاية واالعالن وجميع 

  وال ترد ضمن اي فئات اخري. ٣٥الخدمات الوارده بالفئة 
 

٣٨٤٤٧١االشتراطات        :      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 ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447280  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -السيد رمضان رمضان عبد الفتاح 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوريدات والتجاره بصفه عامة والمحالت  - ٣٥الفئة 
فى مجال الفئات  ٣٥وجميع خدمات الفئه  والمعارض التجاريه والتسويق االلكترونى

٣١ - ٣٠ - ٢٩  
 

االشتراطات        :      منح الطاب 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 
 

    0447300  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -د غنيم ابراهيم احمد الرفاعي محم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -الزقازيق اول  - تقسيم الحناوى  - شارع رفعت االمين 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات السوشيال ميديا و الدعايه و االعالن والمحالت التجاريه الوارده  - ٣٥الفئة 
  ٣٥بالفئه 

 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره      االشتراطات        :
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447415  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة  مصرية -دياموند كنارى للصناعة والتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  -امبابة  -ل طريق الوراق المناشى شارع النيل او

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض واالعمال  - ٣٥الفئة 
  ٢٥فى مجال الفئه  ٣٥التجاريه بصفه عامة والتسويق االلكترونى وجميع خدمات 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 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0447417  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -دياموند كنارى للصناعة والتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  -امبابة   - المناشى  -شارع النيل اول طريق الوراق  

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض واالعمال  - ٣٥ة الفئ
  ٢٥فى مجال الفئه  ٣٥التجاريه بصفه عامة والتسويق االلكترونى وجميع خدمات الفئه 

 

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
 

    0447470  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - ش م م  CORE LAB MEDICALكور الب للخدمات الطبية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور الثانى عماره االوققاف ش اللواء عبد العزيز من ش اللواء عبد العزيز من ش 
  لزقازيق الشرقيهالمحافظة ثان ا

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥خدمات السوشيال ميديا والدعايه واالعالن والمحالت التجاريه بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447491  

  خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه  -شركة بيرد ميلك للدعاية واالعالن وتصميم المواقع االلكترونية 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة ميدان الدكتور سليمان الدقى

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥يه واالعالن بكافه الوسائل الواردة بالفئة خدمات الدعا - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447497  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه  - DH TRADINGالمالبس دي اتش تريدينج الكسسوارات 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥ - ٣فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

  ٤٤٧٦٠٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

809 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447501  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه  - DH TRADINGدي اتش تريدينج الكسسوارات المالبس 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١- ٥- ٣فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

810 
 

 جريدة 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 
 

    0447575  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة-جيكاي جروب ش م ح 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ه لجبل على دبى االمارات المنطقة الحر ٤ايه سى ١٠مستودع رقم اف زد  ال أى يو 
  العربيه المتحده

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

دعايه واعالن المساعده فى اداره االعمال اداره اعمال الوظائف المكتبيه  - ٣٥الفئة 
  ٣٥بالفئة 

 



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
 
 
 

811 
 

 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447597  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :التسجيل م طالبإس
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -مجموعة بكه لالستثمار والتصنيع الغذائي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مركز المنيا  - دمشاو  هشام  -مركز المنيا   -المنيا  

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩اردة بالفئه فى مجال منتجات االلبان الو ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

812 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447606  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  ذات مسئوليه  - DH TRADINGدي اتش تريدينج للكسسوارات المالبس 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

و جنوب االكاديميه التجمع الخامس ١٣رضى عماره الدور اال ١القاهره شقه رقم 
  القاهرة الجديده

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥ - ٥ - ٣فى مجال الفئات  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

813 
 

 جريدة 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 
 

    0447607  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية -  ٩٨١٠٩واشنطن ’ تيرى افىنو ان , سياتل  ٤١٠

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

دمات المتعلقة باستالم الطلبات خدمات استيفاء الطلبات وبالتحديد الخ - ٣٥الفئة 
ومعالجتها، توفير معلومات عن المنتجات بغرض المساعدة في اختيار السلع 

االستهالكية العامة لتلبية حاجات المستهلك و توفير معلومات للمستهلك وأخبار ذات 
صلة في مجاالت الرياضة والترفيه واألعمال والموارد المالية والسياسة والحكومة 

واللياقة البدنية والطقس والعلوم والتكنولوجيا والسفر والفنون واألدب والصحة 
والمركبات والنقل وتطوير األطفال والملكية العقارية والموضة والتصميمات والغذاء 

والطبخ وديكور المنزل والموسيقى والسينما والتاريخ والطب والقانون واألحداث الحالية 
صائح للمستهلكين [متجر نصائح المستهلكين]، خدمات و توفير المعلومات التجارية والن

  ٣٥االخبار السريعة و الموجزة. بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

814 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447654  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -شركة مشرق لتنمية االعمال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - مايو البر القبلى عزبة حجازى سموحه  ١٤المنطقة الصناعيه بجوار كوبرى 
  االسكندريه

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠و  ٢٩في مجال الفئات  ٣٥االستيراد و التصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

815 
 

 جريدة 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 
 

    0447741  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد مسئولية محدودة - TORONEXتورونيكس للتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الزاوية الحمراء -القصيرين  -ش مصنع التكرير  ٩القاهرة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧مجال الفئة في  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

816 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448604  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدوده -فينشر اليف ستايل ايفينتس للحفالت العامة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥الدعاية و االعالن الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

817 
 

 جريدة 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 
 

    0448615  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية حدودة -ماد انتربرايز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - المول التجاري االداري (كورت يارد ) الشيخ زايد  -   416Gالوحدة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥الدعاية و االعالن الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

818 
 

 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448681  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية  -ايالنسيه لتجارة الموبيليا واالثاث والمفروشات وتجهيز الكافيهات 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة الجديدة -مع الخامس التج - ٧حي الياسمين  - ٢٨٤فيال  -الدور االول 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والمحالت والمعارض واالعمال  - ٣٥الفئة 
في مجال  ٣٥التجارية بصفة عامة والتسويق االلكتروني وجميع خدمات الواردة بالفئة 

  ٢٠الفئات 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

819 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم قدم عنها طلب 
 

    0448768  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -كوميرس كو ال تى دي  -ماكوكو أى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــت العاـــفئ
  

خدمات ترويج للمنتجات والخدمات من خالل كفالة(رعاية) األحداث  - ٣٥الفئة 
الرياضي؛ خدمات كتابة نصوص الدعاية واإلعالن؛ خدمات خدمات التصميم لغايات 
الدعاية واإلعالن؛ خدمات تأجير وقت للدعاية واإلعالن في وسائل االتصال؛ خدمات 

ائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات استشارات إدارة عرض السلع على وس
األعمال؛ خدمات ترويج المبيعات [لآلخرين]؛ خدمات وكاالت االستيراد والتصدير في 

مجال منتجات األطفال؛ خدمات توفير سوق عبر اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع 
وتر؛ خدمات دعاية والخدمات؛ خدمات تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبي

وإعالن ؛ خدمات الدعاية واإلعالن عبر التلفزيون؛ خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن؛ 
  ٣٥خدمات اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر.الواردة بالفئة رقم 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

820 
 

 جريدة 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 
 

    0448869  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية-اسامه السيد ابو مسلم شحتو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنشيه الجديده ش ابراهيم سويدى بملك فتحيه شعبان عبد العزيز مركز ومدينه 
  السنبالوين الدقهليه

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢فى مجال الفئه  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

821 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448871  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد -السيد جابر محمد توفيق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الربيع العصافرة قبلى الدور الثالث شقه قسم المنتزة االسكندريه ١

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤فى مجال الفئه  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

822 
 

 جريدة 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 
 

    0448980  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة - EGYPT SKATEايجيبت سكيت للرياضة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلوان -ش النصر من ش منصور عين حلوان  ١٠

  35  : ةالمــــــات العـــفئ
  

  ٢٨فى مجال الفئه  ٣٥التجاره والتسويق بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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823 
 

 جريدة 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 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449085  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -حمد ابو المحاسن يوسف الجمل سيف م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة –الوراق  –شارع مسبك الزمر  ٢

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

المواقع االلكترونية وصفحات التواصل االجتماعى عبر الانترنت الخاصة  - ٣٥الفئة 
بالجملة والقطاعى عبر االنترنت والبيع المباشر  بالبيع والشراء عبر االنترنت والتجارة

  ٣٥عبر االنترنت والتسويق اإللكترونى وذلك ضمن الخدمات الوارد بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449177  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  امريكيه مؤسسة وفقا لقوانين والية نيفاداشركة  -انك  -امازون تكنولوجيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكيه ٩٨١٠٩واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو  نورث  ٤١٠

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات متاجر البيع بالتجزئة و خدمات متاجر البيع بالتجزئة على الخط  - ٣٥الفئة 
إلنترنت) متضمنة تشكيلة واسعة من بضائع المستهلكين لآلخرين، خدمات مباشرة (ا

متاجر البيع بالتجزئة و خدمات متاجر البيع بالتجزئة على الخط مباشرة (اإلنترنت)، 
ترويج المبيعات لآلخرين، توفير أسواق على الخط مباشرة (اإلنترنت) للمشترين 

والتسويق لتشكيلة واسعة من بضائع  والبائعين للسلع والخدمات، الدعاية واإلعالن
المستهلكين، توفير المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين في اختيار المنتجات 
والخدمات، خدمات الخصومات (البيع بالتجزئة و البيع بالجملة او خدمات ترويج 

المبيعات، إدارة برامج والء المستهلك، إدارة برامج والء المستهلك المتضمنة 
ت أو حوافز، خدمات برنامج والء العمالء المتضمنة منح مكافآت على هيئة خصوما

  خدمات شحن مخفضة والوصول المبكر إلى عروض و خصومات البيع بالتجزئة
 

٤٤٢٦٣٢االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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825 
 

 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449198  

  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 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

ه االعمال وخدمات البيع وخدمات البيع وخدمات عرض السلع ادارة وتوجي - ٣٥الفئة 
 ٣٥عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق واالستيراد والتصدير بالفئة 

  ٥-٣في مجال الفئات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449263  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -محمود محمد عبد الخالق السيد دغيدي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -مركز قويسنا  -ش تيمور ملك / سامي سالمة فهمي فانوس  ٤

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

يه خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجاريه والتوكيالت التجار - ٣٥الفئة 
  ٣ - ١في مجال الفئه  ٣٥الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449304  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة لينك لتطوير البرمجيات 
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المعادى - حدائق المعادي ١٠٥شارع  ٩٤

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

لوجو الشركة بوصفة من االعمال التجارية، بيع وتأجير مساحات اعالنية  - ٣٥الفئة 
على شبكة االنترنت، تجميع ونظم البيانات والمعلومات في قواعد بيانات الحاسب االلي 

تلفة من صوت وصورة بالوسائل االليكترونية وانتاج المحتوي االليكتروني بصورة المخ
وبيانات، واالعمال والتوكيالت التجارية. وخدمات الدعاية واالعالن والتسويق وتنظيم 

  .٣٥المعارض بالفئة 
 

٢٠٣٧٥٨العالمة مرتبطة  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449384  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -علي سيد علي عواد و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش ابو داود الظاهري من ش مكرم عبيد القاهره ٨

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض واالعمال   - ٣٥الفئة 
في مجال  ٣٥امه والتسويق االلكتروني وجميع خدمات الوارده بالفئه التجاريه بصفه ع

  ٢٠الفئات 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0449459  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة جو جرين العقارية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديده   -ميدان عثمان بن عفان  -ش عمرو بكير  ٣١

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

ساعدة اإلدارية في االستجابة لطلبات المناقصات المعالجة اإلدارية ألوامر الم - ٣٥الفئة 
الشراء تنظيم المعارض وخدمات الدعاية واالعالن والعرض عن طريق وسائل 

االتصال وخدمات السوبر ماركت والمول الخدمات االستشارية إلدارة األعمال خدمات 
المواعيد [وظائف المكتب] البيع التذكير بالمواعيد [وظائف المكتب] خدمات جدولة 

بالمزاد العلني استفسارات العمل خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بمطابقة المستثمرين 
المحتملين من القطاع الخاص مع رواد األعمال الذين يحتاجون إلى التمويل استشارات 

جارية لمشاريع إدارة األعمال والتنظيم إدارة أعمال الفنادق خدمات إدارة المشاريع الت
البناء ملف تعريف المستهلك ألغراض تجارية أو تسويقية خدمات اتصاالت الشركات 
تحليل سعر التكلفة البحث عن البيانات في ملفات الكمبيوتر لآلخرين تنظيم المعارض 

  )٣٥ألغراض تجارية أو دعائية التسويق المستهدف بالفئة رقم (
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0449747  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ابراهيم عبد العزيز عبد هللا يونس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزة  -ش المتعمدية ارض اللواء ١٢

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥لعموميه بالفئة التوريدات ا - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449748  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -محمد احمد محمد ياسين هيكل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط -الزرقا  -ملك/ احمج احمد محمد ياسين هيكل  -كفر المياسره 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد و التصدير و التسويق االلكتروني و التجاره بصفة عامة و  - ٣٥الفئة 
قي مجال اجهزه الكمبيوتر و  ٣٥المحالت و المعارض التجاريه و جميع خدمات الفئة 

  ٩الالب توب و مستلزماتها بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0449868  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة -هيرو بالست 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينه نصر -ش جمال الدين الشيال  -بلوكات مدينه مدينه نصر  ١١٥/١٧

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧فى مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449898  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -طقه البنوك من - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  القاهرة -الجديده 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  في مجال جميع السلع ٣٥جميع الخدمات الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0449899  

  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 -الجديده 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  في مجال جميع السلع ٣٥جميع الخدمات الوراده بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449963  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه شخص واحد محدوده المسئوليه -شركة اصول لالسكان و التعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه - مدينه العبور  - الحى االول  -محور السادات  ٤٠-٣٩عماره 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

العالن علي شبكات االنترنت و خدمات الدعاية واإلعالن و الدعاية و ا - ٣٥الفئة 
التسويق و المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء و نشر مواد الدعاية واإلعالن و تقديم 

المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين و المساعدة في إدارة األعمال و لصق 
اإلعالنات و التحريات عن األعمال و استشارات إدارة األعمال و تجميع المعلومات في 

واعد بيانات الكمبيوتر و التسويق و أبحاث التسويق و دراسات التسويق و اإلستفتاء ق
وإستطالع اآلراء و الدعاية واإلعالن الخارجي و خدمات التعاقد الخارجي [مساعدة في 

األعمال] و العالقات العامة و اإلعالن بالراديو و تأجير وقت للدعاية واإلعالن في 
اجهات المحالت التجارية و إعداد تقارير الحسابات و تجميع وسائل االتصال و تزيين و

البيانات اإلحصائية و خدمات التسويق عبر الهاتف و الدعاية واإلعالن عبر التلفزيون و 
  ٣٥كتابة نصوص الدعاية واإلعالن و هذه الخدمات واردة بالفئة 

 

حه بالصورهاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموض
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 جريدة 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 
 

    0450073  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مى طارق محمد على السيد هيكل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -التجمع الخامس  -المنطقة السادسة  -الحي الثالث 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

التسويق االلكتروني والدعاية واالعالن واالستيراد والتصدير والمحالت  - ٣٥الفئة 
في مجال المنتجات اليدوية من االخشاب  ٣٥التجارية والتجارة عامة الواردة بالفئة 

  ٢٠وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
 

ق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب ح -االشتراطات        :      
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450399  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه شخص واحد محدوده المسئوليه -بي في للصناعات الهندسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بد القادر قبلي السكه الحديد خلف المجزر االلي منطقه مدخل ع -ش البتروكيماويات 
  االسكندريه -مرغم الصناعيه عامريه اول 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتسويق والتجاره بصفه عامه والوكاالت التجاريه  - ٣٥الفئة 
لفالتر في مجال جميع انواع ا ٣٥والمحالت والمعارض وجميع خدمات الفئه 

  دون غيرهم ٧والمرشحات الوارده بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
 
 
 

838 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450785  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -تي دي  يو بي تي إي. أل ٤سمارت فينتك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٤١٥٨٧٥بريميير @ كاكي بيوكيت، سنغافورة  ٤#  ٠٣-٢١كاكي بيوكيت أفينيو  ٨

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

اإلعالن عبر اإلنترنت علي شبكات  –الدعاية واإلعالن  -دعاية وإعالن  - ٣٥الفئة 
الترويج لسلع  -لع على وسائل االتصاالت لغايات البيع بالتجزئة عرض الس - الحاسوب 

المساعدة في إدارة  –وخدمات اآلخرين من خالل نظام مشروع بطاقات مكافآت 
دراسات  –إستشارات إدارة األعمال  –خدمات وكاالت المعلومات التجارية  -األعمال 
في اختيار المنتجات والخدمات  تقديم المعلومات والمشورة التجارية للمستهلكين -السوق 

تقديم تقييمات المستخدم  -توفير المعلومات التجارية عبر موقع على شبكة اإلنترنت  -
ترويج المبيعات  –خدمات وكاالت اإلستيراد والتصدير  –ألغراض تجارية أو دعائية 

 -توفير سوق عبر اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات  -التسويق  –لآلخرين 
 -تجميع المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب  - استشارات إدارة شؤون الموظفين 

تحسين حركة الدخول على مواقع  -تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب 
فهرسة الويب  –تحديث وصيانة البيانات في قواعد البيانات الحاسوبية  -اإلنترنت 

البحث عن  –إعداد كشوف الحسابات  -مال تدقيق األع –ألغراض تجارية أو إعالنية 
  ).٣٥الكفالة والواردة بالفئة (
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450971  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -فاروس (روز ابراهيم احمد عرفات وشريكها) 

  :انوــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -فيصل  -الكوم االخضر  -محطه  ٤شقة  -الدور الثاني  -عمارات سعودي  ٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية و المحالت و المعارض و  - ٣٥الفئة 
مجال  في ٣٥االعمال التجارية بصفة عامة و التسويق االلكتروني و جميع خدمات الفئة 

  ٣٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

840 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451045  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة جو جرين العقارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لقاهرة .ا -مصر الجديدة  -ميدان عثمان بن عفان  -شارع عمرو بكير  ٣١

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

المساعدة اإلدارية في االستجابة لطلبات المناقصات المعالجة اإلدارية ألوامر  - ٣٥الفئة 
الشراء تنظيم المعارض والمعرض العقاري وخدمات الدعاية واالعالن والعرض عن 

رية إلدارة طريق وسائل االتصال وخدمات السوبر ماركت والمول الخدمات االستشا
األعمال خدمات التذكير بالمواعيد [وظائف المكتب] خدمات جدولة المواعيد [وظائف 

المكتب] البيع بالمزاد العلني استفسارات العمل خدمات الوساطة التجارية المتعلقة 
بمطابقة المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص مع رواد األعمال الذين يحتاجون إلى 

ات إدارة األعمال والتنظيم إدارة أعمال الفنادق خدمات إدارة المشاريع التمويل استشار
التجارية لمشاريع البناء ملف تعريف المستهلك ألغراض تجارية أو تسويقية خدمات 

اتصاالت الشركات تحليل سعر التكلفة البحث عن البيانات في ملفات الكمبيوتر لآلخرين 
  )٣٥ية التسويق المستهدف بالفئة رقم (وتنظيم المعارض ألغراض تجارية أو دعائ
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 جريدة 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 
 

    0451090  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -مروه يسرى فوزى صادق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والوكاالت التجاريه والتسويق االلكترونى والتجاره  - ٣٥الفئة 
بصفه عامة والمحالت و المعارض التجاريه والتوريدات العمومية وجميع خدمات الفئه 

  ٢٩الفئه  فى مجال ٣٥
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 جريدة 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 
 

    0451094  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -مروه يسرى فوزى صادق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -ن غريب بملك ورثه الحاج عبدهللا حساني - الزقازيق   -ش عبدالسالم الحريرى 
  الشرقيه  -الزقازيق 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والوكاالت التجاريه والتسويق االلكترونى والتجاره  - ٣٥الفئة 
بصفه عامة والمحالت و المعارض التجاريه والتوريدات العمومية وجميع خدمات الفئه 

  دون غيرهم ٢٩بالفئه  فى مجال الزيوت والخل والسمن الواردة ٣٥
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 جريدة 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 
 

    0451205  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مارجريت نبيل عبد هللا طانيوس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور الحادي عشر  - ٢شقة رقم  -ر اتحاد مالك الجندول بشارع احمد تيسي ٦عقار رقم 
  قسم المنتزة اإلسكندرية . -

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد و التصدير و خدمات البيع بالجملة و التجزئه و محالت البيع و  - ٣٥الفئة 
 ١٨في مجال الفئة  ٣٥التسويق و التسويق االلكتروني و جميع الخدمات الواردة بالفئة 

  ٢٥و 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452924  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -محمود فريد محمود شرارة وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دناصور ملك محمد فريد محمود شرارة مركز الشهداء المنوفيه

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  ٣١الفئه 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453004  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد مجدى سيف الدين فتحى ابراهيم النواسانى -ميديرا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -باب شرق  -ش ابو كبير كامب شيزار ١٦

  35  : المةــــــات العـــئف
  

االستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه و المحالت و المعارض و  - ٣٥الفئة 
االعمال التجاريه بصفة عامة و التوريدات العموميه و التسويق االلكتروني و جميع 

  ١٠- ٥في مجال الفئات  ٣٥خدمات 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 
 

    0453823  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مقفلة -شركة أبيات ميغا ستور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الكويت -مكتب بالكامل  -الميزانين  - ١٥١مبنى  -١ - الشويخ الصناعية 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٧- ٢٤-٢٠-١٩-١١-٩-٧- ٦في مجال الفئات  ٣٥مات الفئة جميع خد - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453825  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مقفله -ش.م.ك.م  -شركة أبيات ميغا ستور

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينه الكويت  -مكتب بالكامل  -الميزانين  - ١٥١مبنى  - ١ -  الشويخ الصناعية
  الكويت

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  ٢٧- ٢٤-٢٠-١٩-١١-٩-٧- ٦في مجال الفئات  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  غيرها

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 
 
 

848 
 

 جريدة 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

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454182  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة طبقا لقوانين والية ديالوير . -غوغل ال ال سي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة  ٩٤٠٤٣امفيثيتر باركواي ، ماونتين فيو ، كاليفورنيا ،  ١٦٠٠
  األمريكية .

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات مراقبة وتحليل الوسائط على الخط مباشرة باستخدام برامج حاسوبية  - ٣٥الفئة 
لمراقبة تحميل األطراف الثالثة للصوت والفيديو على اإلنترنت باستخدام وسائط محددة 

الوصول والتحويل النقدي للعمالء من التحميل للعمالء وتوفير خدمات اإلخطار وتقييد 
  وال ترد ضمن فئات أخرى. ٣٥ألغراض تجارية والواردة بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454288  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -رزق محسن محمد السروجي 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  الغربيه المحلة الكبرى طريق دمرو بملك مصطفى رزق محسن محمدالسروجى

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤فى مجال المنتجات الواردة بالفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454523  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسية -شام هاوس لتجارة االثاث 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة الجدية -التجمع االول  -محور مصطفي كامل  -الدور الثاني  -مول بدران  ٢٢

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠في مجال  ٣٥لموبيليا واالخشاب الوارد بالفئة تجارة االثاث وا - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كلمتى العالمة كل على حده والتنازل عن البيان 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 
 

    0455106  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد منصور وشركاه  عبد المعطى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

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

٢٥  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0457454  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  محمود متولي علي متولي بلح

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طا المهندسين العجوزة الجيزةشارع طن

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

دعايه واعالن عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئه  - ٣٥الفئة 
عرض السلع التسويق دراسات التسويق االستفتاء واستطالع االراء الدعايه واالعالن 

لمبيعات لالخرين خدمات التسويق الخارجى المعالجه االداريه لطلبات الشراء ترويج ا
  عبر الهاتف

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحه 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 
 

    0237504  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2009/10/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة المسئولية -داينرز كالب انترناشيونال ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -الواليات المتحدة االمريكية  ٦٠٠١٥الينوى  -ليك كوك رود ريفروودز  ٢٥٠٠

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٦خدمات بطاقات االئتمان بالفئة  - ٣٦الفئة 
 

التنازل عن رسم الكرة االرضية  - ٥٤٥٨٥المة رقم العالمة مرتيطة مع الع -االشتراطات        :      
club international كال عى حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0289515  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2013/05/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة عامة تأسست وقائمة طبقا قوانين دولة  -شعاع كابيتال (ش م ع) 
  االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات -دبى  -٣١٠٤٥شارع الشيخ زايد ص.ب. ٢٨الطابق  - ابراج االمارات 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

التأمين ضد الحوادث، خدمات تأمينية، تحليل مالي، األعمال المصرفية،  - ٣٦الفئة 
أعمال السمسرة، خدمات تصفية األعمال التجارية  الخدمات المصرفية المنزلية،

[مالية]، استثمار رؤوس األموال، المقاصة المالية، االستشارات المالية، االستشارات 
في مجال التأمين، إيداع األشياء الثمينة، التقييم المالي [تأمين واعمال مصرفية 

ال، بيع الديون، خدمات وعقارات]، تقييم تكاليف اإلصالح ]تقدير مالي[، صرافة األمو
الوصاية ، االستشارات المالية، التقييم المالي [تأمين وأعمال مصرفية وعقارات]، 

المعلومات المالية، اإلدارة المالية، خدمات الكفالة المالية، خدمات التمويل، التأمين ضد 
ت، التأمين الحريق، تقديرات مالية، استثمار األموال، تحويل األموال إلكترونياً، الضمانا

الصحي، تمويل الشراء بالتقسيط، الخدمات المصرفية المنزلية، المعلومات المالية، 
المعلومات حول التأمين، القروض الُمقسَّطة، استشارات التأمين، التأمين، القروض 
[تمويل]، إدارة األعمال المالية، صرافة األموال، صناديق االستثمارات المشتركة، 

الية، أعمال التسعير في البورصة، السمسرة في األوراق المالية سمسرة األوراق الم
والسندات، خدمات الكفالة والضمان، تحويل األموال إلكترونياً، أعمال الوصاية، 

  ٣٦التقييمات المالية و هذه الخدمات واردة بالفئة 
 

١٦٣٢٢٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
 
 
 

855 
 

 جريدة 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 
 

    0314805  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/03/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ١٩٨١لسنة  ١٥٩شركة مينا اسوسيتس ش . ذ . م . م خاضعة الحكام القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

دور الثالث ( مبنى جى اى ال -الجيزة  -قسم الدقى  -المهندسين  -ش سليمان اباظة  ٢١
  سى تاور )

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع خدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0382435  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/12/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  الجنسية فرد مصرى - أحمد حلمى محمد محمود حسنين  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -أخر ش سيدى العراقى عصافرة قبلى اول المنتزة 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

التأمين، سمسره التخليص الجمركي، حفظ األشياء الثمينه كوديعه، إبرام  - ٣٦الفئة 
، التأمين على النقل ، سندات التأمين البحري؛ خدمات الضمان، خدمات حفظ الودائع 

الحصول على التأمين تحديدا التأمين على النقل ، الجمارك ، السمسرة ( التصفية ) 
  ٣٦لطرف ثالث ، عمليات الدفع االلكترونى بالفئة 

 


