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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451439  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة اسبانية -هابى بانت اس ال يو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، ماتارو ٨٣٠٢المجتمعات الصناعية رينغلي  ٦٣-٧١في طريق  دي بارشلونة، 
  شلونة) اسبانيا(بر

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

) دون ٢٥المالبس واألحذية وأغطية الرأس الـــــــــــــــــوارده بالفئة ( - ٢٥الفئة 
  غيرهـــــــــــــا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451498  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :لالتسجي إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -كريم سمير حسين محمد حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهه   -ش طه حسين  ٥

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٥الفئة 
 

على حدى Kاالشتراطات        :      التنازل عن حرف كيه 
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451735  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452043  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -ايبوشال سينس لتجارة المالبس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة الجديدة -التجمع األول  -جامع شباب أهل الجنة بجوار السنترال  - ٢١١ة قطع

 25 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452057  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة متحدة -(آى تى أم )أنك.،  -آثليتا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 الواليات المتحدة االمريكية -٩٤١٠٥كاليفورنيا   -سان فرانسيسكو  -فولسوم ستريت  ٢

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥مالبس والبسه القدم واغطيه الرأس وجميع منتجات الفئه  - ٢٥الفئة 
 

٣٠١١٤٥العالمة 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 ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452153  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد اردنى الجنسية -سيف محمود شحاده التلهوني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ردنيه الهاشميهالمملكة اال -عمان 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥منتجات الفئه  - ٢٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452187  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ال الدين عفيفي احمد فخري مدينة نصر ش جم ٧

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452734  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ركة تضامنش -روماني سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفي احمد فخري مدينة نصر القاهرة ٧

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452880  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/09  

 :التسجيل لبإسم طا
  

  شركة توصية بسيطة -  W D K Aدبليو بي كي ايه للصناعة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسماعيليه القصاصين الجديده ش المستشفى العسكرى

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس وجميع منتجات الفئه  - ٢٥الفئة 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453306  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -وحيد ابراهيم صليب ابراهيم وشريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  .٤نموذج أ  ١عنبر  ٤الدقهلية مجمع الصناعات الصغيرة العصافرة وحدة رقم 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥االحذية باالخص و جميع المنتجات الواردة بالفئة -٢٥فئةال
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453438  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  احمد فخرى مدينه نصر القاهرةش جمال الدين عفيفى  ٧

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453443  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453627  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل بإسم طال
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة  القاهرة -مدينة نصر  -شارع جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453636  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454331  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

ال وحيد لتصنيع وتجميع االحذية والصنادل والشباشب والمنتجات الجلدية (وحيد 
  شركة توصية بسيطة -ابراهيم صليب ابراهيم وشريكية)  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  .  ٤نموذج أ  ١عنبر  ٤ية مجمع الصناعات الصغيرة العصافرة وحدة رقم الدقهل
  

 25 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٢٥االحذية الواردة بالفئة (  - ٢٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454332  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

د لتصنيع وتجميع االحذية والصنادل والشباشب والمنتجات الجلدية ( وحيد ال وحي
  شركة توصية بسيطة -ابراهيم صليب ابراهيم وشريكية ) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  .  ٤نموذج أ  ١عنبر  ٤الدقهلية مجمع الصناعات الصغيرة العصافرة وحدة رقم 
  

 25 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٢٥االحذية الواردة بالفئة (  - ٢٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454645  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٢٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454951  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  افراد -سلوى مجدي محمود صادق عبد العظيم

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الدقي  -ش التحرير  ١٤

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455107  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -عبد المعطى محمد منصور وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

٣١٥٦٥١العالمة 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 ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455109  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -عبد المعطى محمد منصور و شركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 25 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455110  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -عبد المعطى محمد منصور وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 

وغيرها ٣١٥٦٥٠العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455285  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصيه بسيطه -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455734  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

يد وح -ال وحيد لتصنيع وتجميع االحذية والصنادل والشباشب والمنتجات الجلدية 
  شركة توصية بسيطة -ب ابراهيم وشريكيه ابراهيم صلي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٤نموذج أ  ١عنبر  - ٤العصافرة وحدة رقم  -مجمع الصناعات الصغيرة  -الدقهلية 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥االحذيةالواردة بالفئة   - ٢٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455735  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

يد وح -ال وحيد لتصنيع وتجميع االحذية والصنادل والشباشب والمنتجات الجلدية 
  شركة توصية بسيطة -ابراهيم صليب ابراهيم وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٤نموذج أ  ١عنبر  - ٤رة وحدة رقم العصاف -مجمع الصناعات الصغيرة  -الدقهلية 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥االحذية بالفئة  - ٢٥الفئة 
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455737  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

يد وح -لمنتجات الجلدية ال وحيد لتصنيع وتجميع االحذية والصنادل والشباشب وا
  شركة توصية بسيطة -ابراهيم صليب ابراهيم وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٤نموذج أ  ١عنبر  - ٤العصافرة وحدة رقم  -مجمع الصناعات الصغيرة  -الدقهلية 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥االحذية الواردة بالفئة   - ٢٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455738  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

يد وح -ال وحيد لتصنيع وتجميع االحذية والصنادل والشباشب والمنتجات الجلدية 
  شركة توصية بسيطة -ابراهيم صليب ابراهيم وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٤نموذج أ  ١عنبر  - ٤العصافرة وحدة رقم  -مجمع الصناعات الصغيرة  -ية الدقهل

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥االحذية الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455930  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -سامي عدلى تعلب رومانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456762  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شينزين نيتو باور سورس تيكنولوجي كو.، ال تى دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ووهينان روود . جينفاغوا اليكتريسيتي اندستريال  ٤٩ -بيلدينج, نمبر  ٨ -,نمبر ٢٠١
  انغ ديستريكت , شينزين , الصينبارك , بانتيان ستريت , لونغ

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

 -مالبس، مالبس كتانية، بنطلونات، بيجامات، قمصان نصف كم [تي  - ٢٥الفئة 
شيرت]، مالبس للمواليد، سراويل لألطفال، صدريات لالطفال غير مصنوعة من 

ء، معاطف مطرية، الورق، اغطية رأس لالستحمام، اثواب سباحة، مالبس مضادة للما
مالبس للحفالت التنكرية، مالبس للرقص، لباس القدم، ادوات مانعة النزالق االحذية، 
قبعات، جوارب وكولونات، اغطية ال تسخن كهربائيا لتدفئة القدمين، قفافيز [مالبس]، 

قفازات للتزلج، اوشحة، شاالت، مشدات للقسم السفلي من جذع الجسم [مالبس داخلية]، 
وال  ٢٥للمالبس، قبعات استحمام، اقنعة نوم وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة شياالت 

  ترد ضمن فئات اخرى.
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457471  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457718  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطه -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: عنها طلب رقم  قدم
 

    0432888  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -اندرو عاطف افرايم فهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -دار السالم  -ش حسن انور من مصر حلوان الزراعي  ١٧

  26 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٦منتجات الفئة  - ٢٦ة الفئ
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0432889  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -اندرو عاطف افرايم فهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة -م دار السال -شارع حسن انور من مصر حلوان الزراعي  ١٧

  26 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٦منتجات الفئة   - ٢٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0445102  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -ماهر محمود السعود وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  26 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٦الفئة 
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 ةناعيجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449660  

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  26 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  ٢٦كتفية للمالبس؛ إبر؛ إكسسوارات شعر. جميع منتجات الفئه 
 

٤٤٩٤٨٤االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 - 991 عدد

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453439  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -روماني سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  26 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453444  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  26 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٦الفئة 
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0437627  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ةمصرى الجنسي -فرد  -هشام حمدى فتحى حامد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -طنطا ثان  -شارع الشهيد مصطفى ابو زهرة سابقا  ٢٦

  27 : المةــــــات العـــفئ
  

السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع فرش األرضيات ومواد  - ٢٧الفئة 
دون  ٢٧ة أخرى لتغطية األرضيات والمعلقات الجدارية غير النسيجية الواردة بالفئ

  غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448141  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -هيام محمد محمد سعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الفرسان مول رنيج مول المقطم ١٤من ق  ١الخليفه ق 

  27 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٧منتجات الفئه  - ٢٧الفئة 
 

٤٤٧٨١٥العالمة 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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448149  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه امريكيه -اوف وايت ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  27 : المةــــــات العـــفئ
  

السجاد و البسط و الحصر و مفارش الحير و مشمع فرش الرضيات و مواد  - ٢٧الفئة 
علال الجدرات لتزيينها ( من مواد غير  اخرى لتغطية االرضيات القائمة و مايعلق

نسيجية ) السجاد؛ البسط؛ حصائر الحمام؛ حصير اليوغا؛ دعاسات األرجل لألبواب؛ 
حصر األرضيات النسيجية لالستخدام داخل المنزل؛ معلقات جدارية غير نسيجية؛ ورق 

و أالجدران؛ أسطح صلبة لتغطية األرضيات؛ أغطية الجدران المصنوعة من الفينيل 
  البالستيك

  ) دون غيرهـــــــــــــا٢٧الـــــــــــــــــوارده 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449093  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -بايتيدانس ال تى دى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 27 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449641  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  27 : المةــــــات العـــفئ
  

سجاد؛ مماسح أرجل للمداخل؛ أغطية أرضيات؛ حصر اليوغا؛ ورق جدران  - ٢٧الفئة 
  ٢٧من النسيج. جميع منتجات الفئه 

 

٤٤٩٤٧٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0436256  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة نيلكو انترناشيونال للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -القاهرة  -مدينة نصر  -شارع مصطفى النحاس  ٥٢

  28 : المةــــــات العـــفئ
  

 -ادوات رياضية  -لعب ورقية  -ب اطفال العا -لعب وادوات اللعب  - ٢٨الفئة 
االدوات الرياضية وزينة لشجرة عيد الميالد ومعدات العاب الكمبيوتر  -الجمنازية 

  ٢٨المحمولة الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدمها 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0442373  

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/05/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  تي واي إنك

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٦٠٥٥٩إلينوي  -ويستمونت  -تشيستنات أفنيو  ٢٨٠

 28 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨ألعاب مصنوعة من المخمل الواردة بالفئة  - ٢٨الفئة 
 

الك العالمه باستخدامها مجمعهاالشتراطات        :      تعهد م
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447554  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -مهاب هاني احمد عبده 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهه  -عمار بن ياسر  ١٢

  28 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨منتجات الفئة رقم   - ٢٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448146  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه امريكيه -اوف وايت ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  28 : المةــــــات العـــفئ
  

اللعب و ادوات اللعب , ادوات الرياضة غير الواردة فى فئات اخرى ،  - ٢٨الفئة 
زخارف شجرة عيد الميالد شخصيات الحركة واإلكسسوارات؛ االلعاب التي تحتاج الى 

ونات؛ الكرات؛ مضارب البيسبول؛ ألعاب الحمامات؛ عصي مهارة؛ أثقال الكاحل؛ البال
البلياردو؛ طاوالت البلياردو؛ الواح السباحة التي يوضع عليها الجسم؛ قضبان لتمرين 

الجسم؛ قفازات مالكمة؛ حلقات التثبيت بكونها معدات تسلق الجبال؛ مجموعات 
شجار عيد الميالد؛ الشطرنج؛ ألعاب النشاطات المتعددة لألطفال؛ زينة وديكورات أ

شخصيات األلعاب القابلة للتجميع؛ العاب البناء؛ النبال؛ ألواح النبلة؛ ألعاب النرد؛ 
اكسسوارات الدمى؛ مالبس الدمى؛ أطقم ألعاب الدمى؛ الدمى؛ ألعاب الرسم؛ األثقال 

 التي تحمل باليد؛ ألعاب الحركة الكهربائية؛ آالت التمارين البيضاوية؛ معدات التمارين
واللياقة البدنية، تحديدا: أجهزة تكييف القلب واألوعية الدموية للجزء العلوي والسفلي 

من الجسم؛ مقاعد التمرين؛ أثقال ممارسة التمارين؛ أشرطة التمارين؛ بكرات ممارسة 
التمارين؛ األقراص الطائرة؛ األلعاب، تحديدا: األلعاب اللوحية، األلعاب التي تلعب على 

ألعاب الذاكرة، ألعاب البطاقات؛ وحدات يدوية للعب األلعاب اإللكترونية سطح الطاولة، 
لالستخدام مع أو بدون شاشة عرض خارجية أو شاشة عرض خارجية؛ األلعاب القابلة 

للنفخ؛ أحاجي الصور المتقطعة؛ حبل القفز؛ كتل األثقال ذات المقابض العلوية؛ 
لدمى الميكانيكية؛ الكرات الطبية؛ األلعاب الطائرات الورقية؛ ألعاب التركيب اليدوية؛ ا

الموسيقية؛ ألعاب منزلية؛ ألعاب الحيوانات األليفة؛ العبوات الملونة المحشوة باألوراق 
الملّونة؛ واأللعاب القماشية المحشوة؛ قفازات المالكمة بكونها قفازات التمرين؛ أكياس 

لمقاومة ألغراض اللياقة البدنية؛ مالكمة؛ ألعاب المركبات المتحكم بها عن بعد؛ أحزمة ا
ألعاب يمكن ركوبها وإكسسواراتها؛ آالت التجديف وآالت رفع األثقال؛ ألواح شراعية؛ 

أطقم نماذج مصغرة؛ واقيات السيقان؛ ألواح التزلج؛ الزالجات؛ ألواح التزلج؛ كرات 
: االثلج؛ منصات تمارين خفيفة؛ المعدات الرياضية للتدريب على السرعة، تحديد

الحلقات، المخاريط، ساللم السرعة، أقواس التدريب، مزالق المقاومة، العقبات؛ ألعاب 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

التجميع؛ آالت الساللم؛ دراجات هوائية ثابتة للتمارين الرياضية؛ محطات الشد على 
شكل معدات التمرين التي يتم تشغيلها يدويًا؛ ألواح التزلج على األمواج؛ األلعاب 

اف؛ ألعاب أواني الطهي؛ ألعاب مجموعات الطهي؛ الدمى على الناطقة؛ ألعاب األهد
شكل شخصيات؛ أقنعة اللعب؛ مجموعات ألعاب الحرف للهوايات؛ ألعاب على شكل 

أسلحة؛ العاب الروبوتات؛ ألعاب المركبات واإلكسسوارات؛ منصات القفز البهلواني؛ 
صي التحّكم، آالت، أجهزة الركض؛ أجهزة ألعاب الفيديو، تحديدا: سماعات الرأس، ع

لوحات المفاتيح، وحدات التحكم عن بعد التفاعلية؛ زالجات مائية؛ ألعاب الماء؛ آالت 
رفع األثقال وملحقاتها؛ األلعاب ذات الزنبرك العامل باللف؛ القطع المستخدمة لتمارين 

  اليوغا؛ وسائد تمارين اليوغا؛ أربطة لممارسة اليوغا .
  ) دون غيرهـــــــــــــا٢٨الفئة (الـــــــــــــــــوارده ب
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449661  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  28 : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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

٣٨٤٤٧٨رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
 
 
 

678 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451499  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -كريم سمير حسين محمد حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهه  -ش طه حسين   ٥

  28 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٨الفئة 
 

على حدى Kاالشتراطات        :      التنازل عن حرف كيه 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452025  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ريهام رفعت محمد عبد العال

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزة -العمرانية  -مساكن الضباظ  ٣٠

  28 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئة -٢٨الفئة
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452612  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -ف احمد الصاوى وشريكة (الصاوى اورجينال) احمد عبد اللطي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -سموحه قسم سيدي جابر  -ش فيكتور عمانويل  ٥١

  28 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455090  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية -  ٩٨١٠٩واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  ٤١٠

  28 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨األلعاب للحيوانات االليفة الوارده بالفئه   - ٢٨الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق االسبقيه
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455724  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسؤولية محدودة. -.، ال تي دي. شينزين جياكسين تيكنولوجي كو

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كايون ار  ١، شينهونغتاى كالتشرال فينشور بارك، نمبر.١-٣/ اف،بيلدينج  ٣،٣٠١
  دي، لونغتشينج اس تي، لونجغانج ديست، شينزين، الصين

  28 : المةــــــات العـــفئ
  

ألليفة، اجهزة بناء االجسام، آالت للتمارين البدنية، ألعاب، دمى للحيوانات ا - ٢٨الفئة 
برك سباحة [أدوات للعب]، واقيات للركب [ادوات رياضية]، قوالب بناء [لعب]، 

احاجي الصور المقطوعة، لعب أطفال محشوة، قفافيز مالكمة، مركبات لعب، طائرات 
وال ترد ضمن  ٢٨بدون طيار [لعب]، ترامبولين وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 

  فئات اخري.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455726  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسؤولية محدودة. -شينزين جياكسين تيكنولوجي كو.، ال تي دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كايون ار  ١شينهونغتاى كالتشرال فينشور بارك، نمبر. ،١-٣/ اف،بيلدينج  ٣،٣٠١
  دي، لونغتشينج اس تي، لونجغانج ديست، شينزين، الصين

  28 : المةــــــات العـــفئ
  

ألعاب، دمى للحيوانات األليفة، اجهزة بناء االجسام، آالت للتمارين البدنية،  - ٢٨الفئة 
ات رياضية]، قوالب بناء [لعب]، برك سباحة [أدوات للعب]، واقيات للركب [ادو

احاجي الصور المقطوعة، لعب أطفال محشوة، قفافيز مالكمة، مركبات لعب، طائرات 
وال ترد ضمن  ٢٨بدون طيار [لعب]، ترامبولين وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 

 فئات اخري.
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

684 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456763  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شينزين نيتو باور سورس تيكنولوجي كو.، ال تى دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ووهينان روود . جينفاغوا اليكتريسيتي اندستريال  ٤٩ -بيلدينج, نمبر  ٨ -,نمبر ٢٠١
  ديستريكت , شينزين , الصينبارك , بانتيان ستريت , لونغانغ 

  28 : المةــــــات العـــفئ
  

ألعاب، دُمى، ألعاب ذكية، ورق لعب [شدة]، كرات لعب، اجهزة بناء  - ٢٨الفئة 
االجسام، آالت للتمارين البدنية، زالجات مستقيمة ذات عجالت، عدة صيد السمك، اجزة 

اجهزة او شاشات عرض  لاللعاب االلكترونية بخالف تلك المعدة لالستعمال مع
خارجية، أدوات التحكم في جهاز اللعب اإللكترونية، آالت تسلية تعمل اتوماتيكياً 

وبالنقد، أجهزة ألعاب فيديو محمولة، مكعبات مغناطسية [العاب االطفال]، قوالب بناء 
[لعب]، اجهزة ركوب في المعارض، إنسان آلي لعبة، العاب منزلية، العاب لوحية، 

لف، حقائب الغولف مع او بدون عجالت، أثقال قصيرة، موسعات صدر مضارب غو
[ادوات تمرين]، قضبان حديدية لممارسة الرياضة، دراجات هوائية ثابتة للتمارين، 
ادوات رماية، برك سباحة [أدوات للعب]، قفافيز لاللعاب، عومات دائرية للسباحة، 

عوم للقنص او لصيد السمك، طوافات لصيد السمك، شباك انزال لصيادي الصنارة، ط
  وال ترد ضمن فئات اخرى. ٢٨بكر لصيد السمك وجميع هذة المنتجات واردة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0371078  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/05/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -محمود على يوسف احمد 

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

  نجع الناظر - -قرية دندرة  -مركز قنا -محافظة قنا 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٢٩انواع المخلالت بالفئة-٢٩الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0385333  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/01/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه امريكية -رميل فودز كوربوريشن  هو

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه -مينيسوتا  -اوستين  -هورميل بليس 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

خالصات اللحم و اطعمه  -اللحوم و االسماك و لحوم الدواجن والصيد  - ٢٩الفئة 
هالم (جيلي ) و مربيات و  -ات محفوظه و مجففه ومطهوه فواكه وخضرو -مجمده 

ان الزبادي و منتجات االلب -الجبن و الذبده  -البيض و الحليب  -فواكه مطبوخه بالسكر 
زبده فول سوداني  -زبده فول سوداني  -الزيوت و الدهون الصالحه االكل  -االخرى 

  ٢٩سبريد (للدهان ) الواردة بالفئة رقم 
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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 - 991 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0395144  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  --الخديوى لمنتجات االلبان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينة الرحاب -السوق التجاري  ١٣٠محل 

 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩لبان بالفئةمنتجات اال  - ٢٩الفئة 
 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 
 
 

688 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422080  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة   -جريت فودز ش.م.م   -الشركه المصريه الدوليه للمنتجات الغذائيه 
  مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -االسكندريه   -برج العرب  -، المنطقه الصناعيه االولى  ٢٧ ، بلوك٢القطعه رقم 
  جمهوريه مصر العربيه

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

) وعلى وجه الخصوص لحوم وأسماك ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئه ( - ٢٩الفئة 
ودواجن ولحوم الصيد؛ ُخالصات لحوم؛ فواكه وخضراوات محفوظة ومجمدة وُمجففة 

طبوخة؛ ُهالم ومربيات وفواكة مطبوخة بالسكر؛ زيوت ودهون صالحة لألكل ؛ وم
وعلى وجه الخصوص الالنشون والسالمى والمقانق والسوسيس، الفواكه والخضراوات 
المحفوظة والُمجففة والمطهيه المربات بانواعها االغذيه المحفوطة والمخلالت وجميعها 

  ) دون غيرها.٢٩وارده بالفئه (
 

٤٠٦٣٧٣راطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم االشت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422288  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية  -رمضان فاروق احمد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القليوبية -ناطر الخيرية الق -عزبة الشواربي 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩زيت الطعام الوارد بالفئة  - ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422289  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -رمضان فاروق احمد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة  القليوبية -القناطر الخيرية  -عزبة الشواربي 

 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩زيت الطعام الوارد بالفئة   - ٢٩الفئة 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422291  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/24  

 :تسجيلال إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -رمضان فاروق احمد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القليوبية -القناطر الخيرية  -عزبة الشواربي 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٢٩زيت الطعام الوارد بالفئة -٢٩الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422292  

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/09/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية  -رمضان فاروق احمد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القليوبية -القناطر الخيرية  -عزبة الشواربي 

 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩زيت الطعام الوارد بالفئة   - ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  المة الع

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425120  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -بجوار مصنع حديد الشناوي  -طنطا ثاني  -ميت حبيش البحريه 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٢٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

694 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425123  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -بجوار مصنع حديد الشناوي  -طنطا ثاني  -ميت حبيش البحريه 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427896  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة اتش اى للتوريدات العمومية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزة -الهرم  -نزلة السيسي  -ش صالح الدين  ٣

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئة   - ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429359  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية -اربو لخدمات االتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -يوليو  ٢٦شارع  ١٦٠

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429940  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه   - ٢٩الفئة 
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448400  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ةشركة توصية بسيط -مصطفى محمد زين العابدين عبد الواحد سيد المنياوى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع الشهيد احمد مرتضي بجوار محالت العمدة واالثاث بندر الفيوم -المسلة  ٣

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448419  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :لالتسجي إسم طالب
 

  شركه مساهمه -شركه شيبسى للصناعات الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -محافظة  القاهره  -الوفاء و االمل  -مدينه نصر 

 29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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

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

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

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

  ) دون غيرهـــــــــــــا٢٩البقوليات. الـــــــــــــــــوارده بالفئة (
 

وغيرها ٣٥٠٧٤٦االشتراطات        :      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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448859  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  كومبني جرفية دانون

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  , باريس , فرنسا ٧٥٠٠٩بوليفارد هاوسمان ١٧

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

حليب؛ حليب بودرة؛ حليب مخفوق ومنّكه وهالمي؛ منتجات الحليب،  - ٢٩الفئة 
ات الحليب واللبن الرائب (الزبادي) ومشروبات اللبن الرائب (الزبادي) وبخاصة: حلوي

وجبن الحلوم ومشروبات سادة أو منكهة تتألف أساًسا من الحليب أو منتجات الحليب، 
مشروبات الحليب وبشكل أساسي التيي تتألف من الحليب ومشروبات الحليب التي 

منكه؛ الحليب، منتجات الحليب تشتمل على الفواكه؛ منتجات حليب مخمر سادة أو 
وبدائلها؛ بدائل الحليب من أصل نباتي؛ بدائل لمنتجات الحليب مصنوعة من النبات أو 

  ٢٩البندق بالفئة 
 

٢٧٥٩٩٣االشتراطات        :      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 ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448983  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة عمرو محمود السيد صبح وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٤٨اكنوبر المنطقة الصناعيه االولى قطعه رقم  ٦

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩االسماك بالفئة  - ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: م قدم عنها طلب رق
 

    0449033  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  أسماء فتحى عبد الفتاح حسن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك / اسماء فتحي عبد الفتاح حسن   -المنطقة الصتاعية الثانية  ٥ق  -الصالحية الجديده 
  محافظة الشرقية --

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  بصفة خاصة الزيوت النباتيه ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449491  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسية -فردى  -عبد المنعم إبراهيم محمد إبراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -ملك / اشرف فؤاد الشرقاوى  -طنطا  -تقسيم عربى  -شارع الرفاعى  

 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط ٢٩االسماك الوارده بالفئه  - ٢٩الفئة 
 

٣١٩١٤٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

704 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم قدم عنها طلب 
 

    0449665  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

 )٢٩(جميع منتجات فئه
 

٤٤٩٤٧٤االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449863  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -ة شركة الرواد للصناعات الغذائي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة -مصر الجديدة  -منشية البكرى  -شارع المقريزى  ٣٣

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  جناح
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449983  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه توصيه بسيطه -رانا رضا فتحى نبية سماحة وشركائها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة السادات -المطورين  ٢٦١المنوفيه وحده 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450247  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -البورسعيدية للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -عمارات مصر للتعمير حى السفارات مدينه نصر  ١٠أ/٣

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩الزيوت والسمن وجميع منتجات الفئه  - ٢٩الفئة 
 

٤٤٢٧٧٨مرتبطة مع العالمة رقم العالمة  -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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450414  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450425  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٢٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450470  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -نصور وشركاة نادر احمد يوسف م

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  C5العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩المواد الغذائيه الواردة بالفئه   - ٢٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450471  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -نادر احمد يوسف منصور وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  C5العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩المواد الغذائيه الواردة بالفئه   - ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450475  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -نادر احمد يوسف منصور وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٥العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩مواد غذائية بالفئه  - ٢٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: عنها طلب رقم  قدم
 

    0450476  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -نادر احمد يوسف منصور وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  C5العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩ة بالفئه مواد غذائيه الوارد - ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450504  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450903  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  ذات مسئولية محدودة -بن أن بن لقمة ولقمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة -النزهة  -مساكن شيراتون  -شارع  مصطفى رفعت  ١

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٢٩الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدمها 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450981  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة رقم  - ٢٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451241  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدودة -ليبتيس نيوترشن اس ايه ار ال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جنيف سويسرا ١٢٠٦ - ٦ريو فرانسوا بيلوت 

 29 : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، فواكه  - ٢٩لفئة ا
وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة 

  بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل
 

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

  عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451510  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452143  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452188  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -احمد فخري   -ش جمال الدين عفيفي  ٧

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452216  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -المصرية للمواد الغذائية لصاحبها محمد احمد سليمان حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مجمع عبد  ١١الدور الرابع عماره  ١١مدينة العاشر من رمضان الوحده رقم  -الشرقيه 
  المقصود

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452384  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -فوود تريب للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ر الجديده ش عثمان بن عثمان مص ١٢٤عقار  ٩٢شقه رقم 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

شرائح و رقائق البطاطس ، شرائح البطاطس و رقائق البطاطس المنكهة ،  - ٢٩الفئة 
البطاطس المجففة، بطاطس أصابع، فطائر بطاطس مقلية ، شرائح بطاطس قليلة الدهن 

معالجة، رقائق / رقائق بطاطس قليلة الدهن ، مكسرات و مكسرات منكهة، بذور 
  .٢٩الفاكهة رقائق الخضار وجميع المنتجات الورادة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452922  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

ئوليه سشركة ذات م -فوود هوم انترناشيونال لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 
  محدوده

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -حلوان  -ش شريف ناصيه شارع المنذر حدائق حلوان  ١

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453311  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -محمد  سعيد سيد ابو غنيمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك / اسراء عبد الحي احمد مركز قليوب  -قليوب البلد  -شارع جلجل طريق العوادم 
 القليوبية.

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ).٢٩لواردة بالفئة (تونة و جميع المنتجات ا  - ٢٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة بتغيير كلمة تونة بغيرها اذا استخدمت على منتجات  -االشتراطات        :      
اخرى بحيث تطابق الحقيقة وتدخل ضمن بيان المنتجات
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453628  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل طالب إسم
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453791  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -داماس للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  A5 - HGR'UM VRL 282المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان  -الشرقية 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئة رقم  جميع - ٢٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454555  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454632  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :جيلالتس إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٢٩الفئة 
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 ةناعيجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454646  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٢٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454952  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -حسن سعيد حسن إسماعيل أبو الخير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القليوبية -مركز الخانكة  -شرق السكة الحديد  -أبو زعبل 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  فيما عدا منتجات االلبان ٢٩جميع منتجات الفئة   - ٢٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455286  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه   - ٢٩الفئة 
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
 
 
 

732 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455931  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457472  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩واردة بالفئه جميع المنتجات ال - ٢٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457580  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد على عبد المنعم محمد لتجارة المواد الغذائية وااللبان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة  -عين شمس  -اصيه شارع الحريه  شارع محمود الجندى ن ٥٥
  , مص 

  29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه   - ٢٩الفئة 
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735 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0318108  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/05/13  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -لحكم رضا وشركاه مصطفي احمد عبد ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -مدينة السادات  -المنطقه الصناعية السادسة  ٦٠٠١

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠جميع المنتجات الوارده بالفئة  - ٣٠الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0341949  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة دينا لالستثمارات الزراعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قسم الدقي ٧٥الدور السابع شقة  -صالح سليم حاليا -شارع عكاشه سابقا 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

يم وحلوى جافة ومسحوق العصير وبن وشاى وكاكاو وجميع ايس كر - ٣٠الفئة 
  دون غيرها ٣٠المنتجات الوارةد بالفئة 

 

و غيرها ٢٧٦٠٨٧االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0341953  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/10/18  

 :التسجيل لبإسم طا
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة دينا لالستثمارات الزراعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قسم الدقي ٧٥الدور السابع شقة  -صالح سليم حاليا -شارع عكاشه سابقا 

 30 : المةــــــات العـــفئ
  

 ايس كريم وحلوى جافة ومسحوق العصير وبن وشاى وكاكاو وجميع - ٣٠الفئة 
  دون غيرها ٣٠المنتجات الواردة بالفئة رقم 

 

و غيرها ٢٧٦٠٨٧االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0341957  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة دينا لالستثمارات الزراعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قسم الدقي ٧٥الدور السابع شقة  -صالح سليم حاليا -شارع عكاشه سابقا 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

ايس كريم وحلوى جافة ومسحوق العصير وبن وشاى وكاكاو وجميع  - ٣٠الفئة 
  دون غيرها ٣٠المنتجات الواردة بالفئة 

 

و غيرها ٢٧٦٠٨٧راطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم االشت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0384219  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/01/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة البيت النابلسى لعمل الحلويات الشرقية والكالج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١١١١٨الرمز البريدى  ٦٥٣٥ص.ب  -عمان  -االردن 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الحلويات بانواعها ومن ضمنها الكالج 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0389329  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/02  

 :التسجيل لبإسم طا
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شاندونج لوهوا جروب كوز ، ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لونجمن ايست رود الى يانغ شاندونج ، الصين ٣٩رقم 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

 ، دقيق قمح ، ارز ، نودلز ( معكرونة رقيقة ) صلصات ( توابل ) ، توابل - ٣٠الفئة 
  خبز ، اطعمه خفيفة اساسها االرز ، سكر ، خل ، صلصة صويا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0413047  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/13  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -شركة موجو للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - ٦ق  ١١٠١مربع  -ن شيراتون مساك-ش الصفا ٢١

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

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

لسكر, عسل النحل والعسل األسود, الخميرة المثلجات والمثلجات القابلة لألكل، ا
ومسحوق الخبيز, الملح والخردل, والخل ,الصلصات ( التوابل) , البهارات، الثلج 

  .٣٠وجميع المنتجات الواردة في الفئة 
 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
 
 
 

742 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0413388  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/19  

 :جيلالتس إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -السوهاجي للصناعات الغذائية ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -شبرا الخيمة  -شارع المستشفي  ٤٣

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠االرز الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

مها على االرز فقطتعهد مالك العالمة باستخدا -االشتراطات        :      
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0416570  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -عمرو حسن محمد سيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزة  -طالبية العمرانية  -ش عمر بن الخطاب  ٣٢

  30 : المةــــــت العاـــفئ
  

 ٣٠المنتجات الواردة بالفئة -٣٠الفئة
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423378  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمة مصريه -شركة كالسيك للصناعات الغذائية ش.م.م 

 :انوــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦مدينه  ٢٥/١٦المنطقة الصناعيه الثانيه قطعه رقم  

 30 : المةــــــات العـــفئ
  

 -الحلويات الشرقيه و الغربيه  -الفطائر  -الكعك  -البسكويت بانواعه  - ٣٠الفئة 
  ٣٠المخبوزات 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425121  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -بجوار مصنع حديد الشناوي  -طنطا ثاني  -ميت حبيش البحريه 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠نتجات الوارده بالفئه رقمجميع الم-٣٠الفئة
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425122  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -ار مصنع حديد الشناوي بجو -طنطا ثاني  -ميت حبيش البحريه 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425125  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -بجوار مصنع حديد الشناوي  -طنطا ثاني  -ميت حبيش البحريه 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٣٠الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426096  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -ريفولى للصناعات الغذائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -اول  -القاهرة الجديدة  -مدينة الرحاب  - ٨٥مجموعة  ٧عمارة  - ١٢شقة 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

حلويات شرقية وغربية  -ضرات المصنوعة من الحبوب المستح -مخبوزات  - ٣٠الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئة  -شيكوالته  -كيك  -بسكويت  -

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428432  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصريه -المينا فودز للصناعات الغذائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -طريق القاهره االسكندريه الزراعي بدفره مركز طنطا  ٨٢

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: طلب رقم قدم عنها 
 

    0429314  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  سوري الجنسيه -فرد  -محمد باسل فيومى بن شاكر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٦/٢٠٧عقار  -الشارع العام  -يلدا  -ريف دمشق  -سوريا 

 30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الواردة بالفئة  جميع - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

751 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431524  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة بشير موسى الجباوى و شريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فدان ) الشرقية ٨٠( توسعات  بلوك أ ) مدينة بلبيس الصناعية ٦قطعة رقم ( 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

المعمول بالتمر والمخبوزات والحلويات والبسكويت والشيكوالتة وجميع  - ٣٠الفئة 
  ٣٠منتجات الفئة 

 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 
 
 

752 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0437598  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/10  

 :سجيلالت إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -جولدن تيم للتوريدات العمومية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -قسم الهرم  -الدور االرضى  -أ حدائق االهرام  ١٨١

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

منتجات البن والقهوة وقهوة اصطناعية ومشروبات أساسها القهوة  - ٣٠الفئة 
الحليب وقهوة غير محمصة وجميع أنواع القهوة والبن الواردة بالفئة ومشروبات قهوة ب

٣٠  
 

٣٩٩٧٦٤العالمة 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 ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0437989  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامنية محدودة -ي اتش اند كو كي جي باهلسن جي ام ب

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هانوفر، ألمانيا ٣٠١٦٥، ١١بودبيلسكيستر. 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، التابيوكا، الساغو، القهوة  - ٣٠الفئة 
بز، المعجنات، الحلويات، المثلجات االصطناعية، الدقيق، مستحضرات الحبوب، الخ

القابلة لألكل، العسل، قطر السكر، الخميرة، مسحوق الخبيز، الملح، الخردل، الخل، 
صلصات (توابل)، البهارات، الثلج للمرطبات المنعشة، البسكويت، البسكوت فاتح 
ة، تالشهية، الويفر الملفوف (بسكويت)، الكعك، الشوكوالتة، منتجات أساسها الشوكوال

ألواح الحلوى، الشوكوالتة، حلوى البنبون المصنوعة من السكر، الحلوى، حلوى اللوز 
والسكر، منتجات الطعام المشكلة المصنوعة من القمح، منتجات الطعام المشكلة 

المصنوعة من األرز، منتجات الطعام المشكلة المصنوعة من الذرة، الفشار، كعكة 
  هادون غير ٣٠الوفل الواردة بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0438091  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ماهر عبد الفتاح ابراهيم خليفة وشركاة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزة -مركز امبابة  -المناش البلد  -طريق ترعة الزمر 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠النسكافيه وجميع منتجات الفئة  -الكاكاو  -الشاي  -البن   - ٣٠الفئة 
 

واخره١١٥٥٠٠االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: طلب رقم  قدم عنها
 

    0438678  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية  -عبد الحكيم عاشور احمد زايد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط الجديدة -الحي الثاني  -المجاورة الثالثة  ٣محل  ٣٧-٣٣قطعة 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوكا والساغو والبن االصطناعي  - ٣٠الفئة 
الدقيق والمستحضرات المصنوعه من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات المثلجه 

عسل النحل والعسل االسود الخميره ومسحوق الخبيز الملح والخردل الخل الصلصات 
  ٣٠لمنتجات الوارده بالفئه التوابل البهارات الثلج وكافه ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0439459  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  تأسست و قائمة طبقا لقوانين دولة سيريالنكا -شركة متحدة  -سيريالنكا تي بورد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، سيريالنكا٣جاليه رود، كولومبو ، ٥٧٤:ان اوه. 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

 .٣٠الشاي الواردة في الفئة -٣٠الفئة
 

وغيرها ٨٤٠١٦االشتراطات        :      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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0442314  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -شريف حسن عبد الخالق وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  A6ش العروبة القطعة رقم  B2المنطقة الصناعية 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠لفئة الشيكوالته والحلوى الجافة الواردة با - ٣٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0442317  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -شريف حسن عبد الخالق وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 الشرقية -رمضان مدينة العاشر من  A6ش العروبة القطعة رقم  B2المنطقة الصناعية 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
١٣٤٩٢٦
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0442355  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -عايدة عبد الرحمن علي الطويل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك/ شهد محمد محمد يوسف  -ش عاطف السادات  -مدينة شبين الكوم  -المنوفية 
 شعالن

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠لفئة البن الوارد با - ٣٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0445091  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  سوري الجنسيه -فرد  -ايمن خيرى الحفيرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -مخازن الشباب  ٣٤٢اكتوبر قطعه رقم  ٦

  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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0446720  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -بولس منير بانوب يوسف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك / نصحي كمال كامل مركز سمالوط المنيا -مة العزي - ٤قرية  -شوشة 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

المكرونة والشعرية والقهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛  - ٣٠الفئة 
التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر 

ة؛ عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ والحلويات؛ الحلويات المثلج
  ٣٠الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛ البهارات وجميع منتجات الفئه 

 

٤٠٣٥٩١االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447322  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -بولس  ظريف كامل فاكيوس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك سامي زكي متي ٤المنيا مركز سمالوط العزيمه قريه 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الحالوه الطحينيه فقط بالفئه  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

763 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447663  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -نيوبانسى للصناعات الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بمدينه التجمعات الصناعيه على طريق مصر   T09  ٣المصنع المقام فى قطعه رقم 
  عيليه مدينه العاشر من رمضان محافظة الشرقيهاالسما

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الشيكوالته والسناكس محشو بالشكوالته 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447665  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدوده -انسي للصناعات الغذائيه نيو ب

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة  -بمدينة التجمعات الصناعية على طريق مصر االسماعيليه  T09 ٣قطعة رقم 
  محافظة الشرقيه -العاشر من رمضان 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠كوالته الواردة بالفئة الشيكوالته والسناكس محشو بالشي - ٣٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447793  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -الشركة العالمية للمواد الغذائية  ذ.م.م 
  تحدة. تأسست و قائمة طبقا لقوانين دولة اإلمارات العربية الم

  
 :وانــــــــــــــــــالعن

  

  ، الشارقة، دولة األمارات العربية المتحدة٤١١٥ص .ب 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

الشوكوالته، البسكويت وحلوى الكاندي (الحلويات) والحلويات وااليس كريم  - ٣٠الفئة 
  ٣٠الواردة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447932  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست طبقا لقوانين دولة المانيا -هولنز اتش بي ام جي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ميونخ المانيا ٨٠٦٨٧فى  ١٥١ستراسى  -اغنيس بيرناور 

 30 : المةــــــات العـــفئ
  

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

المثلجات والمثلجات القابلة لألكل، السكر, عسل النحل والعسل األسود, الخميرة 
لخردل, والخل ,الصلصات ( التوابل) , البهارات، الثلج ومسحوق الخبيز, الملح وا

  .٣٠وجميع المنتجات الواردة في الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447940  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل م طالبإس
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -نيوبانسي للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بمدينة التجمعات الصناعية علي طريق مصر  T09 ٣المصنع المقام في قطعة رقم 
  محافظة الشرقية--مدينة العاشر من رمضان--االسماعيلية

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠الشيكوالته والسناكس محشو بالشيكوالته الواردة بالفئة   - ٣٠لفئة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447985  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه تضامن -محمد عبدالتواب ابراهيم عبدالحليم وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

جنوب  ٦المنطقه الصناعيه أ  ٤٨الشرقيه مدينه العاشر من رمضان القطعه رقم 
  الجمركيه

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٠جميع المنتجات الوارده بالفئه-٣٠الفئة
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448386  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل طالب إسم
 

  مصرى الجنسية -فرد  -محمد مصطفي يوسف عبد الحميد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ -اول كفر الشيخ  ٢ش مكه تقسيم 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٠الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448387  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -محمد مصطفي يوسف عبد الحميد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ -اول كفر الشيخ  ٢ش مكه تقسيم 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448684  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -احمد محمد عطيه الكمار وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هلقليوبيا -مركز شبين القناطر ملك/ كريمة طة محمد  -الزهويين شارع داير الناحية 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع الحلويات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448685  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -احمد محمد عطية الكمار وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية  , القليوبية -الزهويين شبين القناطر 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع الحلويات 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449469  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  دانس ال تى دىبايتي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

قهوة؛ شاي؛ مشروبات أساسها الشاي؛ سكاكر؛ عسل النحل؛ فطائر؛ نشا  - ٣٠الفئة 
ام؛ معكرونة رفيعة (نودلز)؛ وجبات خفيفة أساسها الحبوب؛ دقيق صويا؛ ملح للطع

طعام؛ ثلج طبيعي أو صناعي؛ بسكويت؛ علكة مضغ؛ كعك؛ رقائق [منتجات حبوب]؛ 
رقائق ذرة؛ توابل سلطة؛ خالصات للمواد الغذائية، عدا الخالصات اإليثيرية والزيوت 

ة؛ مستحضرات لتكثيف قوام الكريمة العطرية؛ غلوتين محضر على شكل مواد غذائي
  )٣٠المخفوقة؛ ألواح الحبوب عالية نسبة البروتين؛ مقرمشات. (جميع المنتجات بالفئه 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449636  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

قهوة؛ شاي؛ مشروبات أساسها الشاي؛ سكاكر؛ عسل النحل؛ فطائر؛ نشا  - ٣٠الفئة 
وجبات خفيفة أساسها الحبوب؛ دقيق صويا؛ ملح للطعام؛ معكرونة رفيعة (نودلز)؛ 

طعام؛ ثلج طبيعي أو صناعي؛ بسكويت؛ علكة مضغ؛ كعك؛ رقائق [منتجات حبوب]؛ 
رقائق ذرة؛ توابل سلطة؛ خالصات للمواد الغذائية، عدا الخالصات اإليثيرية والزيوت 

يمة رالعطرية؛ غلوتين محضر على شكل مواد غذائية؛ مستحضرات لتكثيف قوام الك
  )٣٠المخفوقة؛ ألواح الحبوب عالية نسبة البروتين؛ مقرمشات. (جميع المنتجات بالفئه 

 

٤٤٩٤٦٩االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450121  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

 تاسست وفقا لقوانين -شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة العميد للصناعات الغذائية 
  المملكه االردنيه الهاشميه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٣١عمارة رقم  -شارع علي نصوح الطاهر  -الصويفية  -االردن  -عمان 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠ جميع منتجات الفئه - ٣٠الفئة 
 

و غيرها ١٤٢٦٦٦االشتراطات        :      العالمه مرتبطه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450415  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرةش جمال ال ٧

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450604  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  اهمة مصريةشركة مس -الجوهرة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -شارع رمسيس  ٣٣

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠وجميع منتجات الفئه  ٣٠مقرمشات وسناكس 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450718  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ريفولي للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -أول  -القاهرة الجديدة  -مدينة الرحاب  - ٨٥مجموعة  ٧عمارة  - ١٢شقة 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

٤٣٠٤١٦العالمة 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 ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450904  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -بن أن بن لقمة ولقمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة -النزهة  -راتون مساكن شي -شارع مصطفى رفعت ١

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدمها 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450982  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة رقم  - ٣٠الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450998  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ايمن حسين عبد المحسن محمد برعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزة -الهرم  -شارع األهرام  ٥٢٥

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات عسل النحل الوارد بالفئة   - ٣٠الفئة 
 

٢٨٩٧١١الشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم ا
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451005  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد يمنى الجنسية -منشاة قائمة بموجب قوانين اليمن -على عبد اللة أحمد الموزة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليمن . -محافظة عدن  -مدينة العال  -مديرية المعال  -ش الدكة 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451246  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل لبإسم طا
 

  شركه ذات مسئوليه محدودة -ليبتيس نيوترشن اس ايه ار ال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جنيف سويسرا ١٢٠٦ - ٦ريو فرانسوا بيلوت 

 30 : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛  - ٣٠الفئة 
مستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات الدقيق وال

المثلجة؛ عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل 
  والصلصات (التوابل)؛ البهارات؛ الثلج.

 

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 ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 991 عدد

 
 

  المة الع

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451434  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة المانية  -لودفيج شوكوالدي جي ام بي اتش اند كو ، كيه جي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بيرجيش جالدباخ، المانيا ٥١٤٦٩، ٤٤سينيفلديرستراس 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

منتجات الشوكوالتة والشوكوالتة، وخاصة ألواح الشوكوالتة، بما في ذلك  - ٣٠الفئة 
ألواح الشوكوالتة المقسمة إلى شرائح فردية؛ حلوى البرالين، بما في ذلك بالحشوات، 

بما في ذلك الحشوات السائلة، وخاصة حشوات النبيذ والمشروبات الروحية؛ حلوى 
ألواح الشوكوالتة، وال سيما األلواح المحشوة، بما في ذلك الكراميل و / أو الموسيلي و

المكسرات و / أو المكسرات المقطعة و / أو اللوز المقطع؛ منتجات الشوكوالتة 
والحلويات ذات األشكال المعينة، وال سيما األشكال ومجموعات متنوعة من األشكال؛ 

لألغراض الغذائية وغير الطبية).  (بما في ذلك جميع السلع المذكورة أعاله
  ) دون غيرهـــــــــــــا٣٠الـــــــــــــــــوارده بالفئة (

 

١١٨٢٨٣٠العالمة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451511  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل لبإسم طا
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

ما عدا منتجات البن و مشروبات اساسها القهوة  ٣٠المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
  و الكاكاو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  المة الع

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451544  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ابناء عبدالعزيز عباس للصناعات الغذائية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الدقهلية -مركز المنصورة  -بلجاي بملك /اشرف عبدالعزيز عباس 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠االيس كريم الوارد بالفئة   - ٣٠الفئة 
 

٣٨٥٣٩٤االشتراطات        :      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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451554  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -باس للصناعات الغذائيه  شركة ابناء عبد العزيز ع

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -مركزالمنصورة  -بلجاي بملك / اشرف عبدالعزيز عباس  

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠االيس كريم بالفئة  - ٣٠الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451555  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة ابناء عبد العزيز عباس للصناعات الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -مركزالمنصورة  -بلجاي بملك / اشرف عبدالعزيز عباس  

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠االيس كريم بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

على حدى وفى الوضع العادى Gالتنازل عن حرف جى  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

789 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451556  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -شركة ابناء عبد العزيز عباس للصناعات الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -مركزالمنصورة  -بلجاي بملك / اشرف عبدالعزيز عباس  

 30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠االيس كريم الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

790 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451559  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -شركة ابناء عبد العزيز عباس للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية -مركز المنصورة  -اشرف عبد العزيز عباس  -بلجاي بملك 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٠ئةااليس كريم بالف-٣٠الفئة
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791 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451574  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عبدهللا محمد عبد الصادق محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

دهللا محمد عبد بملك عب -بتمده بجوار مسجد سيدي سعيد  -مركز بنها  -القليوبيه 
  الصادق

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠االيس كريم بالفئة  - ٣٠الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -االشتراطات        :      
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792 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451688  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مؤسسة اماراتية منطقة حرة -اين لصناعة الورق الصحي م م ح شركة ف

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الحرة في جبل علي ، دبي ،  ١٦٩٢٧، صندوق بريد رقم :  ٥٦دبليو تي ايه 
  االمارات العربية المتحدة

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

ا الشاي و كل هذه المنتجات الواردة شاي مثلج ، شاي ، مشروبات أساسه - ٣٠الفئة 
  ٣٠بالفئة 
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793 
 

 ةناعيجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451777  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -مملكة النحل ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات العسل ومشتقاتها بالفئة  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

794 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451820  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ة توصية بسيطهشرك -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٠جميع منتجات الفئة رقم-٣٠الفئة
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795 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451950  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -هاني السيد احمد محمد نور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طنطا طريق مصر اسكندريه الزراعى امام مبروك سيرفيس

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتج االسناكس فقط الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
 
 
 

796 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451951  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -هاني السيد احمد محمد نور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طنطا طريق مصر اسكندريه الزراعى امام مبروك سيرفيس

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠االسناكس فقط الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
 



 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451952  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -هاني السيد احمد محمد نور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بروك سيرفيسطنطا طريق مصر اسكندريه الزراعى امام م

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠االسناكس فقط الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

798 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451953  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -هاني السيد احمد محمد نور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -طنطا طريق مصر اسكندريه الزراعى امام مبروك سيرفيس 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠االسناكس فقط الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

799 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452189  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :لالتسجي إسم طالب
 

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -احمد فخري  -ش جمال الدين عفيفي  ٧

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

800 
 

 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452323  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -محمد ضبيع محمد علوان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنيا -مركز المنيا  -قرية طوه 

 30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠ التوابل البهارات بالفئة -البقوليات  -الدقيق  -السكر  -االرز  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

801 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452335  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصريه -االسكندرية الستخالص الزيوت النباتية ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - ٣٢بلوك  - ١طعه ق -المنطقه الصناعيه الرابعه  -برج العرب الجديده 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال علي حده في الوضع  -االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجاري 
العادي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

802 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452336  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -االسكندرية الستخالص الزيوت النباتية ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - ٣٢بلوك  - ١قطعه  -المنطقه الصناعيه الرابعه  -برج العرب الجديده 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
 

التنازل عن الحروف االنجليزيه كال علي حدي  -االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجاري 
في الوضع العادي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

803 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452383  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

مؤلفه و قائمه وفقا لقوانين الواليات المتحده  -شركة مساهمة  -وريشن ستاربكس كورب
  االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٩٨١٣٤يوتا افينيو ساوث سياتل واشنطن  ٢٤٠١

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

ساسها القهوة مزيجات من القهوة المطحونه وغير المطحونه مشروبات ا - ٣٠الفئة 
  ٣٠المشروبات اساسها القهوة بالفئه 

 

و غيرها ٩٣٩٢٧االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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804 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453015  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -ا محمد حجازى احمد عبدالنبى لصاحبه -ايجي هربل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كوم  -المنطقة الصناعية  -المرحلة االولي  - ١٣٣٫١٣٤٫٢٣٤٫٢٣٥الفيوم قطعة رقم 
 مدينة الفيوم-اوشيم

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

805 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453284  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -كيرلس وجيه واصف ابسخرون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ق الصناعات الغذائيه ١٦٢اسيوط المنطقة الصناعيه الصفا بنى غالب قطع 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئه  - ٣٠الفئة 
 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
 
 
 

806 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453285  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -كيرلس وجيه واصف ابسخرون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ق الصناعات الغذائيه ١٦٢بنى غالب قطع  اسيوط المنطقة الصناعيه الصفا

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٠جميع منتجات الفئه-٣٠الفئة
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

807 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453336  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -اى كوفى مصر للتصنيع 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
  

المنطقة الصناعية شمال طريق  -منطقة الصناعات الصغيرة  - ٥٦٤مصنع رقم 
  القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الثالث  -القطامية العين السخنة 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠البن الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

808 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: م عنها طلب رقم قد
 

    0453629  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن  -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جات الواردة بالفئه المنت - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

809 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453792  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -داماس للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  A5 - HGR'UM VRL 282ية المنطقة الصناع -العاشر من رمضان  -الشرقية 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة رقم  - ٣٠الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

810 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454647  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :جيلالتس إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

811 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454685  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرية الجنسية -مريم عبد الرؤف عطية ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ز مرك -بملك/ محمود حاتم شفيق عياد  -طريق البستان  -قطعة امام الجمعية الزراعيه 
  البحيره -الدلنجات 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠االرز بالفئة  - ٣٠فئة ال
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

812 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454753  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -ابراهيم عبد السميع الشربينى محمد الشرقاوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الدقهليه -قاس مركز بل -شارع السوق العمومي 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

البن والشاى والكاكاو والسكر واالرز والتابيوكا ، والساغو والبن   - ٣٠الفئة 
االصطناعى ، الدقيق ، والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر 

ة ، ات الشرقية والغربيوالحلويات بكافة انواعها والحلويات المثلجة ،حلوى المولد ،الحلو
الشيكوالتة ، عسل النحل والعسل االسود والخميرة ومسحوق الخبيز ، الملح والخردل ، 

  )٣٠الخل ، الصلصات ( التوابل ) البهارات الثلج وكافة المنتجات الواردة بالفئة ( 
 



 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454811  

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

 -ادهم تامر عاطف النجاري وشركاه (النجاري فوود للصناعات الغذائية والتعبئة) 
  شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية . -قسم مينا البصل  -المنشية الجديدة  -ش المطافي  ٢رقم 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ٣٠ة الفئ
 

٤٠٣٣٧٠العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

814 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454864  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مساهمة شركة -الجوهرة للصناعات الغذائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة . -ش رمسيس  ٢٣

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ) .٣٠) و جميع المنتجات الفئة (٣٠مقرمشات و سناكس الواردة بالفئة (  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

815 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454893  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ملكة ابراهيم علي عبد المقصود عجور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منشية عبد المنعم رياض شبرا اول -شبرا الخيمة 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئه  - ٣٠الفئة 
 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 
 
 

816 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455128  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة - JABRI GROUP -جبرى جروب للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١١الحى  ١٦٤تعاونيات مشروع  ٤٣عماره  ١١اكتوبر شقه  ٦الجيزة مدينه 

 30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئه  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

817 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455133  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدودة -جبرى جروب للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١١الحى  ١٦٤تعاونيات مشروع  ٤٣عماره  ١١ه اكتوبر شق ٦الجيزة مدينه 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئه  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

818 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455287  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

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

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه   - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

819 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457423  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة الزهار وشركاه للجوالش  والعجائن والمخبوزات محسن محمد محمد الزهار 
 شركة توصية بسيطة-وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  . . X6قطعة رقم  C 1المنطقة الصناعية  -مدينة العاشر من رمضان  -الشرقية 

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  و خاصة العجائن ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

820 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457473  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

821 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0399710  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/13  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -شركة سوناك االهلية للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديده  -ميدان الكوربه  -ا ش محرم شوقي ٨

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١منتجات الفواكه بالفئه  - ٣١الفئة 
 

حة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموض -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

822 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428220  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصيه بسيطة -تامر رجب و شركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
 



تنمية التجارة الداخليةجهاز   
 
 
 

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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429941  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه-تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزه-العجوزه  -المهندسين  -١٥لثالث شقه ش السودان الدور ا ٣٠٤

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه   - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

824 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0434326  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -ف  مواسم لصناعة االعال

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الحي الثالث الشروق  ٧مول الفردوس الدور االول وحده 

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١منتجات الفئه  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

825 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448384  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصية بسيطة -شركة حسام شحات عبد الفتاح عبد الغنى االعرج و شركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور الثانى المنطقة الحاديه عشر بملك محمد شعبان عبد الفتاح ٧السادات عقار رقم 

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١ع المنتجات الواردة بالفئه جمي - ٣١الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

826 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449098  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -بايتيدانس ال تى دى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 31 : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

827 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449109  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :التسجيل سم طالبإ
 

  مصرى الجنسية -فرد   -عمر محمد بسيونى رزق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمر محمد بسيوني رزق -كفر الشيخ مركز قلين كفر المرازقة طريق الشين بملك 

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١االعالف الواردة بالفئة رقم  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

828 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: عنها طلب رقم قدم 
 

    0449467  

 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
  

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

معالجة؛ فول سوداني طازج؛ خضروات طازجة؛ خميرة لالستهالك الحيواني؛ طعام 
  )٣١ع منتجات فئه للحيوانات األليفة. (جمي

 

٢٧٥٩٩٣االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

829 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449606  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه   - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

830 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449616  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  تضامن  -امي عدلى تعلب رومانى س

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

831 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450103  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصريه -شركة مصر هاى تك الدوليه للبذور  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -ش نجيب محفوظ  ٢

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

الفاكهه جميع انواع المحاصيل الزراعيه والحقليه والزيتيه والخضروات و - ٣١الفئة 
  ٣١الوارده بالفئه 

 

و غيرها ١٦٣٥٧٢االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

832 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450269  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/10  

 :التسجيل 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 
 



تجارة الداخليةجهاز تنمية ال  
 
 
 

833 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450385  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :جيلالتس إسم طالب
 

  شركة توصيه بسيطه -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

834 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450416  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة -شارع جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر  ٧

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١الفئه المنتجات الوارده ب  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

835 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450905  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  ذات مسئولية محدودة -بن أن بن لقمة ولقمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ةمحافظة القاهر -النزهة  -مساكن شيراتون  -شارع مصطفى رفعت  ١

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدمها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

836 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450983  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -مي عدلي تعلبرومانى سا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

837 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451401  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مسعد السباعى الحفنى البحراوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ةمحافظة المنوفي -قويسنا  -بالمنطقة الصناعية  -بالمرحلة الثانية  ١٤٦نصف القطعة 

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١عالف الواردة بالفئة االعالف واضافات اال  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

838 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451512  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

839 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451705  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية --مؤمن مصطفى حسن على حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزة.  -ش مراد  ٥

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١طعام الحيوانات االليفة الواردة بالفئة -٣١الفئة
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

840 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452190  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ضامنشركة ت -روماني سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -احمد فخري   -ش جمال الدين عفيفي ٧

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

841 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452737  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفي احمد فخري مدينة نصر القاهرة ٧

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١المنتجات الوارد بالفئة  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

842 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453016  

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2021/09/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -لصاحبها محمد حجازى احمد عبدالنبى  -ايجي هربل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كوم  -المنطقة الصناعية  -المرحلة االولي  - ١٣٣٫١٣٤٫٢٣٤٫٢٣٥الفيوم قطعة رقم 
 مدينة الفيوم-اوشيم

  31 : المةــــــالعات ـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
 



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
 
 
 

843 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453630  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

844 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454557  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

845 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454634  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -رومانى سامي عدلي تعلب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١المنتجات الوارده بالفئه  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

846 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454640  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١المنتجات الوارده بالفئه  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

847 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454648  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١المنتجات الوارده بالفئه  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

848 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454686  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مريم عبد الرؤف عطية ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ز مرك -بملك/ محمود حاتم شفيق عياد  -طريق البستان  - قطعة امام الجمعية الزراعيه
  البحيره -الدلنجات 

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

849 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454923  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -وشركاه  تامر رجب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
 



هاز تنمية التجارة الداخليةج  
 
 
 

850 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455091  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية -  ٩٨١٠٩واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  ٤١٠

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

المواد الغذائية للحيوانات، حلوى قابلة لألكل للحيوانات االليفة، مشروبات  - ٣١الفئة 
  ٣١للحيوانات األليفة، أكل للحيوانات االليفة الوارده بالفئه 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

851 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455288  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه   - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

852 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455933  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

853 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456879  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

854 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457474  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  سيطةشركة توصية ب  -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

855 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421827  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -المصرية السعودية للمياة والصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -قصر النيل   - ٣٩شقة  -جاردن سيتى  -الدور السادس   -ميدان قصر الدوبارة 
  القاهرة

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٢جميع منتجات الفئة-٣٢الفئة
 

وعن  Bالتنازل عن حرف بى  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
البيان التجارى كال على حدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

856 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0437755  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -كة الوعد االستثمارية لالستيراد ش.ذ.م.م شر

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦ -الدور الخامس بعد االرضي  ٥شقه  ١٠١قطعه رقم  ١الحى الرابع منطقة 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

857 
 

 ةناعيجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0445991  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -كريستال بيور للمياه المعدنية و العصائر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه  -منيا القمح   -ش المولد  ٤٠

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئه رقم  - ٣٢لفئة ا
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

858 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448637  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدوده -دمياط للصناعات الغذائية المتطورة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ١٦قطعه  ٢بلوك  -امتداد المنطقه الصناعيه ب  -الجديده  مديينه دمياط -دمياط 
  دمياط -  ١٧/١٨/

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

859 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448641  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدوده -دمياط للصناعات الغذائية المتطورة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ١٦قطعه  ٢بلوك  -امتداد المنطقه الصناعيه ب  -مديينه دمياط الجديده  -دمياط 
  دمياط -  ١٧/١٨/

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٢جميع المنتجات الوارده بالفئه-٣٢الفئة
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
 
 
 

860 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448643  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدوده -دمياط للصناعات الغذائية المتطورة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ١٦قطعه  ٢بلوك  -امتداد المنطقه الصناعيه ب  -مديينه دمياط الجديده  -دمياط 
  دمياط -  ١٧/١٨/

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

861 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448650  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  كة ذات مسئوليه محدودهشر -دمياط للصناعات الغذائية المتطورة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ١٦قطعه  ٢بلوك  -امتداد المنطقه الصناعيه ب  -مديينه دمياط الجديده  -دمياط 
  دمياط -  ١٧/١٨/

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

862 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448783  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

مصري  -فرد   -اسكاى كوال مصر للمشروبات الغازية رمضان سيد احمد الشافعى 
  الجنسيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  نموذج مجمع الصناعات الصغيره ٨عنبر  ١٣٨ - ١٣٧ - ١٣٦الدقهليه وحدات ارقام 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٢المنتجات الواردة بالفئه-٣٢الفئة
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

863 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448784  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

مصري  -فرد   -اسكاى كوال مصر للمشروبات الغازية رمضان سيد احمد الشافعى 
  الجنسيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  نموذج مجمع الصناعات الصغيره ٨عنبر  ١٣٨ - ١٣٧ - ١٣٦الدقهليه وحدات ارقام 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

864 
 

 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448785  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردى  -رمضان سيد احمد الشافعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  نموذج مجمع الصناعات الصغيره ٨عنبر  ١٣٨ - ١٣٧ - ١٣٦الدقهليه وحدات ارقام 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

865 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448786  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -رمضان سيد احمد الشافعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  نموذج مجمع الصناعات الصغيره ٨عنبر  ١٣٨ - ١٣٧ - ١٣٦الدقهليه وحدات ارقام 

  32 : المةــــــالع اتـــفئ
  

  ٣٢المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

866 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448787  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -المصرية السعودية النتاج وتعبئة المشروبات والمياة الغازية والعصائر 
  ة مصريةمساهم

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -نموذج أ المجمع الصناعى  ١٤٧ - ١٤٦ - ١٣٥ - ١٣٤وحدات ارقام 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢منتجات الفئه رقم  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

867 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449130  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :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 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

عصائر مركزة لعمل  -لشعير ) البيرة ( شراب ا -مشروبات غير كحولية   - ٣٢الفئة 
  ٣٢وجميع المنتجات الواردة بالفئة  --المشروبات 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

868 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449466  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢يون هيبيسكوس واى غراند بافيل 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 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

869 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

 :قدم عنها طلب رقم 
 

    0449617  

 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
  

  ٣٢بالفئه جميع المنتجات الواردة  - ٣٢الفئة 
 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
 
 
 

870 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450270  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

871 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450417  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ش جمال الدين ٧

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

872 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450428  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

  محافظة القاهرة -شارع جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر  ٧

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المنتجات الوارده بالفئه   - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

873 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450735  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

 :التسجيل لبإسم طا
 

  شركة ايرالنديه -بورتفوليو كونسينتريت سوليوشنز انليمتد كومبانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  استجيت رود  ايسجيت بيزنيس بارك ليتل ايالند كو كورك  ايرالندا ٥

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

ير الكحولية؛ مشروبات المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غ - ٣٢الفئة 
الفواكه وعصائر الفواكه؛ الشراب المركز وغيره من المستحضرات لصناعة 

  ٣٢المشروبات الواردة بالفئة رقم 
 

١٩٣٢٢٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

874 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450906  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -بن أن بن لقمة ولقمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة -النزهة  -مساكن شيراتون  -شارع مصطفى رفعت  ١

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
 

ت        :      تعهد مالك العالمة باستخدمها مجمعةاالشتراطا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

875 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450984  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :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 بالفئة  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

876 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451004  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد يمني الجنسية -ين اليمن منشاة قائمة بموجب قوان -على عبد اللة أحمد الموزة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليمن . -محافظة عدن  -مدينة العال  -مديرية المعال  -ش الدكة 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

877 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451285  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد يمني الجنسية -منشاه قائمة بموجب قوانين اليمن --على عبد هللا احمد الموزة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليمن -محافظة عدن  -مدينة العال  -مديرية المعال  -شارع  الدكة 

 32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

878 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451513  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -صر مدينه ن -احمد فخرى  -ش جمال الدين عفيفى  ٧

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

879 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451658  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  تضامن  -شعيب عمر الدورى وفراس رامز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المعادى --ش محمد الكاشف من شارع حسنين الدسوقى  ١٦

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٣٢الفئة 
 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 
 
 

880 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451823  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطه -رجب وشركاه  تامر

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة-٣٢الفئة
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

881 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452145  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢ات الواردة بالفئه جميع المنتج - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

882 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452191  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -احمد فخري  -ش جمال الدين عفيفي  ٧

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

883 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452875  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة سويسرية  -سوسيتيه دي برودوي نستله اس. ايه. 

 :انوــــــــــــــــــالعن
  

  فيفاي، سويسرا ١٨٠٠

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٢مياه معدنية وغازية ومياه الينابيع والمياه الطبيعية المتضمنة، في الفئة  - ٣٢الفئة 
ومياه منكهة ومشروبات منكهة مع مياه معدنية وفواكه أو مستخلصات الفواكه 

مركز والليموناضة والصودا ومشروبات الفاكهة وعصائر الفواكه وعصير الفاكهة ال
  ٣٢وغيرها من المشروبات غير الكحولية بالفئة 

 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٧٧٩٢٩مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

884 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452928  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات  -شركة ثري جي هوم للصناعات الغذائية والمشروبات (ثري جي هوم ) 
  مسئوليه محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -فيالت  ٨حى  ٢مدينه الشروق مجاورة 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢الواردة بالفئه جميع المنتجات  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

885 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453026  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -مواسم لتصنيع البن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهرة  -التجمع الخامس  -ر شارع الشويفات عماي - ٢٧عمارة  - ٥شقة  -الدور الثاني 
  القاهره-الجديده 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

اشربة و  -المياه المعدنية و المياه الغازيه و المشروبات و عصائر الفواكه  - ٣٢الفئة 
  ٣٢مستحضرات اخرى لصنع المشروبات و جميع منتجات الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

886 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453631  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٢الفئة 
 



تنمية التجارة الداخليةجهاز   
 
 
 

887 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453790  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -داماس للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  A5 - HGR'UM VRL 282المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان  -الشرقية 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئة رقم  - ٣٢الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

888 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454503  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئؤلية محدوده -المية للتجارة العامة ذ م م سامر القداح الع

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

االمارات  -دبي  -ديرة  -مقابل فندق كينج سكوير نايف  -٤٠٠مبنى رقم  -٢محل 
  العربية المتحده

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

لمعدنية و الغازية؛ مشروبات الطاقة؛ مشروبات غير كحولية؛ المياه ا - ٣٢الفئة 
مشروبات الفاكهه و عصائر الفاكهه؛ العصائر والمستحضرات األخرى غير الكحولية 

  ٣٢لصنع المشروبات. بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

889 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454558  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  صية بسيطةشركة تو -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454577  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  كوال كومبنى -ذا كوكا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية ٣٠٣١٣كوال بالزا ، اتالنتا ، جيورجيا  -وان كوكا 

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

ك مياه الشرب و المياه المنكهة البيرة ؛ المشروبات غير الكحولية بما في ذل  - ٣٢الفئة 
و المياة المعدنية و المياه الغازية ؛ مشروبات الصودا و مشروبات الطاقة و المشروبات 

الرياضية ؛ مشروبات و عصائر الفاكهة بما في ذلك ماء جوز الهند ؛ و غيرها من 
ن مالمشروبات غير الكحولية بما في ذلك العصائر و المركزات و المساحيق و غيرها 

  ٣٢المستحضرات لصنع المشروبات. الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها ٢٩١٧٤٩االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454635  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

892 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454649  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

893 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454924  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب و شركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢فئة جميع منتجات ال - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455289  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  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 - 991 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456871  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457475  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصيه بسيطه -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: لب رقم قدم عنها ط
 

    0457719  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449129  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  33 : المةــــــات العـــفئ
  

وجميع المنتجات  -نبيذ  -المشروبات الروحية والمشروبات الكحولية   - ٣٣الفئة 
  ٣٣الواردة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449651  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  33 : المةــــــات العـــفئ
  

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

٤٤٩٤٨٦العالمة 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 ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0434863  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  بلغاري الجنسيه -فرد  -فيليب ايفانوف الزاروف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بلغاريا - ١٧٠٠شارع دكتور يوردان يوسيفوف ، صوفيا  ٢٠

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

  غالتب -السيجاريلو ( سجار رفيع ملفوف بالتبغ ) السيجار -السجائر-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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0441486  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -خيرى ابراهيم محمد عماشة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -شارع قناة السويس ملك عزة عبدالرحيم عبدالحميد الزيادى ثان  ٢٧المنصورة 
  المنصورة

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

كبريت وجميع منتجات الفئه  -سجائر  -مصنع تبغ خام و -معسل  -دخان  - ٣٤الفئة 
٣٤  
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448109  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة--شركة الحناوى للدخان والمعسل بدمنهور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -مدينة دمنهور  -بملك شركة الحناوى للدخان والمعسل دمنهور  ٤قم كومبانية الغاز ر
  محافظة البحيرة

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٤جميع منتجات الفئة-٣٤الفئة
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448110  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -كة الحناوى للدخان والمعسل بدمنهور شر

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة دمنهور  -بملك شركة الحناوى للدخان والمعسل دمنهور  ٤كومبانية الغاز رقم 
  محافظة البحيرة

  34 : المةــــــات 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450109  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  روسي الجنسيه -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 
السجائر، تبغ مضغ، علب سيجار، قطاعات سيجار، علب سجائر، فالتر السجائر، 
حامل سجائر، ورق سجائر، السجائر، سجائر تحتوي على بدائل تبغ ليست لغايات 

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

غير الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر اإللكترونية، أوعية غاز لوالعات 
يل لتبغ، والعات للمدخنين، محالالسيجار، أعشاب للتدخين، الشيشة، صناديق لترطيب ا

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

 ، علبرفوف األنابيب لغاليين التبغ، آالت الجيب للف السجائر، سعوط (الشّمـة)
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 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ها طلب رقم قدم عن
 

    0450111  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  روسى الجنسية -فردى  -شيكوفيتس ديميترى بافلوفيتش  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  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 

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

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

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

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

السيجار والسجائر، تبغ، مرطبانات التبغ، غاليين التبغ، أكياس التبغ، فتائل مهيأة 
  وال ترد ضمن فئات أخري. ٣٤لوالعات السجائر وجميع هذه المنتجات واردة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450117  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  روسى الجنسية -فرد  -لوزهانسكايا ايلينا ميكايلو فنا 

 :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 
السجائر، تبغ مضغ، علب سيجار، قطاعات سيجار، علب سجائر، فالتر السجائر، 
حامل سجائر، ورق سجائر، السجائر، سجائر تحتوي على بدائل تبغ ليست لغايات 

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

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

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

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

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

 



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
 
 
 

907 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450336  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -عمرو الدفراوي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عزبة الصبيحة -سموحة   -سيدي جابر 

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤ة السيجار والسجائر والمعسل والدخان الواردة بالفئ - ٣٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

908 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450374  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد لبنانى الجنسية -محمد حسين رباح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الحدث شارع  السان تريز  بنايه منصور ـ الطابق الثانى ــ لبنان ــ بيروت

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

التبغ الخام أو المصنع. السجاير؛ السيجار؛ السيجار يلوس، تبغ التدخين و   - ٣٤الفئة 
  دون غيرها ٣٤المضع ؛ القداحات (الوالعات)؛ الثقاب؛ أدوات المدخنين الواردة بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

909 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450669  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصيه بسيطه -شركه الحناوى للدخان والمعسل   

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

محافظة  -دمنهور  -بملك شركة الحناوى للدخان والمعسل  ٤شارع كومبانية الغاز رقم 
  البحيرة

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤منتجات الفئة جميع  - ٣٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

910 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451698  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ادخنة النخلة النخلة ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة. -االزبكية  -شارع سليمان الحلبي  ٣

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

التبغ سواء المصنع أو الغير مصنع؛ تبغ السجائر، تبغ الغليون، تبغ للف   - ٣٤الفئة 
السجائر يدويا، تبغ مضغ، تبغ السعوط؛ السجائر، السجائر االلكترونية، سائل السجائر 

مدخين لاإللكترونية، مبخر التبغ، السيجار، سيجاريلو (سجائر رفيع )؛ سعوط؛ مواد ا
  ؛ أوارق السجائر، مباسم السجائر الثقاب.٣٤المدرجة فى الفئة 

 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره 
٣٣٣٥١٠العالمه رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

911 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452591  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -شركة احمد ووسيم للتجارة والتوكيالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية -ش علي العمري الحسينية المنصورة  ١٥

 34 : المةــــــات العـــفئ
  

  دخان معسل ٣٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

912 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452592  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -شركة احمد ووسيم للتجارة والتوكيالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش علي العمري الحسينية المنصورة ١٥

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

  دخان معسل ٣٤تجات الواردة بالفئة جميع المن - ٣٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

913 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452599  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة احمد ووسيم للتجارة  -شركة الشامى للتجارة والتوكيالت والدخان والمعسل
 والتوكيالت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الدقهلية -المنصورة  -ش علي العمري الحسينية   ١٥

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

  دخان معسل ٣٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٤الفئة 
 



هاز تنمية التجارة الداخليةج  
 
 
 

914 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453775  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -ليب موريس بروكتس اس ايه في

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا.  –نيو شاتيل  ٢٠٠٠-٣كيو جينير نيود 

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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

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

بدال تبغ. أالنيكوتين يحتوي؛ األجهزة التدخين عن طريق الفم للمدخنين ومنتجات التبغ و
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.

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم --باستخدمها مجمعة االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 
١٣٢٦٤١٠



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

915 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453776  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :انوــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا.  –نيو شاتيل  ٢٠٠٠-٣كيو جينير نيود 

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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

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

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

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

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

 

٤٠٤٣٦٠االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

916 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454135  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :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 

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤جميع منتجات الفئة  - ٣٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

917 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454147  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤جميع منتجات الفئة  - ٣٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

918 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0338685  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -شركة المهن الطبية لالدوية  ام يو بى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسماعيلية -مركز فايد  -ابو سلطان 

- 3 : المةــــــات العـــفئ 5 
  

  ٣مستحضرات التجميل بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥االدوية والمستحضرات الطبية و المكمالت الغذائية بالفئة  - ٥الفئة 

 

٢٧٧٧١١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

919 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 991 عدد

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0400181  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة حسن وطارق وشركاهم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -سريات المعادي  -بالمعادي  ٨٥ش  ٤٣بالدور االول بالعقار  ١٠١شقة 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

و  -٣١في مجال االعالف بالفئة  ٣٥االستيراد و التصدير الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ١٠و المستلزمات الطبيه و االجهزه الوارده بالفئة  -٥االدوية بالفئة 

 

التنازل عن البيان التجارى -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

920 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412146  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

منظمه و قائمه بموجب  -شركه محدوده المسئوليه  -ريفيان اي بي هودينغز ال ال سي 
  الواليات المتحده االمريكيه -قوانين مرعيه في واليه ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده - ٤٨١٧٠ان . هاغرتى رود . باليماوث . ميتشيغال  ١٣٢٥٠
  االمريكيه

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية واالعالن؛ إدارة االعمال؛ توجيه االعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي؛  - ٣٥الفئة 
لة ريات كهربائية متصتشغيل أنظمة البطاريات الكهربائية التي تتكون من أجهزة بطا

السلكيًا مع برمجيات وبرامج ثابتة وبرامج دعم مضمنة وقابلة للتحديث عن بعد لتخزين 
وتفريغ الكهرباء المخزنة لآلخرين ألغراض األعمال وخدمات استشارات األعمال 
المتعلقة بها؛ الوكاالت في مجال المركبات البرية والمركبات؛ متاجر التجزئة ونقاط 

لمتاجر المنبثقة في مجال المركبات البرية والمركبات؛ خدمات استشارات البيع وا
األعمال وتحديداً تقديم المساعدة في تطوير استراتيجيات األعمال؛ التشاور في مجال 

كفاءة استخدام الطاقة المتعلقة بالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة؛ تقديم خدمات النصح 
تشارية للمستهلكين لشراء المركبات البرية؛ توفير خدمة المتعلقة بالشراء والخدمات االس

الين) التي تحتوي على معلومات بشأن المركبات -معلومات الدليل المباشرة (ان
  ومحطات الشحن.
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 ةناعيجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420671  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الب للصناعات الدوائية   ديفارت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -التجمع الخامس  -المنطقة االولى  ٨شارع ١٧٨فيال 

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
  ٥جميع منتجات الفئة  - ٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

922 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم قدم عنها طلب 
 

    0421769  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -امل ابراهيم الدسوقي محمد البنا وشريكها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينه نصر  -ش محمد النادى متفرع من حسن المأمون  ٣٦

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئه  - ٣الفئة 
  ٥منتجات الفئه  - ٥الفئة 

 

على حدى Plusالتنازل عن بلس  -االشتراطات        :      
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923 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421775  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -يكها امل ابراهيم الدسوقي محمد البنا وشر

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينه نصر  -ش محمد النادى متفرع من حسن المأمون  ٣٦

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئه  - ٣الفئة 
  ٥منتجات الفئه  - ٥الفئة 

 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
 
 
 

924 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425039  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -احمد اسماعيل ابراهيم ثابت وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهه  -مساكن شيراتون  ١١١٦ش البستان مربع  ١

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥ سوبر ماركت الوارد بالفئه - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

925 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425041  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -احمد اسماعيل ابراهيم ثابت وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -جديده مصر ال -مساكن فندق شيراتون  ١١١٦شارع المربع  ١شقه بالعقار 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥سوبر ماركت الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

Mاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 
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926 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429123  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدوده -ضرات التجميل ش ذ م م  حرير لتجارة مستح

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -مدينه العاشر من رمضان  -سنتر المباركيه امام مرفق الشرطه  - ١٨مكتب 

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منظفات وجميع منتجات الفئه  -زيوت للشعر  -مستحضرات تجميل  - ٣الفئة 
  ٥مطهرات وجميع منتجات الفئه  - ٥لفئة ا

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

927 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430887  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسية -فرد  -عبد الرحمن محمد سعد على الفار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ارض الجولف _مدينة نصرمشروع المدفعية _١٤ -محل أ 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٠فى مجال المنتجات الواردة بالفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  وبصفه خاصه الشيكوالته

 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
٣٩٩١٦٢
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928 
 

 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431456  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكية متحدة -سي ان اي انترناشيونال انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية ٦٠١٩١نورث سنترال وود دايل ، ايلينوي  ٩٤٠

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات متاجر البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة ؛ خدمات البيع بالتجزئة أو   - ٣٥الفئة 
البيع بالجملة عبر اإلنترنت ؛ عرض البضائع على وسائط االتصال ألغراض البيع 

  ٣٥بالتجزئة و كل هذه الخدمات واردة بالفئة 
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929 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم  قدم عنها طلب
 

    0434023  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -ايجي قطن للمنتجات القطنية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -ش السودان  ١٦٨بالدور الثالث بالعقار رقم  ٥شقه 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض والتجاره  - ٣٥الفئة 
  ٣ - ٥فى مجال الفئات  ٣٥بصفه خاصه عامة والتسويق الواردة بالفئه 
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930 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0435745  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد جمعه محمد عبد الغني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقى   -ش جده  ١

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢فى مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

931 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0436229  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -هانى محمد محمد انور حسني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -دجلة المعادي  - ٢١٩د ش  ٩

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

التجارية خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجارية والتوكيالت  - ٣٥الفئة 
  ٢٥في مجال الفئة  ٣٥الواردة بالفئة 

 

على حدى Kالتنازل عن حرف كيه  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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932 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0437611  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -ت همام عطية السيد حشم

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -طنطا  -بجوار شركة كوكاكوال  -طريق القاهرة اسكندرية الزراعى 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجارية والتوكيالت التجارية  - ٣٥الفئة 
  ٣٠مجال الفئة  في ٣٥الواردة بالفئة 
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933 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0438488  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -ميالد سمير لوقا بولس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -ش عبد الرسول السباسى الزاويه الحمراء  ٣٠

  35 : المةــــــت العاـــفئ
  

  ٢٥فى مجال المنتجات الواردة بالفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
 
 
 

934 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0438803  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/24  

 :التسجيل م طالبإس
  

  مصري الجنسيه -فرد  -عمرو عبد الصبور عبد هللا عبد المحسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ابورجيله السالم ٧من ش التروللى عقار  ٢٧ش ال

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والبيع ومحالت البيع والتسويق االلكترنى واداره  - ٣٥الفئة 
  ٢٥فى مجال الفئه  ٣٥وجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى بالفئه وت

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

935 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0439047  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئولية محدودة -الطنطاوى لصناعة وتجارة الورق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -طنطا اول  -ش ابراهيم مسعد من ش كفر عصام  ٩

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦فى مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

طات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعهاالشترا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

936 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0439467  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة سورية -شركة مجموعة الشام االصيلة المحدودة المسؤولية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع الناصرة -مخيم اليرموك  -دمشق  - سوريا

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي.  - ٣٥الفئة 
خدمات أبحاث األعمال، خدمات تقديم معلومات تجارية ونصائح للمستهلكين [مؤسسة 

ئيات، خدمات عرض السلع، االعالن بالبريد ارشاد المستهلك]، خدمات تجميع االحصا
المباشر، خدمات تصميم مواد دعائية، خدمات نشر مواد الدعاية واالعالن، خدمات 

توزيع العينات، خدمات وكاالت االستيراد والتصدير، خدمات العروض لغايات الدعاية 
مات واالعالن، خدمات دراسات السوق، خدمات أبحاث التسويق، خدمات التسويق، خد
االعالن والدعاية المباشرة على شبكات الحاسوب، خدمات إتاحة سوق إلكترونية 

لمشتري السلع والخدمات وبائعيها، خدمات تنظيم المعارض لغايات تجارية او دعائية، 
عرض السلع على وسائل االعالم لغايات البيع بالتجزئة، خدمات البحث عن الرعاية 

  .٣٥بالفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

937 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0439491  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -شركة األحمدى موتورز  -احمد حسن وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -من مشروع إسكان رامو  ١٢الطابق األرضي بالعقار رقم  ٧،  ٦، ٥،  ٤محالت رقم 
  محافظة القاهرة -مدينة نصر 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

معرض لبيع وشراء وتجارة السيارات بمختلف أنواعها وقطع غيار   - ٣٥الفئة 
ير وخدمات الدعاية واإلعالن في مجال السيارات بالفئة السيارات واالستيراد والتصد

٣٥  
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

938 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0440545  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة منظمة وقائمه بموجب القوانين المرعيه فى  -ماريوت ورلدوايد كوربوريشن 
  الواليات المتحده االمريكية واليه ماريالند فى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكية ٢٠٨١٧فيرنوود  رود  بيشيسدا ماريالند  ١٠٤٠٠

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

اإلعالن وتوجيه األعمال وإدارة األعمال؛ برامج الجوائز التحفيزية؛   - ٣٥الفئة 
والمنتجعات وشركات الطيران وتأجير السيارات ونظام  الترويج لخدمات الفنادق

المشاركة بالوقت والسفر واإلجازات من خالل برامج الجوائز التحفيزية؛ تنظيم وتشغيل 
  ٣٥واإلشراف على برامج الوالء الواردة بالفئة رقم 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

939 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0441461  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مؤلفة و قائمة وفقا لقوانين جزر كايمان -ايه دى اف جى اى بى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ١هوسبيتل رود ، جورج تاون ، جراند كايمان كيه واى  ٢٧كايمان كوربوريت سنتر ،
  ، جزر كايمان ٩٠٠٨ -

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واإلعالن؛ وإدارة األعمال؛ وتوجيه األعمال؛ وتفعيل النشاط  - ٣٥ الفئة
المكتبي؛ وإدارة األعمال لشركات االستثمار؛ وإدارة األعمال لشركات الخدمات المالية؛ 

وإدارة األعمال لشركات الخدمات التعليمية؛ إدارة األعمال لشركات العقارات؛ إدارة 
ر العقاري؛ إدارة األعمال لشركات األبحاث؛ إدارة األعمال األعمال لشركات التطوي

لشركات الذكاء االصطناعي؛ إدارة األعمال لشركات األنشطة الترفيهية؛ إدارة األعمال 
للفنادق؛ إدارة األعمال لحاضنات األعمال والمسرعات؛ توجيه األعمال؛ التسويق؛ 

وخدمات التسويق؛ خدمات بحوث  الدعاية والخدمات الترويجية؛ الدعاية على اإلنترنت
السوق والمعلومات؛ نشر النصوص الدعائية؛ الترويج للسلع والخدمات الخاصة 
باألخرين من خالل الحاسوب وشبكات التواصل؛ خدمات شبكات األعمال على 

اإلنترنت؛ نشر الدعاية واإلعالن لآلخرين من خالل شبكات التواصل اإللكترونية عبر 
يانات األعمال؛ تقديم معلومات األعمال االحصائية؛ شبكات األعمال؛ اإلنترنت؛ تحليل ب

خدمات معلومات األعمال، تُقدم جميعها من خالل قاعدة بيانات إلكترونية على اإلنترنت 
على شبكة حاسوب عالمية؛ الخدمات عبر اإلنترنت لتوصيل مستخدمي الشبكة 

ستشارات؛ تقديم التوجيه االستراتيجي االجتماعية باألعمال؛ خدمات ُمراقبة األعمال واال
والرؤي المستقبلية والتسويق؛ خدمات إدارة قواعد البيانات المحوسبة؛ البحث عن 

واستعادة المعلومات والمواقع والمصادر الموجودة على شبكات الكمبيوتر لآلخرين؛ 
 ل؛ ترتيبتوزيع الدعاية التفاعلية؛ خدمات إدارة قواعد البيانات؛ إدارة عمليات األعما
وإقامة المعارض التجارية في حقل الكمبيوترات؛ خدمات الكمبيوتر؛ الذكاء 

االصطناعي وتكنولوجيا المعلومات؛ تدقيق األعمال؛ استشارات إدارة األعمال؛ 
استشارات تنظيم األعمال؛ معلومات األعمال؛ خدمات إدارة مشروع األعمال 

مطابقة المستثمرين المحتملين من لمشروعات اإلنشاءات؛ خدمات وساطة األعمال ل
القطاع الخاص مع أصحاب المشاريع الذي يحتاجون إلى االستثمار؛ إدارة الملف 

المحوسب؛ التنبؤات االقتصادية؛ إدارة األعمال المؤقتة؛ إدارة األفراد؛ توظيف األفراد؛ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

940 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

ة لقالعالقات العامة؛ بحث الكفاالت؛ أنشطة النصح واالستشارات والمعلومات المتع
  ٣٥بجميع الخدمات المذكورة أعاله.الواردة بالفئة رقم 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

941 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0442319  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -شريف حسن عبد الخالق وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  A6ش العروبة القطعة رقم  B2عية المنطقة الصنا

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠في مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
١٣٤٩٢٦



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

942 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0442557  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -احمد عبدالحليم الشربيني عبد الرحمن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الدقهليه--مساكن النفق مركز طلخا  

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التسويق والتطوير وتنظيم المشروعات والسوشيال ميديا الواردة  - ٣٥الفئة 
  ٣٥بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

943 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0443327  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  يطةشركة توصية بس -تامر عادل عبد العزيز محمد سلطان و شركاهم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المقطم  -شارع االندلس منطقه ج  ٦١٨١

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال  ٣٥االعمال التجاريه واستيراد وتصدير النظارات الشمسيه بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٩الفئه 

 

٢٩٩٨٨٩االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

944 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0443328  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر عادل عبد العزيز محمد سلطان وشركاهم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المقطم  -شارع االندلس منطقه ج  ٦١٨١

  35 : المةــــــالعات ـــفئ
  

 ٣٥االعمال التجاريه واستيراد وتصدير الساعات والمنتجات الجلديه بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ١٨ - ١٤فى مجال الفئات 

 

٢٦٦٣٤٤االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 
 
 

945 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0443379  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردى  -محمود محمد حسين المراكبى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق بلقاس بعد مسحمه الشرقاوى بملك احمد احمد طه الشحات مركز ومدينه طلخا 
  الدقهليه

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

صدير والتجارة بالجملة والقطاعى والمحالت التجارية والبيع اإلستيراد والت - ٣٥الفئة 
فى مجال زيوت وشحوم السيارت  ٣٥المباشر والتسويق اإللكترونى بالفئة رقم 

  والمركبات بكافة أنواعها
 

٣٨١٧٦٣االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 


