
الداخليةجهاز تنمية التجارة   
 

 

 

1 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 699عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0228220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/02/2006 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -حياة انترناشيونال كوربوريشن 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  90909غو ، الينوى ، شيكا 71اس. واكير درايف ، الدور  17

 االمريكية

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الفنادق والمنتجعات ، الفنادق ، خدمات الحانات ، خدمات توفير   - 12الفئة 

منشأت لعقد المؤتمرات وتنظيم المعارض واالجتماعات ، خدمات توفير قاعات لالكل 

مة فى المناسبات الخاصة ، خدمات التموين بالطعام وللجلسات االجتماعية المستخد

باالضافة الى جميع  12والمشروبات ، وذلك فيما يتعلق بالخدمات الموجودة بالفئة رقم 

 دون غيرها 12الخدمات الموجودة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0217199 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/02/2070 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -شحاتة سيد شحاتة حسين الزغبى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المقطم 77ش  9

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12خدمات مطاعم بالفئة  - 12الفئة 
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3 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0260870 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

29/09/2072 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش امريكية -إن آند آوت بيرجرز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كامباص درايف الطابق التاسع ايرفين كاليفورنيا الواليات المتحدة االمريكية 1766

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

وخاصةخدمات المطاعم خدمات تقديم الطعام والمشروبات غير الكحولية  - 12الفئة 

 دون غيرها 12وخدمات المطاعم المتنقلة خدمات االقامة المؤقتة فئة 
 

------االشتراطات        :      
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0221712 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/72/2070 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية شركة مساهمة -شركة ايجيبت فودز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، ومنطقة خدمات ) ب ( بالمرحلة  99،  92،  01،  09،  00،  01م قويسنا القطعة 

 المنوفية  -االولى بمنطقة مبارك الصناعية 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 12جميع خدمات الفئة  - 12الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0297110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/72/2071 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -المصريه التركية للمنشأت السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم الرمل  -بالدور االول من مول جناكليس  70/6/8المحل رقم  

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات القرى السياحية وجميع الخدمات الواردة بالفئه  -مطاعم  -كافيهات  - 12الفئة 

 12رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0297112 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/72/2071 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -المصريه التركية للمنشأت السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم الرمل   -بالدور االول من مول جناكليس  70/6/8المحل رقم  

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع الخدمات الواردة بالفئه  -خدمات القرى السياحية  -مطاعم  -كافيهات  - 12الفئة 

 12رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0219272 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/06/2078 

 :التسجيل م طالبإس
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -كوفى ويل ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السادس من اكتوبر الجيزة 1شقه  2المستثمر الصغير عماره 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 12مطعم وكوفى شوب فئة  - 12الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0219276 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/06/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -ايهاب السعيد عبده زعتر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة   -الحوتيه   -ش الجامع  72

 12 : مةالــــــات العـــفئ
 

 12الوارد بالفئة رقم  -كوفى شوب  -مطعم  - 12الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0280021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/77/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جوديفا بيلجم بي. في. بي .ايه / اس . بي. ار. ال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بلجيكا   -بروكسل   7807 - 0نستيلستاندسترات وابي

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12المطاعم الواردة بالفئة رقم  -المقاهى  -خدمات تقديم الطعام والشراب  - 12الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0282712 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/72/2078 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة تضامن -بيشوى يوحنا جرجس وشركاه  -بازوكا اند شوكليت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يمين العقار النزهة القاهرة 7ش النزهة محل  790

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12المطاعم والكافيهات بالفئة  - 12الفئة 
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11 

 

 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0267790 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  توصية بسيطة -فرشة مونتن لونج  -الفريد منير وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جنوب سيناء -شرم الشيخ  -هضبه ام السيد  -منطقه عايده   6بالقطعه رقم  0شقه رقم 

 12 : مةالــــــات العـــفئ
 

 12مطاعم وكافيتريات الواردة بالفئة رقم  - 12الفئة 
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12 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0262020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/00/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة 

 السعوديه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة العربية  77012، الرياض  02990شارع التخصصى  ، العليا ص . ب 

 السعودية

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12خدمات توفير االطعمة والمشرويات االيواء المؤقت وجميع خدمات الفئة  - 12الفئة 

 دون غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261718 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه - ORDAUQشركة كوادرو للمطاعم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الشيخ زايد  -سنتر العتابي  -ب  1/2

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12المطاعم و الكافتريات و جميع خدمات الفئة  - 12الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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14 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261716 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه - ORDAUQشركة كوادرو للمطاعم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الشيخ زايد  -سنتر العتابي  -ب  1/2

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12المطاعم و الكافتريات و جميع خدمات الفئة  - 12الفئة 
 

ان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلو -االشتراطات        :      
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15 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261986 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

71/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -سابليه المنتزه مصر لالستثمار والتنمية السياحية ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -قسم المنتزة  -شارع نعمة الله المندره بحرى  1ين بالعقار رقم بدور الميزان 2شقة رقم 

 االسكندرية

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات القرى السياحية وجميع الخدمات الواردة بالفئة  -مطاعم  -كافيهات   - 12الفئة 

 12رقم 
 

تعهد مالك العالمة  -الصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة ب

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0269217 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/08/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة جيمناي ايجيبت القابضة لالستثمارات المالية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  29 ش 790

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12جميع خدمات الفئة  - 12الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 191عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0269202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/08/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -السيرا  -صبري عبد الحكيم محمود ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش ابو المعاطى العجوزة 91

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 12المطاعم فئة  - 12الفئة 
 

:      منح حق خاص على االلوان    االشتراطات    
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0266118 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

ش ذات مسئوليه محدودة طبقا لقوانين  -اتش هوسبيتاليتى كوليكشن هولدينغ المحدودة 

 االمارات العربيه المتحده

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

برج الختم سوق ابو ظبى العالمى جزيرة الماريه ابو ظبى  22،  22622ب  -ص 

 االمارات العربيه المتحده

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت؛ خدمات الفنادق؛  - 12الفئة 

والمعلومات المتعلقة بالفنادق واإليواء  خدمات الحجز المسبق؛ خدمات الحجز المسبق

المؤقت؛ خدمات الشقق الفندقية ]اإلقامة[؛ خدمات فندقية لتوفير مرافق المؤتمرات 

واالجتماعات والمعارض والدورات التدريبية وورش العمل والمعارض التجارية 

عم والمجالس والمحاضرات؛ خدمات الضيافة ]اإلقامة / األطعمة والمشروبات[؛ المطا

ومطاعم الخدمة الذاتية ومطاعم الوجبات الجاهزة والمقاهي والقهاوي وخدمات مطاعم 

تقديم الوجبات الخفيفة؛ خدمات التموين لتوفير األطعمة والمشروبات؛ دُور الحضانة 

 دون غيرها 12النهارية فئة 
 

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

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0266122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

72/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -صبور )ش.م.م(   -شركة األهلى للتنمية العقارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية  -القطاع الثاني , مركز المدينة التجمع الخامس , القاهرة الجديدة  260قطعة 

 مصر العربية

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات السياحية كافتيريات مطاعم خدمات توفير االطعمة والمشروبات  - 12الفئة 

 دون غيرها 12وااليواء الموقت وجميع الخدمات واردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0266600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بورتو انترناشيونال جروب انفستمنتس ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -داون تاون دبي  0الطابق رقم  2مبني 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12لوارده بالفئة رقم الحدمات ا - 12الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      التنازل عن هليوبوليس على حدى 

181151



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

21 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0266602 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -نتس ليمتد بورتو انترناشيونال جروب انفستم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -داون تاون دبي  0الطابق رقم  2مبني 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12جميع الحدمات الوارده بالفئة رقم  - 12الفئة 
 

181151لعالمة مرتبطة مع العالمة رقم ا -االشتراطات        :      التنازل عن مصر الجديدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0266600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بورتو انترناشيونال جروب انفستمنتس ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -داون تاون دبي  0قم الطابق ر 2مبني 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12جميع الحدمات الوارده بالفئة رقم  - 12الفئة 
 

على حدى  TIISSAاالشتراطات        :      التنازل عن اسيوط 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0266601 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بورتو انترناشيونال جروب انفستمنتس ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -داون تاون دبي  0الطابق رقم  2مبني 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12بالفئة رقم  جميع الحدمات الوارد ه - 12الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى  ASNSTاالشتراطات        :      التنازل عن المنيا 

212353
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0266606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ليمتد  بورتو انترناشيونال جروب انفستمنتس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -داون تاون دبي  0الطابق رقم  2مبني 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12الحدمات الوارده بالفئة رقم  - 12الفئة 
 

على حدى  OTSACاالشتراطات        :      التنازل عن كايرو 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

71/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطه -المركز االعالمى المصرى )ميديا ( حاتم سالم وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ب مصر الجديدة  202او  202ش الحجاز شقة  710،  712 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12المطاعم الواردة بالفئة  - 12الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -منشأت السياحية مصر لل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 2شقة رقم  -الزمالك  -شاع الجزيرة الوسطى  17

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12جميع خدمات الفئة  - 12الفئة 
 

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

التنازل عن كلمات العالمة كال على حدى -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100162 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -المصرية التركية للمنشات السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بالدور االول من مول جناكليس قسم الرمل االسكندرية 8/6/70المحل رقم 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12كافيهات مطاعم خدمات القرى السياحية وجميع الخدمات الواردة بالفئة - 12الفئة 

 دون غيرها
 

-----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 جز ال يجوز التعامل مع - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    0107018 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

77/77/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية-ذى هوفت لالستثمار العقارى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مكتب بالدور العلوي بمشروع وان واي بالتسعين الشمالي فوق مكتبات سمير و علي 

 التجمع الخامس 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 12جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 12الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0102170 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/77/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -مبكبكة  -الكريم خلف الله محمد احمد جاد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ابراج جرين تاورز سموحه قسم سيدى جابر االسكنديه 1

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 12مطعم فئة  - 12الفئة 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0102921 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -وردة شامية  -احمد فتوح ابراهيم السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدنية   -ش محمد عبد الحليم عبد الله  2 -المنطقة السادسة  - 1تقسيم بلوك  - 79قطعة 

 القاهرة  -نصر  

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

  12المطاعم الواردة بالفئة رقم   - 12الفئة 
 

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

التنازل عن حرف دى كال على حدى  -باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

31 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 191عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0102920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى   -وردة شامية  -احمد فتوح ابراهيم السيد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش محمد عبد الحليم عبد الله  مدنية نصر  2المنطقة السادسة  1تقسيم بلوك  79قطعة 

 القاهرة 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 12المطاعم الواردة بالفئة رقم   - 12ة الفئ
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0102121 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

ئوليه محدودة مؤلفة وقائمة شركة ذات مس -سويسوتيل مانجمنت جى. ام .بى. اتش  

 وفقا لقوانين سويسرا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا -جالتبروج   8702 - 9والتر ميتلهولزر ستراس  

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات مكاتب تأجير أماكن لإلقامة ]فنادق ومنازل داخلية[, تأجير أماكن  - 12الفئة 

كن إقامة مؤقتة, المقاهي, الكافيتريات, خدمات مخيمات العطالت إقامة مؤقتة, حجز أما

]إقامة[, توفير مرافق المخيمات, تقديم الطعام والشراب, دور الحضانة النهارية, خدمات 

المخيمات الصيفية ]أماكن إقامة[, حجوزات الفنادق, الفنادق, النزل ُ, تأجير قاعات 

لمطاعم, حجز النزل ,تأجير المبانى القابلة االجتماعات, تأجير أماكن إقامة مؤقتة, ا

للنقل, خدمات مخيمات العطالت ]إقامة[, توفير مرافق المخيمات, خدمات المخيمات 

الصيفية ]أماكن إقامة[, الدور السياحية, الفنادق الصغيرة )الموتيالت(, توفير مرافق 

قامة المؤقتة, مطاعم المخيمات, تأجير الخيام, تأجير المباني المتنقلى, حجز أماكن اال

 (12الخدمة الذاتية, مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة وجميع الخدمات واردة بالفئة )
 

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

155182اعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0102666 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يمني الجنسية  -فرد  -نجيب محفوظ علي سعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -ش الثورة  02

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 12خدمات الفئة  - 12الفئة 
 

كال على حدى  OCFFOO - FTOACAFالتنازل عن مقطعى       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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0101001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يمني الجنسية -فرد  -نجيب محفوظ علي سعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -ده مصر الجدي -ش الثورة  02

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 12خدمات الفئة  - 12الفئة 
 

على حدى eeffccالتنازل عن  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0101201 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه  -ى للنيفه  الصحابه انور وحسين النجاحى مطعم النجاح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الدرب االحمر   -المنجدين  20

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12خدمات المطاعم الواردة بالفئه رقم  - 12الفئة 
 

عن الرسم فى الوضع العادى االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى و
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0101281 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمه مصرية -الخزندارية جروب الدارة المشروعات السياحية  ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قبلي  ثان المنتزه االسكندريه  العصافره 10من ش  76ش 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 12خدمات المطاعم والمقاهي وكافيتريات الوارده  - 12الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة عبد الله محمد عبد العزيز الراجحي للقهوة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -  0011صندوق بريد    -شارع االمير طالل بن عبد العزيز  -الرياض الرفيعه 

 المملكة العربيه السعوديه  -77177رياض 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12خدمات توفير الطعام و الشراب ، و االقامة المؤقتة الواردة بالفئة رقم  - 12الفئة 

 دون غيرها
 

التنازل عن الحرف على حدى -االشتراطات        :      التنازل عن االرقام كال على حدى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

38 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0109029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئوليه مؤلفه وقائمة طبقا لقوانين  -أوبيرج ريزورتس ال ال سي 

 واليه ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 2209 - 61617ميل فالى كاليفورنيا  -ريد بى ال فى جى  22

 االمريكيه

 12 : المةــــــالع اتـــفئ
 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ اإليواء المؤقت؛ خدمات الفنادق  - 12الفئة 

والمنتجعات، خدمات حجز الفنادق؛ خدمات المطاعم والتزويد )التموين( بالطعام 

والشراب وخدمات الوالئم؛ عمل الحجوزات لفترات اإلقامة الطويلة والقصيرة في 

لسكنية؛ حجز أماكن اإلقامة المؤقتة؛ توفير المرافق والتسهيالت الشقق والوحدات ا

للمعارض؛ تأجير العقارات بنظام مشاركة الوقت )التيم شير( وأعمال السمسرة 

والوساطة المتعلقة بها؛ ترتيبات التبادل للعقارات بنظام مشاركة الوقت )التيم شير( 

 12ردة بالفئة رقم وغيرها من العقارات بنظام الملكية على فترات الوا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0281690 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/07/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -مستشفي الشروق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش بحر الغزال الصحفيين الجيزة 2،  0

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا معامل التحاليل الطبيه  11جميع الخدمات الطبيه والعيادات بالفئة  - 11الفئة 
 

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 ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0288919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/02/2076 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   -مجموعة ابو عبيد  للخدمات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة   -ب شارع النزهة   29

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 11الخدمات الطبية الواردة بالفئة رقم   - 11الفئة 
 

التنازل عن  ذا سكن اند دينتال  -:      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه   االشتراطات      

كال على حدة   Acc Ile  atc D&k Oke eeTكلينيكس  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0260986 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

عالء عبد الخالق احمد عبد الخالق وشركاه  -للتحاليل الطبية محموعة معامل الباتروس 

 شركة  توصية بسيطة-

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحر االحمر -الغردقة  -الدهار  -ش النصر اعلى شركة بى تك 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 11معمل تحاليل طبية بالفئة  - 11الفئة 
 

:      منح حق خاص على االلوان      االشتراطات  



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 

 

 

42 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0269212 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/08/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -جيمناي ايجيبت القابضة  لالستثمارات  المالية ) ش م م (

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  29ش  790

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 11جميع خدمات الفئة  - 11الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية   -مصر للمنشأت السياحية ش.م.م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 2شقة رقم  -الزمالك  -شاع الجزيرة الوسطى  17

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة 
 

شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة اال
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0107111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/77/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة راحة بالى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المعادي الجديده  - 262شارع  - 7العقار رقم  -الدور االرضي  7رقم  الشقة 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0107016 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

77/77/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولىة محدودة-رحاب بيوتى للفحص الطبى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينة نصر -المنطقة التاسعه - 28بلوك -77عقار  -الدور الثاني -.202وحده 

 11 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 11جميع خدمات الفئة  - 11الفئة 
 

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

عن البيان التجارى على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0102762 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/77/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  2140الكيلو 

 االسكندريه -قسم العامريه   -نهايه محور التعمير  -العرب الدولى 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 11الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0102762 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/77/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  2140الكيلو 

 ندريهاالسك -قسم العامريه   -نهايه محور التعمير  -العرب الدولى 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 11الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0102106 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/77/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -ايه سى جى لتنمية الموارد البشرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

حي مركز  -القطاع الثاني  - 261مبني كايرو بيزنس جيت رقم  - B7مكتب رقم 

 رةالقاه -القاهره الجديدة  -التجمع الخامس  -المدينه 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11االستشارات الصحيه الوارده بالفئه  - 11الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى -االشتراطات        :      
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0109026 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئوليه مؤلفه طبقا لقوانين واليه  -أوبيرج ريزورتس ال ال سي 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  2209 - 61617ريد بى ال فى جى ، ميل فالى كاليفورنيا  22

 االمريكيه

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

ة الصحية والمحافظة على الجمال للكائنات البشرية، خدمات خدمات العناي - 11الفئة 

المنتجعات، خدمات المنتجعات الصحية وهي خدمات العناية بالجسم التجميلية ، خدمات 

صالونات التجميل، توفير تسهيالت الساونا، خدمات العالج بالعطور، خدمات المساج 

 11)التدليك(." بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0218802 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/70/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة المصريين للخدمات االمنية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الدور الثالث  -قسم مصر الجديدة  -ش الخليفه المأمون  92 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10خدمات االمن الواردة بالفئة  - 10فئة ال
 

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

الحروف كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0280212 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/77/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك  6ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 61207اليتون افينيو  ، بالو  التو ،  سى ايه  707

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المراقبة وأمن المنازل، خدمات النصح واإلستشارات والمعلومات  - 10الفئة 

تعلقة بالمراقبة وأمن المنازل، المراقبة االلكترونية والخدمات االمنية للعقارات الم

السكنية والتجارية، توفير المعلومات المتعلقة باألمن ومنع الجرائم، خدمات االستشارات 

والنصح والمعلومات المتعلقة بخدمات المراقبة وأمن المنازل، توفير موقع الكتروني 

 دون غيرها. 10األمن ومنع الجرائم والواردة بالفئة يضم معلومات متعلقة ب
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0287008 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/77/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمد اشرف هاشم خليل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهوريه مصر العربيه  -االسكندريه  -المنتزه  -تفتيش السيوف  -فيال الشريف 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

وعلى وجه الخصوص خدمات التقاضى  10الخدمات الوارده بالفئه  - 10الفئة 

قبه الملكيه وخدمات التحكيم واالستشارات فى مجال الملكيه الفكريه وخدمات مرا

 10الفكريه واالبحاث القانونيه وتسجيل اسماء المجاالت وجميع ما ورد فى الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0269212 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/08/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة مساهمةشر -شركة جيمناي ايجيبت القابضة لالستثمارات المالية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  29ش  790

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع خدمات الفئة  - 10الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 691عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100291 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -مصر للمنشأت السياحية ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 2شقة رقم  -الزمالك  -شاع الجزيرة الوسطى  17

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 10الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0102761 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/77/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -لالنشاء والتعمير ش.م.م   شركة العروبة مصر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  2140الكيلو 

 االسكندريه -قسم العامريه   -نهايه محور التعمير   -العرب الدولى 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10الخدمات الواردة بالفئه رقم جميع  - 10الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0102890 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -عبد الوهاب عبد العظيم رامى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديده    -شارع السباق 70

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10مكتب لالستشارات القانونية الوارد بالفئة رقم  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0102898 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -بايتيدانس ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 2801بوكس  -ويللو هاوس كريكيت سكوير بى او  -تى اتش فلوور  1سكوتيا سنتر 

 جزر كايمان 7-7772جورج تاون جراند كايمان كيه واى 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات واألفراد وخدمات شخصية  - 10الفئة 

وال  10واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات األفراد وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

 ترد ضمن فئات اخرى.
 

-----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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    0102812 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -بايتيدانس ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 2801بوكس  -ويللو هاوس كريكيت سكوير بى او  -تى اتش فلوور  1سكوتيا سنتر 

 جزر كايمان 7-7772يه واى جورج تاون جراند كايمان ك

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات واألفراد وخدمات شخصية  - 10الفئة 

وال  10واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات األفراد وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

 ترد ضمن فئات اخرى.
 

منح حق خاص على االلوان   االشتراطات        :   



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0101228 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بارجيت اندستريال كو ال تى دى. شركة ذات مسئوليه محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 روود  تايشانج سيتى تايوانشانج مينج اس  181ان دى فلور  نمبر  22

 8 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

رؤوس حفر ]أجزاء آالت[، مطارق تدار بالهواء المضغوط، حجارة طحن  - 1الفئة 

]أجزاء آالت[/ دواليب للسن )الشحذ( ]أجزاء آالت[، مناشير سلسلية، مقصات 

الت[/ آالت رش، كهربائية، مسدسات لرش الدهانات، ساحقات ]آالت[/ مرذاذات ]آ

آالت طحن، عدد ]أجزاء آالت[، الرافعات الهوائية،عدد آلية، شفرات للمناشير ]أجزاء 

آالت[، مكاوي لحام كهربائية، وصالت عامة الحركة ]وصالت كردان[، سكاكين 

كهربائية، أجهزة لحام تدار بالغاز، عدد تحمل باليد ما عدا التي تدار يدوياً، أجهزة قطع 

 وال ترد ضمن فئات اخرى.  1ربائي وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة بالقوس الكه

مثاقب للنجارة ]عدد يدوية[، أزاميل، أدوات قطع ]عدد يدوية[، مطارق ]عدد  - 8الفئة 

يدوية[، ّمثاقب ]عدد يدوية[، زرديات، مبرشمات ]عدد يدوية[، مناشير ]عدد يدوية[، 

تعرية األسالك ]عدد يدوية[، مثاقب لولبية  مفكات، مفاتيح ربط ]عدد يدوية[، أدوات

]عدد يدوية[، مرّشات ]عدد يدوية[، شفرات ]عدد يدوية[، سقاطات ]عدد يدوية[، 

مقلوظات ]عدد يدوية[، مجزات ]عدد يدوية[، لوحات لولبة حلقية وجميع هذة المنتجات 

 وال ترد ضمن فئات اخرى.  8واردة بالفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261629 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -شارع جمال عبد الناصر  - 2برج السرايا رقم 

 وف المنوفية من

 70 - 71 -72 -72 -77 : المةــــــات العـــفئ
 

 77جميع منتجات الفئه  - 77الفئة 

 72جميع منتجات الفئه  - 72الفئة 

 72جميع منتجات الفئه  - 72الفئة 

 71جميع منتجات الفئه  - 71الفئة 

 70جميع منتجات الفئه  - 70الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    0268280 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/06/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادي الجمهوريه  -ش جمال عبد الناصر  - 2برج السريا رقم 

 منوف المنوفيه 

 70 - 71 -72 -72 -77 : المةــــــات العـــفئ
 

 77جميع منتجات الفئه   - 77الفئة 

 72جميع منتجات الفئه   - 72الفئة 

 72جميع منتجات الفئه  - 72الفئة 

 71جميع منتجات الفئه  - 71الفئة 

 70جميع منتجات الفئه  - 70الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -شارع جمال عبد الناصر  - 2برج السرايا رقم 

 المنوفية 

 70 - 71 -72 -77 : المةــــــات العـــفئ
 

 77الواردة بالفئه رقم  جميع المنتجات - 77الفئة 

 72جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 72الفئة 

 71جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 71الفئة 

 70جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 70الفئة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261621 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -شارع جمال عبد الناصر  - 2برج السرايا رقم 

 منوف المنوفية 

 0 - 1 -2 -2 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع منتجات الفئه  - 7الفئة 

 2جميع منتجات الفئه  - 2الفئة 

 2جميع منتجات الفئه  - 2الفئة 

 1جميع منتجات الفئه  - 1الفئة 

 0جميع منتجات الفئه  - 0الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

64 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261612 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -شارع جمال عبد الناصر  2برج السرايا رقم 

 منوف المنوفية 

 0 - 1 -2 -2 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع منتجات الفئه  - 7الفئة 

 2جميع منتجات الفئه  - 2الفئة 

 2جميع منتجات الفئه  - 2الفئة 

 1جميع منتجات الفئه  - 1فئة ال

 0جميع منتجات الفئه  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0268219 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/06/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادي الجمهوريه  -ال عبد الناصر ش جم - 2برج السريا رقم  

 منوف المنوفيه 

 0 - 1 -2 -2 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع منتجات الفئه  - 7الفئة 

 2جميع منتجات الفئه  - 2الفئة 

 2جميع منتجات الفئه  - 2الفئة 

 1جميع منتجات الفئه  - 1الفئة 

 0 جميع منتجات الفئه - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0222072 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/01/2079 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -شركه ناسا لتصنيع المراتب الجاهزه  -محمد عبد الله حسن عفيفى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -عزبه عبد الله باشا   -ل طريق سكة  النخ -اول طريق قليوب البلد 

 20 - 27 -20 -79 : المةــــــات العـــفئ
 

  80جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 79الفئة 

 20جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 

 27جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 27الفئة 

 20لفئة رقم جميع الخدمات الواردة با - 20الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0286809 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة العربى االفريقى الدولى للتأجير التمويلى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جزيرة العرب المهندسين الجيزة  100

 29 - 79 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 79المطبوعات بالفئة  - 79الفئة 

 دون غيرها 29التأجير التمويلى فئة  - 29الفئة 
 

التنازل عن الحروف اية اية أى ال فى الوضع  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان

العادى كال على حدة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

68 

 

 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    0286818 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة برناسوس للصناعة والتجارة والمكتبات )مكتبات برناسوس( ش.م.م  

 مساهمة مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر   -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة   261القطعة 

 28 - 76 -79 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 6الفئة 

  79جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 79الفئة 

 28جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 28الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0102071 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

المر للمنتجات البالستيكية والمواد الالصقة )جولدن جلو( لصاحبها  عبده السيد عبده 

 مصرى الجنسية  -فرد  -السيد المر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -جنوب بورسعيد بالرسوة  -( بحري الحوض السمكي 16-11-20-21قطع ) 

 بورسعيد

 79 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2الصنفره و جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 

 79المواد الالصقه و جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 79الفئة 
 

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

على حدى  Gالتنازل عن حرف جى  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0282812 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/07/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -لمصرية للخدمات البترولية ا -عبد الرحمن عبد القادر عبده احمد 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -قسم مينا البصل  -المتراس  -شارع عبد المنعم رياض امام مسجد الغفران  

 االسكندرية

 79 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 .1زيوت وشحومات بالفئة  - 1الفئة 

 .79 المنتجات الوارده بالفئة - 79الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261621 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -شارع جمال عبد الناصر  2برج السرايا رقم 

 منوف المنوفية 

 20 - 76 -78 -71 -79 : المةــــــات العـــفئ
 

 79جميع منتجات الفئه  - 79الفئة 

 71لفئه جميع منتجات ا - 71الفئة 

 78جميع منتجات الفئه  - 78الفئة 

 76جميع منتجات الفئه  - 76الفئة 

 20جميع منتجات الفئه  - 20الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261619 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -شارع جمال عبد الناصر  2برج السرايا رقم 

 منوف المنوفية 

 20 - 76 -78 -71 : المةــــــات العـــفئ
 

 71جميع منتجات الفئه  - 71الفئة 

 78جميع منتجات الفئه  - 78الفئة 

 76جميع منتجات الفئه  - 76الفئة 

 20جميع منتجات الفئه  - 20ئة الف
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0268282 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/06/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -الجمهوريه   امام نادي -شارع جمال عبد الناصر  -  2برج السريا رقم 

 المنوفيه 

 20 - 76 -78 -71 : المةــــــات العـــفئ
 

 71جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 71الفئة 

 78جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 78الفئة 

 76جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 76الفئة 

 20الفئه رقم جميع المنتجات الواردة ب - 20الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0101221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

72/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة تألفت بموجب قوانين ديالوير  -انك  -ريوت جيمز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 60091كاليفورنيا  -لوس أنجلوس  -اوليمبيك بوليفارد  -دابليو   72222

 المتحدة االمريكية

 17 - 28 -20 -78 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

مكبرات الصوت؛ فأرات الحواسيب؛ برامج الحاسوب المستخدمة في تعقّب  - 6الفئة 

حالة العديد من المستخدمين لخدمات األلعاب التفاعلية عبر اإلنترنت ولربط العبي 

األلعاب اإللكترونية مع العبين آخرين من كافة مراحل المهارات؛ برمجيات الواقع 

االفتراضي المعزز القابل للتحميل للعب ألعاب الفيديو؛ برمجيات ألعاب الهواتف النقالة 

القابلة للتحميل؛ المدونات الصوتية القابلة للتحميل في مجال الرياضة الرقمية أو ألعاب 

ألعاب الفيديو القابلة للتحميل؛ ألعاب الفيديو القابلة للتحميل؛ برمجيات  الفيديو؛ برمجيات

ألعاب الواقع االفتراضي القابلة للتحميل للعب ألعاب الفيديو؛ السماعات الموضوعة 

بداخل األذن؛ النظارات الطبية؛ سماعات الرأس؛ برامج ألعاب الفيديو التفاعلية متعددة 

ب؛ برمجيات الواقع المعزز المسّجلة للعب ألعاب الفيديو؛ الوسائط؛ مساند فأرات الحاسو

برمجيات الواقع االفتراضي المسّجلة للعب ألعاب الفيديو؛ النظارات الشمسية؛ أشرطة 

ألعاب الفيديو؛ أقراص ألعاب الفيديو؛ برمجيات ألعاب الفيديو؛ برمجيات ألعاب الفيديو 

واحدة؛ برمجيات ألعاب الفيديو القابلة واإلرشادات بشكلها اإللكتروني المباعة كوحدة 

 6للتحميل عبر شبكات الحاسوب العالمية واألجهزة الالسلكية.الواردة بالفئة رقم 

حقائب الحمل لجميع الغايات؛ الحقائب التي توضع على الظهر؛ محافظ  - 78الفئة 

حب؛ النقود المعدنية؛ حقائب مستحضرات التجميل المباعة فارغة؛ حقائب الربط بالس

الحقائب االسطوانية الشكل ؛ حقائب الخصر ذات األشكال المبتكرة؛ حقائب اليد؛ 

وحافظات المفاتيح؛ حقائب االمتعة؛ رقع التعليق لحقائب السفر؛ حقائب سعاة البريد؛ 

 78حقائب الحمل ؛ المظالت؛ ومحافظ النقود. الواردة بالفئة رقم 

معاطف ، المالبس المخصصة أللعاب تأدية المالبس، تحديدا: ، األحزمة، ال - 20الفئة 

األدوار، الفساتين ، والقفازات، أزياء مخصصة لعيد القديسين، الستر المقلنسة، مالبس 

األطفال، السترات، مالبس الراحة ، السراويل ، الكنزات الصوفية، المالبس الواقية من 

س النوم، والجوارب ، المطر، األوشحة، القمصان، السراويل القصيرة ، التنانير ، مالب

السراويل الفضفاضة ، الكنزات الرياضية الفضفاضة ، الكنزات، مالبس السباحة، 

القمصان ذات األكمام القصيرة ، المالبس العلوية، مالبس تحتية، والبسة القدم؛ أغطية 

 20الرأس. الواردة بالفئة رقم 

يو ومنافسات األلعاب عبر البث والبث المباشر عبر اإلنترنت أللعاب الفيد - 28الفئة 

شبكات التواصل االجتماعية واإلنترنت والشبكات الالسلكية؛ توفير غرف الدردشة عبر 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

اإلنترنت؛ توفير المنتديات عبر اإلنترنت إلرسال الرسائل بين مستخدمي 

 28الحاسوب.الواردة بالفئة رقم 

ي تعرض ألعاب تنظيم وعقد المنافسات والعروض والبطوالت الحية الت - 17الفئة 

الفيديو؛ خدمات الترفيه، تحديدا: توفير برمجيات األلعاب اإللكترونية غير القابلة 

للتحميل التي تسمح للمستخدمين إلنشاء وتعديل وتحميل وتنزيل ومشاركة ومشاهدة 

ونشر محتويات ألعاب الفيديو التفاعلية التي ينشئها المستخدم والموسيقى وملفات 

ر شبكات الحاسوب العالمية وشبكات اإلنترنت والشبكات الالسلكية؛ الوسائط األخرى عب

خدمات الترفيه، تحديدا: تنظيم االجتماعات والمؤتمرات الحية للمعجبين في مجاالت 

الترفيه وااللعاب وألعاب الفيديو والرياضة اإللكترونية؛ خدمات الترفيه، تحديدا: توفير 

ترفيه، تحديدا: توفير االستخدام المؤقت أللعاب ألعاب الفيديو على اإلنترنت؛ خدمات ال

الفيديو غير القابلة للتحميل؛ تنظيم منافسات ألعاب الفيديو والعروض والبطوالت؛ نشر 

العاب الفيديو ؛ تقديم منشورات غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت على شكل الكتب 

ألعاب المصورة وروايات مصورة وقصص تعرض مشاهد وشخصيات مبنية على 

الفيديو؛ توفير ألعاب الواقع المعزز على اإلنترنت؛ توفير المعلومات إلكترونيا حول 

ألعاب الفيديو؛ توفير األمور الصغيرة على اإلنترنت ونصائح واستراتيجيات أللعاب 

 17الفيديو؛ توفير ألعاب الواقع االفتراضي عبر اإلنترنت. الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها 1191438العالمة مرتبطة مع العالمة رقم       االشتراطات        :
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0101220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

72/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة تألفت بموجب قوانين ديالوير  -انك   -ريوت جيمز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 60091كاليفورنيا  -لوس أنجلوس  -اوليمبيك بوليفارد  -دابليو   72222

 المتحدة االمريكية

 17 - 28 -20 -78 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

مكبرات الصوت؛ فأرات الحواسيب؛ برامج الحاسوب المستخدمة في تعقّب  - 6الفئة 

التفاعلية عبر اإلنترنت ولربط العبي حالة العديد من المستخدمين لخدمات األلعاب 

األلعاب اإللكترونية مع العبين آخرين من كافة مراحل المهارات؛ برمجيات الواقع 

االفتراضي المعزز القابل للتحميل للعب ألعاب الفيديو؛ برمجيات ألعاب الهواتف النقالة 

ة الرقمية أو ألعاب القابلة للتحميل؛ المدونات الصوتية القابلة للتحميل في مجال الرياض

الفيديو؛ برمجيات ألعاب الفيديو القابلة للتحميل؛ ألعاب الفيديو القابلة للتحميل؛ برمجيات 

ألعاب الواقع االفتراضي القابلة للتحميل للعب ألعاب الفيديو؛ السماعات الموضوعة 

متعددة  بداخل األذن؛ النظارات الطبية؛ سماعات الرأس؛ برامج ألعاب الفيديو التفاعلية

الوسائط؛ مساند فأرات الحاسوب؛ برمجيات الواقع المعزز المسّجلة للعب ألعاب الفيديو؛ 

برمجيات الواقع االفتراضي المسّجلة للعب ألعاب الفيديو؛ النظارات الشمسية؛ أشرطة 

ألعاب الفيديو؛ أقراص ألعاب الفيديو؛ برمجيات ألعاب الفيديو؛ برمجيات ألعاب الفيديو 

ات بشكلها اإللكتروني المباعة كوحدة واحدة؛ برمجيات ألعاب الفيديو القابلة واإلرشاد

 6للتحميل عبر شبكات الحاسوب العالمية واألجهزة الالسلكية. الواردة بالفئة رقم 

حقائب الحمل لجميع الغايات؛ الحقائب التي توضع على الظهر؛ محافظ  - 78الفئة 

جميل المباعة فارغة؛ حقائب الربط بالسحب؛ النقود المعدنية؛ حقائب مستحضرات الت

الحقائب االسطوانية الشكل ؛ حقائب الخصر ذات األشكال المبتكرة؛ حقائب اليد؛ 

وحافظات المفاتيح؛ حقائب االمتعة؛ رقع التعليق لحقائب السفر؛ حقائب سعاة البريد؛ 

 78حقائب الحمل ؛ المظالت؛ ومحافظ النقود. الواردة بالفئة رقم 

المالبس، تحديدا: ، األحزمة، المعاطف ، المالبس المخصصة أللعاب تأدية  - 20 الفئة

األدوار، الفساتين ، والقفازات، أزياء مخصصة لعيد القديسين، الستر المقلنسة، مالبس 

األطفال، السترات، مالبس الراحة ، السراويل ، الكنزات الصوفية، المالبس الواقية من 

، السراويل القصيرة ، التنانير ، مالبس النوم، والجوارب ، المطر، األوشحة، القمصان

السراويل الفضفاضة ، الكنزات الرياضية الفضفاضة ، الكنزات، مالبس السباحة، 

القمصان ذات األكمام القصيرة ، المالبس العلوية، مالبس تحتية، والبسة القدم؛ أغطية 

 20الرأس. الواردة بالفئة رقم 

بث المباشر عبر اإلنترنت أللعاب الفيديو ومنافسات األلعاب عبر البث وال - 28الفئة 

شبكات التواصل االجتماعية واإلنترنت والشبكات الالسلكية؛ توفير غرف الدردشة عبر 
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

اإلنترنت؛ توفير المنتديات عبر اإلنترنت إلرسال الرسائل بين مستخدمي 

  28الحاسوب.الواردة بالفئة رقم 

المنافسات والعروض والبطوالت الحية التي تعرض ألعاب تنظيم وعقد  - 17الفئة 

الفيديو؛ خدمات الترفيه، تحديدا: توفير برمجيات األلعاب اإللكترونية غير القابلة 

للتحميل التي تسمح للمستخدمين إلنشاء وتعديل وتحميل وتنزيل ومشاركة ومشاهدة 

دم والموسيقى وملفات ونشر محتويات ألعاب الفيديو التفاعلية التي ينشئها المستخ

الوسائط األخرى عبر شبكات الحاسوب العالمية وشبكات اإلنترنت والشبكات الالسلكية؛ 

خدمات الترفيه، تحديدا: تنظيم االجتماعات والمؤتمرات الحية للمعجبين في مجاالت 

 الترفيه وااللعاب وألعاب الفيديو والرياضة اإللكترونية؛ خدمات الترفيه، تحديدا: توفير

ألعاب الفيديو على اإلنترنت؛ خدمات الترفيه، تحديدا: توفير االستخدام المؤقت أللعاب 

الفيديو غير القابلة للتحميل؛ تنظيم منافسات ألعاب الفيديو والعروض والبطوالت؛ نشر 

العاب الفيديو ؛ تقديم منشورات غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت على شكل الكتب 

رة وقصص تعرض مشاهد وشخصيات مبنية على ألعاب المصورة وروايات مصو

الفيديو؛ توفير ألعاب الواقع المعزز على اإلنترنت؛ توفير المعلومات إلكترونيا حول 

ألعاب الفيديو؛ توفير األمور الصغيرة على اإلنترنت ونصائح واستراتيجيات أللعاب 

 17ة بالفئة رقم الفيديو؛ توفير ألعاب الواقع االفتراضي عبر اإلنترنت. الوارد
 

وغيرها  285822االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



التجارة الداخليةجهاز تنمية   
 

 

 

78 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شركة كريستال عصفور انترناشيونال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش كريستال عصفور المنطقة الصناعية شبرا الخيمة  0

 27 - 71 -77 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 77جميع منتجات الفئة رقم  - 77الفئة 

 دون غيرها 71الهدايا وجميع منتجات الفئة رقم  - 71الفئة 

 دون غيرها 27جميع منتجات الفئة رقم  - 27الفئة 
 

--------شتراطات        :      اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261628 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -الجمهورية امام نادى  -شارع جمال عبد الناصر  - 2برج السرايا رقم 

 منوف المنوفية 

 20 - 21 -22 -22 -27 : المةــــــات العـــفئ
 

 27جميع منتجات الفئه  - 27الفئة 

 22جميع منتجات الفئه  - 22الفئة 

 22جميع منتجات الفئه  - 22الفئة 

 21جميع منتجات الفئه  - 21الفئة 

 20جميع منتجات الفئه  - 20الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261611 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -شارع جمال عبد الناصر  2رقم  -برج السرايا  

 المنوفية 

 20 - 21 -22 -22 -27 : المةــــــات العـــفئ
 

 27جميع منتجات الفئه رقم  - 27الفئة 

 22جميع منتجات الفئه رقم  - 22الفئة 

 22جميع منتجات الفئه رقم  - 22الفئة 

 21جميع منتجات الفئه رقم  - 21الفئة 

 20جميع منتجات الفئه رقم   - 20الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0268281 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/06/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادي الجمهوريه  -ش جمال عبد الناصر  - 2برج السريا رقم  

 منوف المنوفيه 

 20 - 21 -22 -22 -27 : مةالــــــات العـــفئ
 

 27جميع منتجات الفئه   - 27الفئة 

 22جميع منتجات الفئه   - 22الفئة 

 22جميع منتجات الفئه   - 22الفئة 

 21جميع منتجات الفئه   - 21الفئة 

 20جميع منتجات الفئه   - 20الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0281211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/07/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -المود لالستيراد والتصدير  -ممدوج ميالد سيفين وشريكتة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدنية نصر  702شارع محمد فهيم الحى السابع بلوك  20

 22 - 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22جميع منتجات الفئة  - 22الفئة 

 22جميع منتجات الفئة  - 22الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0280000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/77/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -طيبة للتوريدات  -محمود عماد الدين يحى وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ش الدكتور فاروق عمارات بيتشو البساتين  02

 20 - 21 -22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22الغزل والنسيج الوارد بالفئة   - 22الفئة 

 21جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 21الفئة 

 20المالبس الجاهزة الواردة بالفئة   - 20الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى  -باستخدامها مجمعة 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صرى الجنسية م -فردى  -نجيب وهبه بخيت بطرس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الساحل  -كورنيش النيل   -ش  الشيشينى  1

 20 - 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 21الفئة 

 20جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

عن البيان التجارى  االشتراطات        :      التنازل
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0211900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/70/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصيه   -المصريه العمانيه  لتصنيع وتوزيع االجهزه واالدوات الرياضيه   

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنيا  -ملوى   -طريق القاهرة اسوان الزراعى  -د  المحرص قبلى البل

 28 - 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20المالبس الرياضيه الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 

 دون غيرها 28االدوات واالجهزة الرياضيه الواردة بالفئة رقم  - 28الفئة 
 

مة بقبولها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0211907 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/70/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصيه    -المصريه العمانيه  لتصنيع وتوزيع االجهزه واالدوات الرياضيه   

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق القاهرة اسوان الزراعى ملوى المنيا المحرص قبلى البلد

 28 - 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20المالبس الرياضيه بالفئة  - 20الفئة 

 دون غيرها 28االدوات واالجهزة الرياضيه بالفئة  - 28الفئة 
 

288294العالمة 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 ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 691عدد 

 

 

  العالمة

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0211902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/70/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصيه    -المصريه العمانيه  لتصنيع وتوزيع االجهزه واالدوات الرياضيه   

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنيا  -ملوى   -اعى طريق القاهرة اسوان الزر  -المحرص قبلى البلد 

 28 - 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20المالبس الرياضية الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 

 دون غيرها 28االجهزة الرياضية واالدوات الرياضية الواردة بالفئة رقم  - 28الفئة 
 

 288294االشتراطات        :      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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0211902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/70/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

المصريه العمانيه  لتصنيع وتوزيع االجهزه  -شركة محمد هيسم محمد وشركاه 

 شركة توصيه بسيطه   -واالدوات الرياضيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنيا  -ملوى   -طريق القاهرة اسوان الزراعى  -حرص قبلى البلد الم

 28 - 20 : المةــــــات العـــفئ
 

  20المالبس الرياضيه الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 

  28االدوات واالجهزة الرياضيه الواردة بالفئة رقم  - 28الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها  - 288294عالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع ال

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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0267271 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -سيرابيس العطارة  -اسالم محمد احمد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المشوادى الغربى الدور االرضى مساكن بنك االسكان بملك سهير السيد  شارع 29

 حسين مركز جرجا سوهاج

 20 - 28 -21 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29منتجات الفئة  - 29الفئة 

 21منتجات الفئة  - 21الفئة 

 28منتجات الفئة  - 28الفئة 

 20منتجات الفئة  - 20الفئة 
 

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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261626 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -ال عبد الناصر شارع جم - 2برج السرايا رقم 

 منوف المنوفية 

 20 - 26 -28 -21 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29جميع منتجات الفئه  - 29الفئة 

 21جميع منتجات الفئه  - 21الفئة 

 28جميع منتجات الفئه  - 28الفئة 

 26جميع منتجات الفئه  - 26الفئة 

 20ع منتجات الفئه جمي - 20الفئة 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261618 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -شارع جمال عبد الناصر  - 2برج السرايا رقم 

 منوف المنوفية 

 20 - 26 -28 -21 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29جميع منتجات الفئه  - 29الفئة 

 21جميع منتجات الفئه  - 21الفئة 

 28جميع منتجات الفئه  - 28الفئة 

 26جميع منتجات الفئه  - 26الفئة 

 

 20جميع منتجات الفئه  - 20الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0268289 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/06/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادي الجمهوريه  -ش جمال عبد الناصر  - 2برج السريا رقم 

 منوف المنوفيه 

 20 - 26 -28 -21 -29 : المةــــــعات الـــفئ
 

 29جميع منتجات الفئه   - 29الفئة 

 21جميع منتجات الفئه   - 21الفئة 

 28جميع منتجات الفئه   - 28الفئة 

 26جميع منتجات الفئه   - 26الفئة 

 20جميع منتجات الفئه   - 20الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0268711 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/06/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سنتوري بيزنس هولدينغ ش.م.ل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش البدوي ، المنطقة الصناعية ، ذوق مصبح ، لبنان

 20 - 26 : المةــــــات العـــفئ
 

صات اللحم، فواكه اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد، خال - 26الفئة 

وخضراوات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 

بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، واللبن ومنتجات األلبان، الزيوت والدهون 

المعدة لألكل بخاصة شوربات؛ مستحضرات شوربة الخضروات؛ مستحضرات إلعداد 

مجففة؛ خضروات محفوظة؛ زبدة؛ فطر  الشوربة؛ خضروات للطبخ؛ خضروات

محفوظ؛ حمص )عجينة الحمص(؛ طحينية )عجينة بذور السمسم(؛ خضروات 

مطبوخة؛ خالصات لحم؛ عصير بندورة للطبخ؛ عصير خضروات للطبخ؛ مرق لحم؛ 

فول صويا محفوظ للطعام؛ كريمة الزبدة؛ مواد دهنية لصنع دهون صالحة لألكل؛ 

م؛ معجون البندورة؛ زيت الذرة الصفراء؛ زيت جوز مستحضرات إلعداد مرق اللح

الهند؛ زيت نخيل للطعام؛ زيوت صالحة لألكل؛ زيت ذرة؛ زيت سمسم؛ زيت عباد 

الشمس للطعام؛ لحم محفوظ؛ لحوم؛ لحوم مطبوخة؛ زبدة شوكوالتة الجوز/ زبدة 

الدهون الكاكاو؛ حليب مكثف؛ الفواكه المبلورة/ فواكه بلورية؛ جوز الهند المجفف؛ 

الصالحة لألكل؛ الدهون الغذائية؛ الفواكه المحفوظة؛ فواكه مطهية؛ سلطات الفواكه؛ 

وجبة خفيفة قائمة على الفواكه؛ فواكه معلّبة؛ جيالتين؛ مربى الزنجبيل؛ المربى؛ 

مشروبات الحليب / الحليب السائد؛ ميلك شيك؛ زبدة الفول السوداني؛ الفول السوداني 

وقة، المأكوالت الجاهزة المصنوعة من هذه المواد )الواردة في هذه المجهز؛ كريمة مخف

  26الفئة( الواردة بالفئة 

صلصات؛ صلصات تغميس؛ صلصة البيتزا الجافة والسائلة؛ صلصة جافة  - 20الفئة 

وسائلة للسلطات؛ صلصة البيستو الجافة والسائلة؛ كتشاب )صلصة(؛ صلصة بندورة؛ 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

لحم؛ صلصة صويا؛ كريمة من صلصة المايونيز صلصة فواكه؛ صلصات مرق ال

بالخردل )طرطور( ألغراض الطبخ؛ خالصات للمواد الغذائية عدا الخالصات اإليثرية 

والزيوت العطرية؛ دبس للطعام؛ حالوة طحينية؛ مايونيز؛ خردل؛ دبس السكر؛ مقبّـالت 

تجليد لآليس )توابل(؛ منكهات؛ فلفل افرنجي؛ مسحوق الخبز؛ صودا الخبز؛ عوامل ال

كريم؛ الخبز؛ زينة الكريمه للكعكة )مثلجة(؛ مستحضرات الحبوب؛ وجبة خفيفة قائمة 

على الحبوب؛ قرفة )بهارات(؛ القرنفل )التوابل(؛ ملح الطعام؛ ذرة مشوية/ الذرة 

المحمصة؛ دقيق الذرة / وجبة الذرة؛ الذرة المطحونة؛ رقائق الذرة؛ الجلوكوز 

الذهبي؛ العسل؛ مثلجات؛ معكرونة؛ ماء مالحة؛ وجبة / ألغراض الطهي؛ الشراب 

دقيق؛ مغذيات اللحوم لألغراض المنزلية؛ المحليات الطبيعية؛ أصباغ طبيعية؛ الوجبات 

الجاهزة القائمة على المعكرونة؛ الشعرية / الشريط الشعيرية؛ الفطائر؛ البيتزا؛ الفشار؛ 

لى األرز؛ إسباغيتي؛ الشاي؛ دقيق البطاطس؛ كعك األرز؛ وجبة خفيفة قائمة ع

المعكرونة الشعيرية؛ الخل؛ دقيق القمح؛ المأكوالت الجاهزة المصنوعة من هذه المواد 

  20)الواردة في هذه الفئة( الواردة بالفئة 
 

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 ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0280801 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/77/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة الضحى للمواد الغذائية شركة مساهمة مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محافظة  -بالعاشر من رمضان  C1(المنطقة الصناعية IIII- IIIIالقطعة رقم )

 الشرقية 

 27 - 20 -26 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 26كافة المنتجات الوارده بالفئة  - 26الفئة 

 دون غيرها 20كافة المنتجات الواردة بالفئة  - 20الفئة 

 دون غيرها 27كافة المنتجات الواردة بالفئة  - 27الفئة 
 

-------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 - 698عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0266272 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدودة -جولد للصناعات الغذائية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شرق المنطقة الثانيه برج العرب اسكندريه 78قطعه رقم  2بلوك 

 27 - 20 -26 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 26تجات الواردة بالفئة جميع المن - 26الفئة 

 دون غيرها 20جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 20الفئة 

 دون غيرها 27جميع المنتجات الواردة بالفئة - 27الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0100610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -شركة البيان للتجارة )اشرف محمد حسن وشركاه( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عباس العقاد مدينه نصر القاهره  71

 27 - 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26تجات الفئه من - 26الفئة 

 27منتجات الفئه  - 27الفئة 
 

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

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0217887 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/09/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -كال تكنولوجى بيونيرز ميدي -شركة عالء نشات نصيف وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنيا  -المطاهرة   -الخلية الثانية  -القطاع الصناعى الرابع  -المنطقة الصناعية 

 70 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 

 70الفئة رقم المستلزمات الطبية الواردة ب - 70الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0280800 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/77/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة الضحى للمواد الغذائية شركة مساهمة مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محافظة  -مضان بالعاشر من ر C1(المنطقة الصناعية IIII- IIIIالقطعة رقم )

 الشرقية 

 22 - 27 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0كافة المنتجات الوارده بالفئة  - 0الفئة 

 دون غيرها 27كافة المنتجات الواردة بالفئة  - 27الفئة 

 دون غيرها 22كافة المنتجات الواردة بالفئة  - 22الفئة 
 

وغيرها 344593تبطة مع العالمة االشتراطات        :      العالمة مر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0102078 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سنتوري بيزنس هولدينغ ش.م.ل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش البدوي ، المنطقة الصناعية ، ذوق مصبح ، لبنان

 22 - 20 -26 : المةــــــت العاـــفئ
 

اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، فواكه  - 26الفئة 

وخضراوات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 

بالسكر، البيض، الحليب، الجبنة، الزبدة، اللبن، وغيرها من منتجات الحليب، الزيوت 

كل بخاصة زبدة شوكوالتة الجوز/ زبدة الكاكاو؛ حليب مكثف؛ الفواكه والدهون لال

المبلورة/ فواكه بلورية؛ جوز الهند المجفف؛ الدهون الصالحة لألكل؛ الدهون الغذائية؛ 

سلطات الفواكه؛ وجبة خفيفة قائمة على الفواكه؛ فواكه معلّبة؛ جيالتين؛ مربى 

يت سمسم؛ زيت عباد الشمس لالكل؛ الزنجبيل؛ حمص )عجينة الحمص(؛ زيت ذرة؛ ز

زيت زيتون؛ زيت جوز الهند؛ زيت نخيل للطعام؛ مخفوقات الحليب )ميلك شيك(؛ زبدة 

الفول السوداني؛ الفول السوداني المجهز؛ طحينية )عجينة بذور السمسم(؛ عصير 

بندورة للطبخ؛ معجون البندورة؛ مستحضرات إلعداد الشوربة؛ مستحضرات شوربة 

؛ الكريما المخفوقة؛ فطر محفوظ؛ عصير خضروات للطبخ؛ مرق لحم؛ الخضروات

مواد دهنية لصنع دهون صالحة لألكل؛ مستحضرات إلعداد مرق اللحم؛ لحم محفوظ؛ 

لحوم مطبوخة؛ المأكوالت الجاهزة المصنوعة من هذه المواد )الواردة في هذه الفئة( 

 26الواردة بالفئة 

و، القهوة االصطناعية، االرز، التابيوكا والساغو، الدقيق البن، الشاي، الكاكا - 20الفئة 

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز، الفطائر والحلويات، المثلجات، السكر، 

عسل النحل، العسل االسود، الخميرة، مسحوق الخبيز، الملح، الخردل، الخل، 

بيز؛ عوامل التجليد الصلصات )التوابل(، البهارات، الثلج بخاصة الفلفل؛ صودا الخ

لآليس كريم؛ البسكويت؛ لفات الخبز؛ زينة الكريما للكعكة )مثلجة(؛ مسحوق كيك؛ 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

عجينة كيك؛ كراميل؛ مهلبية؛ وجبة خفيفة قائمة على الحبوب؛ الشوكوال؛ موس 

شوكوال؛ مشروبات الشوكوال مع الحليب؛ المشروبات القائمة على الشوكوال؛ القرفة 

)توابل(؛ مشروبات الكاكاو مع الحليب؛ المشروبات القائمة على )بهارات(؛ القرنفل 

الكاكاو؛ منكهات القهوة؛ مشروبات القهوة مع الحليب؛ توابل؛ ذرة مشوية/ محمصة؛ 

دقيق الذرة؛ وجبة الذرة؛ الذرة المطحونة؛ رقائق الذرة؛ كريما من الطراطور الغراض 

كوز الغراض الطهي؛ الشراب الطبخ؛ الكسترد؛ صلصة للسلطات؛ المنكهات؛ الجلو

الذهبي؛ الشاي المثلج؛ الكاتشاب؛ المعكرونة؛ ماء مالحة؛ المايونيز؛ الدقيق؛ مغذيات 

اللحوم لالغراض المنزلية؛ وجبات الخردل؛ المحليات الطبيعية؛ بدائل السكر الطبيعية؛ 

صلصات الوجبات القائمة على المعكرونة؛ الشعيرية/ الشريط الشعيرية؛ فطائر محالة؛ 

للمعكرونة؛ بسكويت بالزبدة؛ بيتي فور؛ الفطائر؛ البيتزا؛ الفشار؛ دقيق البطاطا؛ كعك 

االرز؛ الوجبات الخفيفة القائمة على االرز؛ صلصة صويا؛ االسباغيتي )المعكرونة 

الرفيعة(؛ صلصة البندورة؛ فانيال )منكهات(؛ فانيلين )بديل الفانيال(؛ دقيق القمح؛ 

ميس؛ صلصة البيتزا الجافة والسائلة؛ صلصة جافة وسائلة صلصات؛ صلصات تغ

للسلطات؛ صلصة البيستو الجافة والسائلة؛ صلصة فواكه؛ صلصات مرق اللحم؛ 

خالصات للمواد الغذائية عدا الخالصات اإليثرية والزيوت العطرية؛ مستضرات 

زة عطرية للطعام؛ دبس للطعام؛ حالوة طحينية؛ دبس السكر؛ المأكوالت الجاه

 20المصنوعة من هذه المواد )الواردة في هذه الفئة( الواردة بالفئة 

بيرة، مياه معدنية وغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات  - 22الفئة 

الفواكه وعصائر الفاكهة، شراب وغيرها من المستحضرات لصنع المشروبات بخاصة 

اتحة للشهية غير كحولية، مشروبات مشروب األلوة فيرا غير الكحولي، مشروبات ف

غير كحولية، مستحضرات لتحضير المشروبات، عصير تفاح غير كحولي، كوكتيالت 

غير كحولية، خالصات لتحضير المشروبات، خالصات فواكه غير كحولية، مشروبات 

عصير فواكه غير كحولية، عصير فواكه، رحائق فواكه غير كحولي، مشروبات غير 

لعسل، مشروبات تواترية، ليموناضة، مساحيق للمشروبات الفوارة، كحولية أساسها ا

عصائر فواكه، عصير فاكهة مركز لعمل المشروبات، عصير فاكهة مركز لعمل 

الليموناضة، عصير طماطم ]مشروبات[، عصير خضراوات ]مشروبات[، مشروبات 

 مصل اللبن

 22الواردة بالفئة 

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261616 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -شارع جمال عبد الناصر  - 2برج السرايا رقم 

 المنوفية  

 21 - 22 -22 -27 : المةــــــات العـــفئ
 

 27جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 27الفئة 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 22الفئة 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 22الفئة 

 21الواردة بالفئه رقم جميع المنتجات  - 21الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0268281 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/06/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -ه امام نادي الجمهوري -شارع جمال عبد الناصر  - 2برج السريا رقم 

 المنوفيه 

 21 - 22 -22 -27 : المةــــــات العـــفئ
 

 27جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 27الفئة 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 22الفئة 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 22الفئة 

 21جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 21الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -شارع جمال عبد الناصر  - 2برج السرايا رقم 

 نوف المنوفية م

 20 - 21 -22 -22 -27 : المةــــــات العـــفئ
 

 27جميع منتجات الفئه  - 27الفئة 

 22جميع منتجات الفئه  - 22الفئة 

 22جميع منتجات الفئه  - 22الفئة 

 21جميع منتجات الفئه  - 21الفئة 

 20جميع خدمات الفئه  - 20الفئة 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    0101208 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا  -نيو شاتيل  2000 - 2كيو جينير نيود 

 21 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

بطاريات للسجائر االلكترونية ، بطاريات لالجهزة االلكترونية المستخدمة  - 6ئة الف

لتسخين التبغ ، واجهزة شحن لالجهزة االلكترونية المستخدمة لتسخين التبغ ، شواحن 

RSB  لالجهزة االلكترونية المستخدمة لتسخين التبغ ، شواحن السيارات للسجائر

جهزة التى تستخدم لتسخين التبغ ، شواحن بطارية االلكترونية ، شواحن السيارات لال

 6للسجائر االلكترونية فى الفئة 

المرذاذ السلكية للسجائر االلكترونية واجهزة التدخين االلكترونية ، التبغ ،  - 21الفئة 

التبغ الخام المصنعة ، منتجات التبغ ، بما فى ذلك السيجار والسجائر والسيجار الصغير 

لسجائر الخاصة بك ، تبغ الغليون ، مضغ التبغ ، شم التبغ ، التبغ الرطب ، والتبغ للفة ا

بدائل التبغ )وليس الغراض طبية( ، مواد المدخنين ، بما فى ذلك ورق السجائر 

وانابيب السجائر ، اعقاب السجائر ، وعلب التبغ ، وحاالت السجائر ومطافىء السجائر 

الوالعات العصى التبغ ومنتجات التبغ لغرض ، انابيب ، جهاز جيب للسجائر المتداول و

تسخينها ، االجهزة االلكترونية واسهمها لغرض تسخينها ، االجهزة االلكترونية 

واسهمها لغرض التدفئة او التبغ السجائر من اجل االفراج عن الهباء الجوى التى تحتوى 

فى السجائر  على النيكوتين عن طريق االستنشاق حلول النيكوتين السائل لالستخدام

االلكترونية ، اجهزة التدخين االلكترونية ، السجائر االلكترونية ، السجائر االلكترونية 

كبديل للسجائر التقليدية ، االجهزة االلكترونية الستنشاق رذاذ النيكوتين يحتوى ، 

االجهزة التدخين عن طريق الفم للمدخنين ومنتجات التبغ وابدال تبغ منتجات المدخن 

،  21ئر االلكترونية ، اجزاء ولوازم للمنتجات المذكورة اعالة المدرجة فى الفئة للسجا

طفايات السجائر والسيجار ساخنة وكذلك العصى التبغ الساخنة صناديق السجائر 

 االلكترونية القابلة العادة الشحن
 

1319912ة رقم العالمة مرتبطة مع العالم -منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0216021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/70/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -كلر ميكس  -احمد جميل عبد الرازق دنش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -المهندسين  -شارع السودان 771

 20 - 77 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 77جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 77الفئة 

خدمات ادارة وتوجيه االعمال وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت  - 20الفئة 

 20والدعاية واالعالن والتسويق والبيع بالتجزئة واالستيراد والتصدير الواردة بالفئة 

 ( 77- 9فى مجال الفئات )
 

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

الحروف كال على حدى



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0262016 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/08/2072 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ضامنشركة ت -كايرو كيم  -شركة على محمد ابو نعمه وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز  -ارض االرشاد الزراعى بملك / على محمد على ابو نعمه  -اسكان مبارك  22

 البحيرة -ابو حمص 

 20 - 0 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7منتجات الفئة  - 7الفئة 

 0منتجات الفئة  - 0الفئة 

 0،  7مجال الفئة فى  20االستيراد والتصدير بالفئة  - 20الفئة 
 

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

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة المهندس لتجارة و صناعة  -شركة مهندس محمد محمود قاسم ابو الخير وشركاه 

 شركة تضامن -الكيماويات الحديثة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جناكليس بجوار مزلقان كوم امبو بملك/ محمد محمود قاسم ابو الخير ابو المطامير 

 بحيرة

 20 - 79 -2 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 7الفئة 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 79جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 79الفئة 

 79 - 2 - 7فى مجال الفئات  20جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 20الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -ب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطال -االشتراطات        :      

التنازل عن البيان التجارى  - 283222مع 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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100072 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة المهندس لتجارة و صناعة  -كاه شركة مهندس محمد محمود قاسم أبو الخير وشر

 شركة تضامن -الكيماويات الحديثة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز ابو  -جناكليس بجوار مزلقان كوم امبو بملك /محمد محمود قاسم ابو الخير 

 البحيرة  -المطامير 

 20 - 79 -2 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7واردة بالفئة جميع المنتجات ال - 7الفئة 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 79جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 79الفئة 

 79،  2,  7في مجال الفئات  20جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 20الفئة 
 

بطة العالمة مرت -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

التنازل عن البيان التجارى  - 283222مع 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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100072 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة المهندس لتجارة وصناعة  -شركة مهندس محمد محمود قاسم أبو الخير وشركاه 

 شركة تضامن - الكيماويات الحديثة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز ابو  -جناكليس بجوار مزلقان كوم امبو بملك /محمد محمود قاسم ابو الخير 

 البحيرة  -المطامير 

 20 - 79 -2 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 7الفئة 

 2ة جميع المنتجات الواردة بالفئ - 2الفئة 

 79جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 79الفئة 

 79,  2,  7في مجال الفئات  20جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 20الفئة 
 

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

ى التنازل عن البيان التجار - 283222مع 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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100071 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة المهندس لتجارة وصناعة  -شركة مهندس محمد محمود قاسم أبو الخير وشركاه 

 شركة تضامن -الكيماويات الحديثة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز ابو  -بملك /محمد محمود قاسم ابو الخير  -بجوار مزلقان كوم امبو   -جناكليس 

 البحيرة   -المطامير 

 20 - 79 -2 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 7الفئة 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 

 79الفئة رقم جميع المنتجات الواردة ب - 79الفئة 

 79,  2,  7في مجال الفئات  20جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى  - 283222العالمة رقم 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    0100079 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة المهندس لتجارة وصناعة  -شركة مهندس محمد محمود قاسم أبو الخير وشركاه 

 شركة تضامن -الكيماويات الحديثة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز ابو  -حمد محمود قاسم ابو الخير بملك /م -بجوار مزلقان كوم امبو   -جناكليس 

 البحيرة   -المطامير 

 20 - 79 -2 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 7الفئة 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 

 79جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 79الفئة 

 79,  2,  7في مجال الفئات  20مات الواردة بالفئة رقم جميع الخد - 20الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى  - 283222االشتراطات        :      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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100078 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة المهندس لتجارة وصناعة  -ركة مهندس محمد محمود قاسم أبو الخير وشركاه ش

 شركة تضامن -الكيماويات الحديثة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز ابو  -جناكليس بجوار مزلقان كوم امبو بملك /محمد محمود قاسم ابو الخير 

 البحيرة  -المطامير 

 20 - 79 -2 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 7الفئة 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 79جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 79الفئة 

 79،  2،  7في مجال الفئات  20جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 20الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى - 283222مع 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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0212161 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

71/01/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -شريف محمد سعد ابو زيد ابو زيد 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 الجيزة  -امبابة  -شارع الوحدة  01

 20 - 29 -22 -78 -79 : المةــــــات العـــفئ
 

  79مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم  - 79الفئة 

 78جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 78الفئة 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 22الفئة 

 29االكسسوارات الحريمى والرجالى الواردة بالفئة رقم  - 29 الفئة

 22 - 78فى مجال الفئات  20االستيراد والتصدير وجميع خدمات الفئة رقم  - 20الفئة 

- 29 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0266097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -البركة لتوريد المواد الغذائية  -تامر عبد الله محمد صالح  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 7شقه رقم  - 61عقار - 2فدان مسلسل  19منطقة رقم 

 26 - 20 -22 -27 -20 -26 -79 : المةــــــات العـــفئ
 

 79جميع منتجات بالفئة  - 79الفئة 

 26جميع منتجات بالفئة  - 26الفئة 

 20جميع منتجات بالفئه  - 20الفئة 

 27جميع منتجات بالفئة  - 27الفئة 

 22جميع منتجات بالفئة  - 22الفئة 

ال الفئات في مج 20االستيراد والتصدير واالعمال التجاريه الوارده بالفئة  - 20الفئة 

26-20-27-22 

 22-27-20-26في مجال الفئات  26الخدمات الوارده بالفئة  - 26الفئة 
 

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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0266092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/70/2076 

 :التسجيل م طالبإس
 

 فرد مصرى الجنسية -البركة لتوريد المواد الغذائية  -تامر عبد الله محمد حسن صالح  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 7شقه رقم  - 61عقار  2فدان مسلسل رقم  19منطقة 

 26 - 20 -22 -27 -20 -26 -79 : المةــــــات العـــفئ
 

 79ة جميع منتجات بالفئ - 79الفئة 

 26جميع منتجات بالفئة  - 26الفئة 

 20جميع منتجات بالفئه  - 20الفئة 

 27جميع منتجات بالفئة  - 27الفئة 

 22جميع منتجات بالفئة  - 22الفئة 

 79-22-27-20-26في مجال الفئات  20الخدمات الوارده بالفئة  - 20الفئة 

 79-22-27-20-26في مجال الفئات  26الخدمات الوارده بالفئة  - 26الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0289299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

71/02/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه  -شركة موبى تل لألستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه 

 محدوده 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -عابدين  -ش رشدى  12 -الدور االول  - 708شقه 

 26 - 20 -79 -0 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  2جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 2الفئة 

  دون غيرها 0جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 0الفئة 

 دون غيرها  79جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 79الفئة 

خدمات االستيراد والتصدير والدعايه واالعالن والالفتات الخاصه  - 20الفئة 

فى  20بالشركات وتفعيل النشاط المكتبى والبيع بالجمله والبيع بالتجزئه الوارده بالفئه 

 دون غيرها  79 -0 -2مجال الفئات 

ات التعبئه والتغليف والتوزيع والتوكيالت المالحيه وتخزين السلع خدم - 26الفئة 

 79 -0 -2فى مجال الفئات  26والشحن بانواعه والتخليص الجمركى الوارده بالفئه 

 دون غيرها 
 

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

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    0266119 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

71/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -هيربال هاوس سنترز  -أحمد محمد عبد القادر محمد ابو النصر وشريكته 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 9ثانى _ الحى ال -المجاورة الخامسة  -ت  76بالدور االرضى بالعقار رقم  7شقه رقم 

 أكتوبر الجيزة

 12 - 26 -20 -27 -79 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0مستحضرات صيدالنية و النباتات الطبية بالفئة  - 0الفئة 

 دون غيرها 79مطبوعات الشركة بالفئة  - 79الفئة 

 دون غيرها 27االعشاب بالفئة  - 27الفئة 

 دون غيرها 20ئة االعمال التجاريه بالف - 20الفئة 

 دون غيرها 26النقل و التوزيع و الشحن بالفئة  - 26الفئة 

 دون غيرها 12استثمارات االعشاب و النباتات الطبية بالفئة  - 12الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0107816 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

72/77/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جريدة مصرية -وكالة انباء مصر  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -رمسيس  -الدور الرابع   -ش عرابى  20

 17 - 20 -79 : المةــــــات العـــفئ
 

 79 الصحف والمجالت الواردة بالفئة رقم - 79الفئة 

 20التسويق الوارد بالفئة رقم  - 20الفئة 

 17النشر والنشر االلكترونى الوارد بالفئه رقم  - 17الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0109700 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

72/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الفالح للمطاعم  -شركة فتحى محمد عبد الرازق معوض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع امتداد عبد الحميد بدوي مقابل فندق  72بالعقار  2, 7المحل التجارية رقم 

 القاهرة -الراديسون مساكن مصر التعمير النزهة 

 12 - 20 -79 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا حفاضات االطفال 79مطبوعات الشركة وكل ماجاء بالفئة  - 79الفئة 

خدمات البيع وخدمات تقديم الوجبات الجاهزة عبر شبكة االنترنت وعبر  - 20الفئة 

 20وسائل االتصال , موقع علي النت بالفئة 

المطاعم  -عم تقديم الخدمة السريعة مطا -مطاعم الخدمة الذاتية  -المطاعم  - 12الفئة 

محالت تقديم  -المقاهي  -المؤقتة او المتنقلة )الكانتينات( التزويد بالطعام والشراب 

 12وجميع الخدمات الواردة بالفئة  -االكل 
 

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

دامها مجمعةباستخ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0212601 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/01/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -السعد فروت لغرز وتعبئة الحاصالت الزراعيه  -عبد القادر حسن عبد الله جوده 

 مصرى الجنسية -افراد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق اسكندرية القاهرة  80الكيلو  701غرب النوباريه محطة  178 القطعه رقم

 الصحراوى كفر الدوار البحيرة

 20 - 79 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 79مطبوعات الشركه فئة  - 79الفئة 

 دون غيرها 20خدما تصدير حاصالت زراعيه فئة  - 20الفئة 
 

ص على االلواناالشتراطات        :      منح حق خا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0269221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/08/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -ثرى تك ايجيبت تريد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -سرايات المعادي  -ش النهضه  22

 20 - 79 : المةــــــات العـــفئ
 

 79مطبوعات بالفئه رقم  - 79الفئة 

 20لوجو الشركه بالفئه رقم  - 20الفئة 
 

التنازل عن الرقم على حدى -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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0107121 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/77/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ش ذ م م  -اى جى للصناعات الغذائية ام 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -التجمع الخامس  -مبنى ريدكون 

 20 - 79 : المةــــــات العـــفئ
 

 79مطبوعات الشركة الوارده بالفئة رقم  - 79الفئة 

في مجال مطبوعات الشركه الوارده  20االعمال التجارية الوارده بالفئة  - 20الفئة 

 79بالفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف ام اى جى كال على حدى فى الوضع العادى 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0102212 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

مينيسوتا  الواليات  -شركة امريكية متحده تألفت فى والية  - انك  -تارجت براندز 

 المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 00102مينيسوتا  -مينيا بوليس  - 2790تي بي اس   -نيكوليت مول  7000

 الواليات المتحده االمريكيه 

 20 - 21 -21 -27 -20 : المةــــــات العـــفئ
 

األثاث؛ أثاث الحمامات؛ إطارات الصور؛ الكراسي الطويلة؛ المقاعد  - 20الفئة 

المنفوخة؛ الفرشات؛ الوسائد؛ حامالت وعالقات للمناشف؛ ستائر وظالل للنوافذ 

 20الداخلية؛ صناديق خشبية مزينة؛ مرايا الزينة؛ التماثيل الخشبية. الواردة بالفئة رقم 

؛ أوعية توزيع الصابون؛ حماالت الصابون على أوعية لالستخدام المنزلي - 27الفئة 

شكل أطباق؛ رفوف مثبتة للدش؛ موزعات كرات القطن؛ حماالت مناديل الحمام؛ 

موزعات مناديل الوجه؛ حامالت لفراشي األسنان؛ رفوف لتجفيف المالبس؛ سالل 

المهمالت؛ حامالت للشموع واألطباق؛ سالل الغسيل؛ أكواب الشاي والقهوة؛ كرات 

شاي والمصافي وأدوات النقع؛ أباريق الشاي؛ السالل المصنوعة من الخيزران لل

والمعدن والخشب واألقمشة لألغراض المنزلية؛ فراشي لالستخدامات الشخصية؛ 

تماثيل من الزجاج والخزف؛ المزهريات؛ األوعية والقناني العلب والصناديق الزجاجية 

 27المزينة.الواردة بالفئة رقم 

أغطية األسرة؛ ستائر الحمام؛ حشوات الفرشات؛ شراشف األسرة وتحديداً:  - 21الفئة 

المالحف والمالءات وأطقم المالءات واألغطية المزركشة وأغطية المخدات والمفارش 

السفلية لألسرة وشراشف األسرة والبطانيات وأغطية األسّرة وأغطية اللحف واللحف 

 21فئة رقم والمفارش؛ الستائر؛ المناشف. الواردة بال

 21حصر الحمام؛ السجاد الواردة بالفئة رقم  - 21الفئة 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة ومتاجر البيع بالتجزئة عبر االنترنت لتشكيلة  - 20الفئة 

 20واسعة من بضائع المستهلكين. الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0280026 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

71/77/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى   -خطاب المالبس الجاهزة نور الدين عمر حمشو خطاب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أكتوبر الجيزة 9-2الدور االرض برج  79مول زمزم وحدة 

 20 - 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20جاهزة بالفئة المالبس ال  - 20الفئة 

 دون غيرها 20فى مجال الفئة  20بيع وشراء المالبس الجاهزة بالفئة   - 20الفئة 
 

------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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0102067 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/77/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   - SDIQOIAS  -اجد منير نجيب مجلع مارسيلينو م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

البحر  -الغردقه   -ملك نوادر لطفى عباد   -خلف احذيه نيولوك ابو العباس  -السقاله 

 االحمر 

 20 - 20 : المةــــــات العـــفئ
 

  20مالبس اطفال الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 

 فى مجال مالبس االطفال 20تجاره واستيراد وتصدير بالفئة   - 20ئة الف
 

التنازل عن كيدز  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0218207 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

71/70/2078 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 نيلكو انترناشيونال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ش االربعين جسر السويس  22

 20 - 28 : المةــــــات العـــفئ
 

 28جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 28الفئة 

 20جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0269670 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/08/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -شركة روشتان للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -المقطم  -الهضبه الوسطى  -الحى السابع  - 8220عقار بالقطعه 

 20 - 27 -26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 26الفئة 

 27جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 27الفئة 

 27- 26فى مجال الفئات  20االعمال التجاريه الواردة بالفئه رقم  - 20الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0299107 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/02/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة بوتشر هاوس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  - 6شارع  86من اصل  62

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 26الفئة 

( وكذلك التجارة 20يافطة محل بوصفها من االعمال التجارية بالفئة ) - 20الفئة 

والتسويق والتوكيالت التجارية وتجارة اللحوم وادارة وتملك وتشغيل سوبر ماركت 

 (20وهايبر ماركت وجميع هذه المنتجات ترد بالفئة )
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0281608 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/07/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

اوميجا فارما لتوريد االعشاب الطبية والزيوت  -محروس محمود على بشير داود 

 مصرى الجنسية  -فردى  -بية الط

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الهرم  -مجمع نصر الدين  -شارع الهرم   119

 20 - 0 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 (2كريمات لتفتيح و عالج البشرة الواردة بالفئة رقم ) - 2الفئة 

 (0االعشاب الطبية الواردة بالفئة رقم ) - 0الفئة 

 (27االعشاب الطبيعية الواردة بالفئة رقم ) - 20فئة ال
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0287161 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/72/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -نعمان بسيونى على عبد القادر  -الروان لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قرية نجيب محفوظ بملك نعمان بسيونى على القادر مركز حوش عيس الدلنجات 

 محافظة البحيرة

 20 - 27 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 27موالح خضار فاكهه بالفئة   - 27الفئة 

 27بمجال الفئة  20االستيراد والتصدير بالفئة   - 20الفئة 
 

كال على حدة Is   eTcالتنازل عن صن رايز  -:      منح حق خاص على االلوان االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100179 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

اجرو سيتى لالستيراد والتصدير  -شركة عبد المقصود فوزى الصاوى حسان وشريكة 

 شركة توصية بسيطة -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 1محور خدمات الحى  1و  2قطعه رقم  -الدور االول علوى  1محل رقم  -السادات 

 بملك عالء احمد صالح  

 20 - 27 : المةــــــات العـــفئ
 

 27الحاصالت الزراعيه الواردة بالفئة رقم  - 27الفئة 

فى مجال  20وكافه االعمال التجاريه الواردة بالفئه رقم  االستيراد والتصدير - 20الفئة 

 27الحاصالت الزراعيه الواردة بالفئه رقم 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0269220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/08/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -البيالج للصناعات الغذائية المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية  -مدينة السادات  -ورش الصناعية السادسة  9716قطعة 

 20 - 22 -27 -20 -26 : المةــــــات العـــفئ
 

مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - 26لفئة ا

األغذية المحفوظة )  –الفواكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطهية  -اللحوم 

جيالتين )هالم(  -مصنوعة من منتجـات حيوانية أو نباتية( المعدة للإلستهالك، الجلى 

ها، مربى الزنجبيل ، البيض و اللبن وغيره من منتجات األلبان، للطعام، المربات بأنواع

الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، فواكه مغطاة بالسكر، رقاقات فاكهة، 

أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، جوز هند مجفف، سلطة 

لوز مطحون، رقائق بطاطس مقلية، فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، تمور، 

شرائح بطاطس، بازالء محفوظة، عدس محفوظ ، فطر المشروم المحفوظ، الزيوت و 

الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بوجه خاص زبدة فول سوداني، زيت لب النخيل للطعام، 

زيت نخيل للطعام، زيت الذرة ، زيت الزيتون، زيت سمسم ، زيت عباد الشمس ، 

وظ ، المخلالت بكافة أنواعها ، بقول محفوظة، مرق، طحينة ]معجونة بذور زيتون محف

السمسم[، دهن جوز الهند، الزبدة، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة الزبدة، 

قشدة مخفوقة، زبده بندق الشوكوالتة، قشدة ]منتجات ألبان[، سجق، جبن، الواردة بالفئة 

26  

و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو و ما يقوم مقام البن و الشاى  - 20الفئة 

البن، الدقيق و المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و 

المخبوزات، الخبز و البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص 

شيكوالته، بسكويت رقيق هش،  ، حلويات السكر، حلويات سكرية، الكراميل )حلوى(،

موسية شوكوالته، موسية حلوى الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، 

منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية، نكهة ال?انيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف 

للكعك صالحة لألكل ،بتى فور )كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

قسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل حلويات سكرية، الب

 –الفلفل و الخل و الصلصة  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

التوابل، البهارات، كاتشب ]صلصة[، صلصات ]بهارات[، مايونيز، خردل ، جلوتين 

وب إفطار من شوفان ملفوف غير )دابوق( للطعام ، القستر )كسترد(، موسلي )حب

مطبوخ مع فواكه(، معكرونة على شكل شرائط، بودنج ، برغل للطعام البشرى ، رقائق 

الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة ]مطحونة[، ذرة ]محمصة[، 

أعشاب الحدائق، محفوظة (متبلة)،أعشاب ]بهارات[، صلصة الصويا، الواردة بالفئة 

20 " 

منتجات زراعية وبستانية ومنتجات غابات وِغالل غير مشمولة في فئات  - 27فئة ال

 " 27أخرى؛ فواكه وخضراوات طازجة؛ بذور ونباتات طبيعية وزهور؛ الواردة بالفئة 

المياه المعدنية و الغازية و غيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات  - 22الفئة 

الفواكه، شــــــراب و مستحضرات أخرى لتحضير مســتخلصة من الفواكه و عصائر 

المشروبات ، مشروبات غير كحولية أساسها العسل، مشروبات مقطرة ، و جميعـها 

 ".22وارد بالفئة 

الخاصة بالتجارة و األعمال التجارية و  20جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 20الفئة 

ستيراد و الدعاية و اإلعالن و إدارة توزيع البضائع و المنتجات و خدمات التصدير و اال

األعمال و توجيه األعمال و االستيراد و التصدير و جميع هذه الخدمات متعلقة 

 "22، 27،  20،  26بالمنتجات الوارة فى الفئات 
 

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 ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    0268701 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/06/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -البيالح للصناعات الغذائية المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية -مدينة السادات  -ورش الصناعية السادسة  9761قطعة 

 20 - 22 -27 -26 : المةــــــات العـــفئ
 

 -"اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - 26الفئة 

األغذية  –الفواكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطهية  -مستخرجات اللحوم 

 -المحفوظة ) مصنوعة من منتجـات حيوانية أو نباتية( المعدة للإلستهالك، الجلى 

طعام، المربات بأنواعها، مربى الزنجبيل ، البيض و اللبن وغيره من جيالتين )هالم( لل

منتجات األلبان، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، فواكه مغطاة بالسكر، 

رقاقات فاكهة، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، جوز هند 

ب، بندق محضر، تمور، لوز مطحون، رقائق مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبي

بطاطس مقلية، شرائح بطاطس، بازالء محفوظة، عدس محفوظ ، فطر المشروم 

المحفوظ، الزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بوجه خاص زبدة فول سوداني، زيت 

لب النخيل للطعام، زيت نخيل للطعام، زيت الذرة ، زيت الزيتون، زيت سمسم ، زيت 

اد الشمس ، زيتون محفوظ ، المخلالت بكافة أنواعها ، بقول محفوظة، مرق، طحينة عب

]معجونة بذور السمسم[، دهن جوز الهند، الزبدة، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، 

كريمة الزبدة، قشدة مخفوقة، زبده بندق الشوكوالتة، قشدة ]منتجات ألبان[، سجق، 

 " 26جبن، الواردة بالفئة 

"منتجات زراعية وبستانية ومنتجات غابات وِغالل غير مشمولة في فئات  - 27ئة الف

 " 27أخرى؛ فواكه وخضراوات طازجة؛ بذور ونباتات طبيعية وزهور؛ الواردة بالفئة 

"المياه المعدنية و الغازية و غيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات  - 22الفئة 

الفواكه، شــــــراب و مستحضرات أخرى لتحضير  مســتخلصة من الفواكه و عصائر

المشروبات ، مشروبات غير كحولية أساسها العسل، مشروبات مقطرة ، و جميعـها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 691عدد 

 ".22وارد بالفئة 

الخاصة بالتجارة و األعمال التجارية و  20" جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 20الفئة 

االستيراد و الدعاية و اإلعالن و إدارة توزيع البضائع و المنتجات و خدمات التصدير و 

األعمال و توجيه األعمال و االستيراد و التصدير و جميع هذه الخدمات متعلقة 

 "22، 27، 26بالمنتجات الوارة فى الفئات 
 

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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    0100222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -بيوتي اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجاره االدويه والمستحضرات الطبيه  

 مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -جديده / متفرع من شارع مجدي سالمه تقسيم الالسيلكي  المعادى ال0عمارة 

 26 - 20 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 2فى مجال الفئة  20خدمات الفئة  - 20الفئة 

 2تعبئة وتغليف فى مجال الفئه  26خدمات الفئة  - 26الفئة 
 

ضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان المو -االشتراطات        :      
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -بيوتي اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجاره االدويه والمستحضرات الطبيه  

 مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ن شارع مجدي سالمه تقسيم الالسيلكي  المعادى الجديدهو متفرع م-0عمارة 

 26 - 20 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 ( 2دون غيرها )فى مجال الفئة  20خدمات الفئة  - 20الفئة 

 (2لفئه تعبئة وتغليف دون غيرها ) فى مجال ا 26خدمات الفئة  - 26الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100228 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -بيوتي اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجاره االدويه والمستحضرات الطبيه  

 مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى الجديده  -ارع مجدي سالمه تقسيم الالسيلكي / متفرع من ش 0عمارة 

 26 - 20 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 2فى مجال الفئة  20خدمات الفئة  - 20الفئة 

 2تعبئة وتغليف فى مجال الفئه  26خدمات الفئة  - 26الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -بيوتي اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجاره االدويه والمستحضرات الطبيه  

 مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -كي  المعادى الجديده/ متفرع من شارع مجدي سالمه تقسيم الالسيل0عمارة 

 26 - 20 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 2فى مجال الفئة  20خدمات الفئة  - 20الفئة 

 2تعبئة وتغليف فى مجال الفئه  26خدمات الفئة  - 26الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100210 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/72/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -بيوتي اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجاره االدويه والمستحضرات الطبيه  

 مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى الجديده  -/ متفرع من شارع مجدي سالمه تقسيم الالسيلكي  0عمارة 

 26 - 20 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 2فى مجال الفئة  20خدمات الفئة  - 20الفئة 

 2تعبئة وتغليف فى مجال الفئه  26خدمات الفئة  - 26الفئة 
 

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 - 699عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -بيوتي اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجاره االدويه والمستحضرات الطبيه  

 مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ه تقسيم الالسيلكي  المعادى الجديده/ متفرع من شارع مجدي سالم0عمارة 

 26 - 20 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 2الفئة 

 2فى مجال الفئات  20الخدمات الواردة بالفئه  - 20الفئة 

 2تعبئة وتغليف فى مجال الفئه  26الخدمات الواردة بالفئه  - 26الفئة 
 

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 ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100621 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -بيوتي اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجاره االدويه والمستحضرات الطبيه  

 مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 القاهرة -المعادى الجديده  -/ متفرع من شارع مجدي سالمه تقسيم الالسيلكي  0عمارة 

 26 - 20 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 2الفئة 

 2فى مجال الفئات  20الخدمات الواردة بالفئه  - 20الفئة 

 2تعبئة وتغليف فى مجال الفئه  26الواردة بالفئه  الخدمات - 26الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/07/2020 

 :التسجيل طالبإسم 
 

شركه  -بيوتي اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجاره االدويه والمستحضرات الطبيه  

 مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 و متفرع من شارع مجدي سالمه تقسيم الالسيلكي  المعادى الجديده-0عمارة 

 26 - 20 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2تجات الواردة بالفئه جميع المن - 2الفئة 

 

 2فى مجال الفئات  20الخدمات الواردة بالفئه  - 20الفئة 

 2تعبئة وتغليف فى مجال الفئه  26الخدمات الواردة بالفئه  - 26الفئة 
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100629 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -بيوتي اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجاره االدويه والمستحضرات الطبيه  

 مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 / متفرع من شارع مجدي سالمه تقسيم الالسيلكي  المعادى الجديده0عمارة 

 26 - 20 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2فئه جميع المنتجات الواردة بال - 2الفئة 

 2فى مجال الفئات  20الخدمات الواردة بالفئه  - 20الفئة 

 2تعبئة وتغليف فى مجال الفئه  26الخدمات الواردة بالفئه  - 26الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0268180 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/06/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -طوير والتجارة مودرن كونسبتس للت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهره الجديدة  -التجمع الخامس  -النرجس  71 - 2شقه رقم 

 10 - 21 -20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20اداره وتاجيرالمحال التجاريه بانواعها بالفئه   - 20الفئة 

 21اريه بانواعها يالبفئه انشاء المحال التج - 21الفئة 

 10االستشارات فى مجال الملكيه الفكريه بالفئه   - 10الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0288219 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/02/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -باسم بافاريا مصر ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش نجيب الريحانى االزبكيه 6

 21 - 20 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6اجهزة اطفاء الحريق ومستلزماتها الواردة بالفئة  - 6الفئة 

يراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والتسويق والتجاره والدعايه االست - 20الفئة 

 6فى مجال الفئة  20واالعالن بالفئة 

 21الصيانه وجميع خدمات الفئة  - 21الفئة 
 

وغيرها 52281العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

148 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0262962 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/09/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -شركة تريبل بي لالنتاج الفنى والطباعة والنشر  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -الدقي   -شارع السلولي  1

 17 - 28 -20 : المةــــــات العـــفئ
 

  20واالعالن الوارده بالفئه رقم خدمات الدعايه  - 20الفئة 

خدمات البث االذاعي والبث التليفزيوني والبث عن طريق االقمار الصناعيه  - 28الفئة 

 28الواردة بالفئه رقم 

خدمات الترفيه وانتاج االفالم السينمائيه والتلفزيونيه واالفالم الوثائقيه واقامه  - 17الفئة 

  17دة بالفئه رقم استديوهات التصوير السينمائي الوار
 

التنازل عن مقطعى  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -مؤسسة االخالص لتعبئة المواد الغذائية  -لشافي امين مصطفي جمال عبدا

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية ملك/ سمير عبد الرحمن محمد سالم  -القناطر الخيريه  -بهاده 

 26 - 20 -20 -26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 26الفئة 

 20جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 20ئة الف

  20 - 26فى مجال الفئات  20االستيراد والتصدير الواردة بالفئه  - 20الفئة 

  20 - 26فى مجال الفئات  26التعبئة والتغليف بالفئه  - 26الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0109808 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ام اي جروب )بيور الند( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع مجمع المدارس كدوان مدينة المنيا

 26 - 20 -26 : المةــــــات العـــفئ
 

ت جبن وااللبان بجميع مشتقاتها ومربي وطحينة ومخلالت وسمنة وزيو - 26الفئة 

 دون غيرها 26ومعجون الصلصة بالفئة 

 26في مجال الفئة  20خدمات الفئة  - 20الفئة 

)جبن وااللبان بجميع  26تعبئة والتغليف في مجال الفئة  26خدمات الفئة  - 26الفئة 

 مشتقاتها ومربي وطحينة ومخلالت وسمنة وزيوت ومعجون الصلصة (
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0282862 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/72/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -االهرام  -شارع العريش  7

 12 - 26 -20 -20 -26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26لفئة جميع منتجات ا  - 26الفئة 

 20جميع منتجات الفئة  - 20الفئة 

 20الدعاية واالعالن بالفئة  - 20الفئة 

 26خدمات التغليف وتحزين االطعمة بالفئة   - 26الفئة 

 12خدمات توفير االطعمة والمشروبات بالفئة   - 12الفئة 
 

عن الحروف كال على حدىالتنازل  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0280809 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/77/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة الضحى للمواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محافظة  -لعاشر من رمضان با C1( بالمنطقة الصناعية IIII- IIIIالقطعة رقم )

 الشرقية 

 12 - 26 -20 : المةــــــات العـــفئ
 

 27،  20،  26فى مجال الفئات  20كافة الخدمات الوارده بالفئة  - 20الفئة 

 26كافة الخدمات الواردة بالفئة  - 26الفئة 

 12كافة الخدمات الواردة بالفئة  - 12الفئة 
 

وغيرها 323153العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0289292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

71/02/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -اسماعيل ياسين االبعج عبد الكريم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الفيوم  -مدينه الفيوم  -مستشار محمد حسنى عبد الفتاح  -يوم بندر الف -ش الرمله  81

 26 - 20 -77 -6 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1الغساالت والمراوح والمكواه الشعر واالجهزه الكهربائيه فقط الوارده بالفئه  - 1الفئة 

 دون غيرها  6التليفزيون واالجهزه المنزليه الكهربائيه الوارده بالفئه  - 6الفئة 

 دون غيرها  77الثالجات والبوتاجازات واالجهزه الكهربائيه الوارده بالفئه  - 77الفئة 

خدمات الدعايه واالعالن واالستيراد والتصدير والالفتات الخاصه  - 20الفئة 

فى  20بالشركات وتفعيل النشاط المكتبى والبيع بالجمله والبيع بالتجزئه الوارده بالفئه 

 دون غيرها  77- 6 -1ات مجال الفئ

خدمات النقل والتعبئه والتغليف والتخزين السلع والشحن بانواعه والتخليص  - 26الفئة 

 دون غيرها  77 - 6 - 1فى مجال الفئات  26الجمركى الوارد بالفئه 
 

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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0289290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

71/02/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه   -شركة موبى تل لألستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه 

 محدوده 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ه القاهر -عابدين  -ش رشدى  12 -الدور االول  - 708شقه  

 26 - 20 -77 -6 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 1الفئة 

 دون غيرها  6موبيالت ومستلزماتها فقط الوارده بالفئه  - 6الفئة 

 دون غيرها  77جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 77الفئة 

عايه واالعالن والالفتات الخاصه خدمات االستيراد والتصدير والد - 20الفئة 

فى  20بالشركات وتفعيل النشاط المكتبى والبيع بالجمله والبيع بالتجزئه الوارد بالفئه 

 دون غيرها  77والفئه-6موبيالت ومستلزماتها فقط الوارده بالفئه  6-1مجال الفئات 

شحن بانواعه خدمات التعبئه والتغليف والتوزيع والتوكيالت المالحيه وال - 26الفئة 

 6-1بما فيها التخزين السلع فى مجال الفئات  26والتخليص الجمركى الوارد بالفئه 

 دون غيرها 77والفئه-6موبيالت ومستلزماتها فقط الوارده بالفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0289292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

71/02/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصيه  -نيو واى لألستيراد والتصدير  -عمرو حسن محمود حسين وشريكة  

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -ارض شريف عابدين  -شارع محمد رياض  0

 26 - 20 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  1ع المنتجات الوارده بالفئه جمي - 1الفئة 

خدمات الدعايه واالعالن والالفتات الخاصه بالشركات وتفعيل النشاط  - 20الفئة 

فى  20المكتبى واالستيراد والتصدير والبيع بالجمله والبيع بالتجزئه الوارده بالفئه 

 دون غيرها  1مجال الفئه 

ف والتخزين السلع والتوكيالت المالحيه خدمات النقل والتعبئه والتغلي - 26الفئة 

 دون غيرها  1فى مجال الفئه  26والشحن بانواعه والتخليص الجمركى الوارد بالفئه 
 

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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0266208 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -جولد للصناعات الغذائية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شرق المنطقة الثانيه برج العرب اسكندريه 78قطعه رقم  2بلوك 

 26 - 20 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  27 - 20 - 26فى مجال الفئات  20جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 20الفئة 

 غيرهم

دون  27 - 20 - 26فى مجال الفئات  26التعبئة والتغليف الواردة بالفئه  - 26الفئة 

 غيرهم
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100617 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -شركة البيان للتجارة )اشرف محمد حسن وشركاه( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عباس العقاد مدينه نصر القاهره  71

 26 - 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 27،  26مجال الفئات  في 20خدمات الفئه  - 20الفئة 

 27،  26فى مجال الفئات  26خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة   - 26الفئة 
 

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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0211029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/08/2078 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة افضل العروض للتسويق االلكترونى ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية -جدة 

 12 - 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20التصدير والتسويق االلكترونى والتجارة االلكترونية بالفئة   - 20الفئة 

حات االنترنت وتصميم الصفحات والمواقع االلكترونية وتزويد تصميم صف - 12الفئة 

 12المستخدمين بعلومات من خالل المواقع االلكترونية بالفئة 
 

--------االشتراطات        :      
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0217276 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/00/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -يوليو  29ش  790

 12 - 20 -26 -72 : المةــــــات العـــفئ
 

 72جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 72الفئة 

 26ه جميع المنتجات الواردة بالفئ - 26الفئة 

 26،  72فى مجال الفئات  20جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 20الفئة 

 12جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 12الفئة 
 

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

ستخدامها مجمعة تعهد مالك العالمة با -وغيرها  188382مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0211082 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/08/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -تاون الب للتحاليل الطبية  -مدحت توفيق وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدخل   Gدور  -مول البانوراما   -حى االول   - 2مجاورة  9قطعة  -القاهرة الجديدة 

 القاهرة  -الشروق   - 101شقة  -  1

 11 - 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 79فى مجال المطبوعات بالفئة  20االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 20الفئة 

  11معمل تحاليل الوارد بالفئة رقم  - 11الفئة 
 

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

التنازل عن كل مقطع على حدى  -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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0102128 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/77/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ى الجنسية مصر  -فرد   -علي حسن محمد حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اسكاي  - 7مبنى اداري مكتب   -مركز خدمات الحيالخامس  -0الحي  -الشيخ زايد 

 الجيزه -اكتوبر  9مدينة  -مول  

 11 - 20 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0االدوية الوارده بالفئة رقم  - 0الفئة 

 0في مجال االدوية بالفئه رقم  20ئة رقم االستيراد و التصدير بالف - 20الفئة 

 11الصيدليات الوارده بالفئة رقم  - 11الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0210971 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/00/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة ميالنو فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عمارة االيموبيليا  -عابدين  -شارع شريف  29 -الدور السادس  -  910شقة 

 20 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 

 0فى مجال الفئة  20ع الخدمات الواردة بالفئة رقم جمي - 20الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0210908 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/00/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسئولية محدودة  شركة -شركة ميالنو فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -عابدين  -  -عمارة االيموبيليا  -شارع شريف  29 -الدور السادس   - 910شقة 

 القاهرة

 20 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 

 0فى مجال الفئة  20جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0262221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/00/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -مؤسسة برايت فيجين الستيراد والتوكيالت التجارية  -عمرو سعيد محمد عثمان 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول مساكن  نيركو / زهراء المعادي   2/ 71ه المستشارين رقم عمار 2 

 المعادى القاهرة

 20 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

  9االلومنيوم باعتبارة من المعادن بالفئه  - 9الفئة 

 9فى مجال االلومنيوم بالفئة  20االستيراد والتصدير بالفئه  - 20الفئة 
 

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

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0267062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

72/00/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤلية محدوده -شركة اليكترو مصر انترناشيونال لالنظمة االمنية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الزيتون  -ش الليثي من جسر السويس  12

 20 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  6االجهزه االمنية و كاميرات المراقبة الوارده بالفئة  - 6الفئة 

في مجال  20التجاره و االستيراد و التصدير و المحالت التجارية بالفئة  - 20الفئة 

 دون غيرها6ة الوارده بالفئة االجهزه االمني
 

على حدى e& cالتنازل عن وير  -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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0100619 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

سست وقائمة شركة محدودة تأ -زهيمي شانجبين تيكنولوجي )شينزهين( كو .، ليمتد

 طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

هونج كونج  -، كيانوان الطريق األول ، كيانهاي شينزهين  7، مبنى أ رقم  207غرفة 

 زوون ، شينزهين ، جوانجدونج ، الصين -كوبريشن 

 زوون، شينزهين، جوانجدونج، الصين.

 20 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

الساعات الذكية )لمعالجة البيانات ( ، العدسات الذكية )لمعالجة البيانات (،  - 6الفئة 

 أجهزة عد خطوات

القدمين ، الموازين مزودة بأجهزة قياس وتحليل كتلة الجسم ، الهواتف المحمولة ، 

 أجهزة ترتدى حول المعصم

الهواتف لتعقب األثر ، علب للهواتف الذكية ، واقيات خاصة لحماية شاشات أجهزة 

 المحمولة ، حوامل ألجهزة

المحمول ، مكبرات الصوت ، أجهزة محمولة لتشغيل الوسائط السمعية ، سماعات 

رأسية افتراضية لمحاكاة الواقع ، سماعات رأس ، الكاميرات ، حوامل الجهزة 

 المحمول خاصة للتصوير الذاتى )مونوبود محمول باليد( ،

هواتف المحمولة ، أجهزة متعددة القوابس أسالك توصيل بيانات )يو أس بي( لل

 الكهربائية تستخدم لنقل

البيانات بين الهواتف أو بين الحواسيب ، بطاريات قابلة للشحن للهواتف المحمولة ، 

 شواحن أجهزة نقل البيانات

 06)شواحن يو أس بي(، اجهزة شحن ال سلكية؛ جميعها بالفئة 

الن خطياً على اإل نترنت من خالل شبكات خدمات اإلعالن والنشر واإلع - 20الفئة 

 الحواسيب ، تقديم وعرض

السلع على وسائط اتصاالت لغرض البيع بالتجزئة ، اإلدارة التجارية لتراخيص السلع 

 والخدمات آلخرين ، خدمات

وكاالت استيراد وتصدير ، خدمات ترويج مبيعات آلخرين ، خدمات شراء سلع آلخرين 

 ر)خدمات تجارية( ، توفي

مساحات على اإلنترنت للبائعين والمشترين بغرض التسويق اإللكتروني ، خدمات 

 التسويق ، تنظيم وادارة حمالت

ترويج مبيعات آلخرين ، خدمات إدارة شئون موارد بشرية ، خدمات تجميع فهارس 

 بيانات ألغراض تجارية أو

تأجير قوائم إعالنية ، إعالنية ، خدمات المراجعة الحسابية لألعمال التجارية ، خدمات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 خدمات بيع مستلزمات

 20طبية بالجملة أو التجزئة. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0109060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

ئمة طبقا شركة محدودة تأسست وقا -ليمتد  -رويفيل )شينزهين( سمارت تيكنولوجي كو 

 لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

هونج   -كيانهاى شينزهين   -كيانوان الطريق االول  - 7مبنى أ رقم  -  207غرفه 

 الصين  -جوانجدونج   -شينزهين  -كونج كوبريشين زوون  

 20 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

(، العدسات الذكية )لمعالجة البيانات(، أجهزة الساعات الذكية )لمعالجة البيانات - 6الفئة 

عد خظوات القدمين، الموازين مزودة بأجهزة قياس وتحليل كتلة الجسم، الهواتف 

المحمولة، أجهزة ترتدى حول المعصم لتعقب األثر، علب للهواتف الذكية، واقيات 

رات خاصة لحماية شاشات أجهزة الهواتف المحمولة، حوامل ألجهزة المحمول، مكب

الصوت، أجهزة محمولة لتشغيل الوسائط السمعية، سماعات رأسية افتراضية لمحاكاة 

الواقع، سماعات رأس، الكاميرات، حوامل ألجهزة المحمول خاصة للتصوير الذاتي 

)مونوبود محمول باليد(، أسالك توصيل بيانات )يو أس بي( للهواتف المحمولة، أجهزة 

خدم لنقل البيانات بين الهواتف أو بين الحواسيب، متعددة القوابس الكهربائية تست

بطاريات قابلة للشحن للهواتف المحمولة، شواحن أجهزة نقل البيانات )شواحن يو أس 

 . 06بي(، اجهزة شحن ال سلكية؛ جميعها بالفئة 

خدمات اإلعالن والنشر واإلعالن خطياً على اإلنترنت من خالل شبكات  - 20الفئة 

وعرض السلع على وسائط اتصاالت لغرض البيع بالتجزئة، اإلدارة  الحواسيب، تقديم

التجارية لتراخيص السلع والخدمات آلخرين، خدمات وكاالت استيراد وتصدير، 

خدمات ترويج مبيعات آلخرين، خدمات شراء سلع آلخرين )خدمات تجارية(، توفير 

تروني، خدمات مساحات على اإلنترنت للبائعين والمشترين بغرض التسويق اإللك

التسويق، تنظيم وإدارة حمالت ترويج مبيعات آلخرين، خدمات إدارة شئون موارد 

بشرية، خدمات تجميع فهارس بيانات ألغراض تجارية أو إعالنية، خدمات المراجعة 

الحسابية لألعمال التجارية، خدمات تأجير قوائم إعالنية، خدمات بيع مستلزمات طبية 

 20لواردة بالفئة رقم بالجملة أو التجزئة ا
 

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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0291088 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/02/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة نضامن -تاورز جروب  -أحمد عبد العزيز علي  ابو خضره وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -شارع المخازن الشرقي  مع شارع المديرية طنطا  -برج لمحطة 

 21 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 29االستثمار العقاري الوارد بالفئة  - 29الفئة 

 دون غيرها 21المقاوالت العامة الواردة بالفئة  - 21الفئة 
 

----:             االشتراطات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0267986 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

71/00/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -انجينير تراكس   -عمرو طلعت محمد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 س مدينة نصر القاهرةشارع مصطفى النحاتس  شقة  بالدور الساد78

 12 - 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 21مقاوالت العامة الواردة بالفئة  - 21الفئة 

 دون غيرها 12استشارات هندسية الواردة بالفئة  - 12الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261617 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -شارع جمال عبد الناصر  - 2برج السرايا رقم 

 منوف المنوفية 

 10 - 26 -28 -21 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29جميع خدمات الفئه  - 29الفئة 

 21جميع خدمات الفئه  - 21الفئة 

 28جميع خدمات الفئه  - 28الفئة 

 26جميع خدمات الفئه  - 26الفئة 

 10جميع خدمات الفئه  - 10الفئة 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -شارع جمال عبد الناصر  2برج السرايا رقم 

 المنوفية 

 10 - 26 -28 -21 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 ون غيرهاد 29جميع منتجات الفئه  - 29الفئة 

صيانة السيارات وجميع انواع المركبات االخرى وقطع الغيار الخاصه بها  - 21الفئة 

 دون غيرها 21الفئه 

 دون غيرها 28جميع منتجات الفئه  - 28الفئة 

تعبئة وتغليف قطع غيار السيارات واكسسوارات السيارات وجميع المركبات  - 26الفئة 

 دون غيرها 26او اكسسوارات الفئه االخرى ومايتعلق بها من قطع غيار 

 دون غيرها 10جميع منتجات الفئه  - 10الفئة 
 

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

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0268288 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/06/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميندا

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 ش جمال عبد الناصر امام نادي الجمهوريه شبين الكون المنوفيه  2برج السريا رقم 

 10 - 26 -21 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 29جميع منتجات الفئه  - 29الفئة 

 دون غيرها 21جميع منتجات الفئه  - 21الفئة 

 دون غيرها 26ئه جميع منتجات الف - 26الفئة 

 دون غيرها 10جميع منتجات الفئه  - 10الفئة 
 

----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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0267278 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الجنسية مصرى -فرد   -سبيرابيس للعطارة    -اسالم محمد احمد هالل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك سهير السيد  -الدور االرضى مساكن بنك االسكان  -شارع المشوادى  الغربى  29

 سوهاج  -مركز جرجا   -حسين 

 10 - 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 26الفئة 

 10الفئة رقم جميع الخدمات الواردة ب - 10الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261612 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -شارع جمال عبد الناصر  - 2برج السرايا رقم 

 منوف المنوفية 

 10 - 11 -12 -12 -17 : المةــــــات العـــفئ
 

 17جميع خدمات الفئه  - 17الفئة 

 12جميع خدمات الفئه  - 12الفئة 

 12جميع خدمات الفئه  - 12الفئة 

 11ت الفئه جميع خدما - 11الفئة 

 10جميع خدمات الفئه  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261607 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  - شارع جمال عبد الناصر - 2برج السرايا رقم 

 منوف المنوفية 

 10 - 11 -12 -12 -17 : المةــــــات العـــفئ
 

 17جميع خدمات الفئه  - 17الفئة 

 12جميع خدمات الفئه  - 12الفئة 

 12جميع خدمات الفئه  - 12الفئة 

 11جميع خدمات الفئه  - 11الفئة 

 10جميع خدمات الفئه  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0217272 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/00/2078 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -العجوزة   -المهندسين  -يوليو  29ش  790

 11 - 12 -26 -72 : المةــــــات العـــفئ
 

 72جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 72الفئة 

 26جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 26الفئة 

 12جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 12الفئة 

 11جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 11الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -وان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االل -االشتراطات        :      

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -وغيرها  188382مع 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 - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0266902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/70/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -وداولدز كمفورت ف -محمد احمد محمد عبد العزيز

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد 17حى الشرق المول التجارى ش عاطف السادات امام الباتروس محل رقم 

 12 - 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20الوجبات الجاهزة فئة  - 20الفئة 

 مطعم وكوفى شوب - 12الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة -منح حق خاص على االلوان  االشتراطات        :     
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0268286 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/06/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -شبين الكوم  -امام نادي الجمهوريه  -جمال عبد الناصر  شارع  -  2برج السريا رقم 

 المنوفيه 

 10 - 11 -12 -17 : المةــــــات العـــفئ
 

 17جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 17الفئة 

 12جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 12الفئة 

 11جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 11الفئة 

 10جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0267276 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -سيرابيس للعطارة  -اسالم محمد احمد هالل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مساكن بنك االسكان  بملك سهير   -الدور االرضى   -ى الغربى شارع المشواد 29

 سوهاج -مركز جرجا   -السيد حسين 

 10 - 11 -12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 12الفئة 

 11جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة 

 10فئة رقم جميع الخدمات الواردة بال - 10الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0286097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/02/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

تعبئة الزيوت العشاب لتصنيع واستخالص و -عصام عبد الاله جاد الرب عبد المطلب 

 فرد مصرى الجنسية -واالعشاب الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الفيوم  -المنطقه الصناعيه بكوم اوسيم  B 1قطاع   -المرحله الثانيه  1ضمن القطعه 

 20 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0االعشاب الطبيه الوارده بالفئه  - 0الفئة 

 20وارده بالفئه االعشاب ال - 20الفئة 
 

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 ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0260901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نسيةمصرى الج -فردى  -فورتكس  -ايمن محمد رشاد محمد الشاعر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد  -قسم الزهور  -مساكن الجوهرة  7مدخل رقم   21عمارة رقم  107شقة رقم 

 27 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 

 27جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 27الفئة 
 

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

وغيرها  355888العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

183 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -شارع جمال عبد الناصر  - 2برج السرايا رقم 

 منوف المنوفية 

 70 - 6 -8 -1 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع منتجات الفئه  - 9الفئة 

 1جميع منتجات الفئه  - 1الفئة 

 8جميع منتجات الفئه  - 8الفئة 

 6منتجات الفئه  جميع - 6الفئة 

 70جميع منتجات الفئه  - 70الفئة 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261611 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/01/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -ناصر شارع جمال عبد ال 2برج السرايا رقم 

 منوف المنوفية 

 70 - 6 -8 -1 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع منتجات الفئه  - 9الفئة 

 1جميع منتجات الفئه  - 1الفئة 

 8جميع منتجات الفئه  - 8الفئة 

 6جميع منتجات الفئه  - 6الفئة 

  70جميع منتجات الفئه  - 70الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0268218 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/06/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادي الجمهوريه  -ش جمال عبد الناصر  - 2برج السريا رقم  

 وفيه منوف المن

 70 - 6 -8 -1 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع منتجات الفئه  - 9الفئة 

 1جميع منتجات الفئه  - 1الفئة 

 8جميع منتجات الفئه  - 8الفئة 

 6جميع منتجات الفئه  - 6الفئة 

 70جميع منتجات الفئه  - 70الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0267220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/2076 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -سيرابيس للعطارة  -اسالم محمد احمد هالل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك سهير السيد  -الدور االرضى مساكن بنك االسكان  -شارع المشوادى الغربى  29

 سوهاج  -مركز جرجا   -حسين 

 70 - 8 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 

 8جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 8الفئة 

 70جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 70الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 691عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0109922 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -راديو محمد طلعت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الموسكى  -شارع عبد العزيز  29

 77 - 6 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 6الفئة 

 77جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 77الفئة 
 

 وغيرها  912221االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 


