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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9252620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/97/2922 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة شيبسي للصناعات الغذائية ش . م. م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسيوط -ابنوب مركز ابنوب  -المنطقة الصناعية 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09رقائق الذره والتوابل والصلصة فقط بالفئة   - 09الفئة 
 

وغيرها 612632العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -     االشتراطات        : 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9250022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/90/2922 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز ش . م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة  55 - 50 - 67 - 65 - 66 - 62مدينة قويسنا القطعة 

 المنوفية  -األولى بمنطقة مبارك الصناعية 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09المقرمشات واالسناكس و الحلويات و الشيكوالته الوارده بالفئة  - 09الفئة 
 

ة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضح -االشتراطات        :      
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9200900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/22/2922 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ورثة ادريس على عليان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الموسكى  -ش حوش الحسين درب البرابرة 27

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 ما عدا الحلويات والبسكويت 09جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

وغيرها 46424العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002720 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/96/2925 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اردنية -خلدون سامى سليم بيبرس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، االردن 22229 - 0009ص . ب  -ش المدينة المنورة  -عمان 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09وخصوصا الحلويات بكافة أنواعها بالفئة  09حميع منتجات الفئة  - 09الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9027052 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2927 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة  -المتجر للتجارة واالستيراد ش.ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -وسط البلد  -ش زغيب من شارع قصر النيل   0

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09مكرونة الواردة بالفئة رقم  -كورن فليكس   - 09الفئة 
 

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 ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9050209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المثالى ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  - الكوم األخضر -برج الباسم الدور الثانى  -ش سهل حمزة  2

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

البن والشاى والكاكاو والسكر واالرز والتابيوكا والساغو والبن االصطناعى  - 09الفئة 

، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات والحلويات 

الخبيز ، الملح والخردل  المثلجة ، عسل النحل والعسل االسود ، الخميرة ومسحوق

 09والخل والبهارات والتوابل ، الثلج بالفئة 
 

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

141111العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى وفى الوضع العادى  Fاف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    9050025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة-ايمن صالح االخرس وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 5 -المجاورة الثانية  -الحى االول  -خلف معهد الحصرى  - 597عمارة  2مكتب 

 الجيزة  -أكتوبر 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  09منتجات الوارده بالفئه  - 09الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9079279 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/96/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يه محدودهشركة ذات مسئول -الشركة العالمية للمواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -الشارقة   2226ص ب 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09الشوكوالتة ، الحلويات بالفئة رقم  - 09الفئة 
 

--------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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9076026 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -الهرم  -الطالبيه  -ش محمد الرفاعي  20

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

السكر واالرز والتابيوكا والساغو والبن االصطناعى البن والشاى والكاكاو و  - 09الفئة 

، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات والحلويات 

المثلجة ، عسل النحل والعسل االسود ، الخميرة ومسحوق الخبيز ، الملح والخردل ، 

 09الواردة بالفئة  الخل ، الصلصات )التوابل( البهارات ، الثلج وكافة المنتجات
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9070220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/29/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الجنسيةفرد مصرى  -السلف الصالح  -عبد المنعم علي محمد علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع سيدي عمر من ش االسكندريه الحمام مطروح

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09الحلويات الوارده بالفئه  - 09الفئة 
 

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

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9070026 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/29/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -مطاحن المناهري للحبوب و منتجاتها ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة برج  -( المنطقة الصناعية امتداد الرابعة 22( بلوك رقم )20،  0القطعتين )

 سكندرية العرب الجديدة اال

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09الدقيق الوارد بالفئة  - 09الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9009207 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية                                                              -الشركه المتحده لتصنيع  الزيوت  والعبوات ش.م.م  دامجة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينه العاشر من  - 75277قطعة  A0المنطقه الصناعيه   -جمهوريه مصر العربيه 

 الشرقية  -رمضان  

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع منتجات الفئة رقم  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002922 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -سكاى فودز للصناعات الغذائية  -محمد صبرى محمد ابراهيم شحاتة وشركاة 

 ة بسيطةتوصي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

هشام عبد الستار  -شبرا خلفون م . شبين الكوم طريق الزهايرة امتداد كنيسة دير الملك 

 المنوفية -السيد ابو النصر 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع منتجات الفئة  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة السعيد عبد المنعم احمد محمد النمر ومصطفى السعيد احمد الكردى وعبد 

شركة  -شركة بسكو الند للصناعات الغذائيه  -الرحمن يسرى على الدسوقى وشركاهم 

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بملك/ عبد الرحمن يسرى على عبد الفتاح مركز قلين كفر الشيخ منشأه شبراطو

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09البسكويت بالفئة  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9000220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية فلوريداش -بيرجر كينج كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 00225فلوريدا  -ميامى  -بلو الجوون درايف  6696

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

سندوتشات الهمبرجر ، سندوتشات االسماك ، سندوتشات الدجاج ،  - 09الفئة 

ويتش الهمبرجر بالخضروات ، سندوتشات اإلفطار ، السندويشات الساخنة ، ساند

البوريتو )سندويشات ملفوفة بشكل أسطواني(، السندوتشات ، السندويشات الملفوفة ، 

الهمبرجر في لفائف الخبز ، خبز فرنسي محمص ، فطائر محالة ، )بانكيك( ، توابل 

مسطردة )الخردل( ، كاتشب؛ مايونيز،  وهى مقبـالت المخلل و مقبالت الشندوتشات ،

توابل سلطة ، دقيق شوفان ، لفائف القرفة ، الدوناتس )الكعك(، فطائر ، الحلويات التى 

يكون أساسها اآليس كريم أو الحليب المثلج بما في ذلك مجموعة متنوعة من الطبقة 

فات المارشميلو المختارة للعمالء وهى شراب بنكهة القهوة ، فتات الكعكة ، كعكة ، اضا

و النكهات ، المكسرات المعدة والمجهزة، منتجات الحليب وتحديدا اآليس كريم ، الحليب 

المثلج واللبن الزبادي المجمد كل ما تقدم يباع في المطاعم لالستهالك في أو خارج 

  09المباني. بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/96/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بسكو مصر ش م م  -الشركة المصرية لألغذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة  -االميرية  -شارع السواح    02 - 02

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09مخبوزات الوارده بالفئة  -حلويات  -رقائق -ت البسكوي -الكعك المحلى  - 09الفئة 

 دون غيرها
 

164181االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9000006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/95/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ت الين للصناعات الغذائية هو -محمد ماجد محمود الجلد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر من  -جنوب الجمركية (  5المنطقة الصناعية ) أ - 76القطعة رقم  

 الشرقية  -رمضان 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

العصير البودر و الشيكوالته بجميع انواعها و البسكويت بجميع انواعة و  - 09الفئة 

 09الجيلي و الكاستير و القهوه و الكابيتشينو بجميع انواعه بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

18 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9005252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يريالنكاشركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة س -سيريالنكا تي بورد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، سيريالنكا 0، جالية رود ، كولومبو  672ان اوة. 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

الشاي ومنتجات الشاي، مقتطفات من الشاي،الشاي المكربن والغيرمكربن،  - 09الفئة 

شاي غير شاي مثلج، مساحيق خليط من الشاي المثلج والشاي، منقوعات واعشاب ال

 .09طبية، مشروبات مجمدة من الشاى وهذه المنتجات واردة في الفئة 
 

وغيرها 24233العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9007075 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ا لصناعة المواد الغذائية  سيجم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

من خريطة  تقسيم  المنطقة 20و  2ارضى  رقم 0/  6الدور االرضى فى القطعة 

 القاهرة  -بمدينة العبور  29925بلوك   -الصناعية 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

والمعمول والبيتى فور والكوزات  09ويات الواردة بالفئة جميع منتجات الحل - 09الفئة 

 09والكوكيز الواردة بالفئة 
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9000025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/29/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش اردنية ذات مسئوليه محدودة -شركة معروف للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 القسطل الصناعيه عمان االردن

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

قهوة بن اصطناعى مشروبات قهوة مع حليب منكهات للقهوة مستحضرات  - 09الفئة 

 دون غيرها 09نباتيه كبدائل للقهوة بن غير محمص مشروبات اساها القهوة فئة 
 

-----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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9000007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/29/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردى  -النحالوية النتاج وتعبئة عسل النحل ومشتقاته   -مالك وديع محفوظ 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم الدخيلة  -نوفيل  الها  -قبلى مساكن طلعت مصطفى 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع منتجات الفئة رقم  - 09الفئة 
 

وغيرها 346246االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9299007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/29/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقه خدمات )ب( بالمرحله االولي بمنطقه  55 - 50 - 67 - 65 -66 - 26القطع 

/ ب والخدمات وذلك  2/ أد القطعة 2والقطعه  7 - 5 - 0 - 2مبارك الصناعيه والقطع  

 عيه مركز قويسنا المنوفيهبمنطقه مبارك الصنا

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا االيس كريم 09جميع منتجات الفئه  - 09الفئة 
 

664261العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9299656 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/29/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   -اوريجي للصناعات الغذائية   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-اكتوبر 5 -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  -276ق-المكتب االداري بالدور الثالث 

 الجيزه

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع منتجات الفئة  - 09الفئة 
 

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

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -دى مصر  للصناعات الغذائيه دي  -محمد جمعه وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينه نصر    -شارع عبد العزيز عيسى  22

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

الشيكوالته والحلويات المعمولة من الشيكوالته والحلويات والحلويات الجافه  - 09الفئة 

  09لملبس واللبان بالفئة رقم والبونبونى والطوفى وا
 

466628االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

25 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292570 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -جلوبال تريد  -محمد عبد الغفار محمد عبد العال وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الهرم  -ش الهرم مبنى الهرم بالزا 20

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع منتجات الفئة  - 09الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى -ستخدامها مجمعة با
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292792 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -الشروق  -الشرق االوسط للصناعات الغذائية  -مجدى محمود محمد خليفه 

 ية مصرى الجنس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

برج  - 22بلوك  29منطقة  -المنطقة الصناعيه الثالثه  -مدينة برج العرب الجديدة 

 االسكندرية  -العرب 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

سوداني مغطى  -شيكوالتة  -بسكويت بجميع انواعة  -حلوى جافة  -لبان  - 09الفئة 

 09المنتجات تقع بالفئة و جميع  -بالشيكوالتة 
 

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

على حدى  MUGالتنازل عن كلمة جم  -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292790 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -الشروق  -الشرق االوسط للصناعات الغذائية  -مجدى محمود محمد خليفه 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

برج  - 22بلوك  29منطقة  -المنطقة الصناعيه الثالثه  -مدينة برج العرب الجديدة 

 االسكندرية  -العرب 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

سوداني مغطى  -شيكوالتة  -بسكويت بجميع انواعة  -حلوى جافة  -لبان  - 09الفئة 

 09و جميع هذة المنتجات تقع بالفئة  -بالشيكوالتة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة العاشر من رمضان  -قطعة ب خدمات جنوب  - A 2المنطقة الصناعية 

 الشرقية

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09البسكويت والشيكوالته والحلويات وجميع منتجات الفئه  - 09الفئة 
 

346616االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292275 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/22/2920 

 :التسجيل البإسم ط
 

شركة توصية  -السورية المصرية للصناعات الغذائية  -ايمن صالح االخرس و شركاه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 5 -المجاوره الثانية  -الحى االول  -خلف معهد الحصرى  - 597عمارة  - 2مكتب 

 الجيزة -اكتوبر 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09يع المنتجات الواردة بالفئه جم - 09الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292277 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -رية للصناعات الغذائية السورية المص -ايمن صالح االخرس و شركاه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 5  -المجاوره الثانية  -الحى االول  -خلف معهد الحصرى  - 597عمارة  - 2مكتب 

 الجيزة   -اكتوبر 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  09جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 09الفئة 
 

شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9296029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -طيار سويت  -محمد عبد التواب ابراهيم عبد الحليم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه العاشر من رمضان الشرقيه 5جنوب الجمركيه  20قطعه رقم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 09الفئة 
 

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

مجمعة باستخدامها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9296022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -طيار سويت  -محمد عبد التواب ابراهيم عبد الحليم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -ن رمضان مدينه العاشر م 5جنوب الجمركيه  20قطعه رقم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 09الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9296062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

الطاووس لتعبئة وتجارة المواد  -محمد اسامة محمد وشريكتة سوسن محمد احمد  

 شركة تضامن -الغذائية و االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اوى ابو رواش الجيزةطريق مصر االسكندريه  الصحر 25ك 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09منتجات حالوة طحينيه الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295295 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تيستو فودز  -نبيل السيد محمد المليجى وشريكة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  5الحي الخامس المنطقة  20بدروم فيال 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09توابل وبهارات الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295297 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تيستو فودز  -حمد المليجى وشريكة نبيل السيد م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  5الحي الخامس المنطقة  20بدروم فيال 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09توابل وبهارات الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295227 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الكوادور شركة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين ا -اندسترياز الين ايفليزا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 واي ماريانو , كاستيلو امباتو , االكوادور 60 - 92انطونيو خوسية دي سوكري 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

القهوة؛ الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ تفل القهوة؛ الدقيق  - 09الفئة 

غالل؛ البذور؛ اشباه الحبوب؛ الفطائر والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ ال

والحلويات؛ بوظة )أيسكريم( صالحة لالكل؛ عسل النحل؛شراب دبس السكر؛الخميرة؛ 

مسحوق الخبيز لعمل كعكة اسفنجية؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ 

 09البهارات؛ الثلج. الواردة بالفئة رقم 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295266 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردي  -حالوة اوالد معروف  -محمد معروف عبد الرازق ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية بملك / محمد معروف عبد الرازق ابراهيم -بنها  -كفر العرب 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09حالوة طحينية الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 
 

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

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -الرحيق لالستيراد والتصدير  -مصطفى محمد نشأت سعد محمود 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ملك/ وليد محمد نشأت مدينة الفيوم  -الفيوم  -ن شارع بورسعيد شارع مختار م 22

 الفيوم

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع انواع العسل الوارد بالفئة  - 09الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

39 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    9295220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -سوبر ستار تريدنج  -الشحات حبيب بهنساوى رمضان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عطفه لطيف من ش شيخون الخليفه القاهره  5

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09شتمالت البن الوارده بالفئه جميع م - 09الفئة 
 

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 منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9297552 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسؤلية مؤلفة  -اس ال  -ذا جي بي فودز افريقيا هولدنجز كومباني 

 وقائمة وفقا لقوانين دولة اسبانيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسبانيا -لهوسبيتاليت دي لوبريجات برشلونة  90092,  22بالزا اوروبا 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

المايونيز، طعام قابل للفرد أساسه المايونيز، توابل، صلصات لتتبيل الطعام،  - 09الفئة 

مقباّلت، القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ 

الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات 

سل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ المثلجة؛ السكر؛ ع

 09الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج. الواردة بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الموفق للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش لبنان  20

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

منح االلطالب 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290522 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة خاصة محدودة باالسهم تأسست وقائمة طبقا  -بانو بوراتوس القابضة المحدودة 

 رات العربية المتحدةلقوانين االما

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، برج السلع ، مربعة سوق ابو ظبي العالمي ، جزيرة  22، الطابق  220555ص .ب 

 الماريا ، ابوظبي ، االمارات العربية المتحدة 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

لساغو، البن االصطناعي؛ البن، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، التابيوكا، ا - 09الفئة 

الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز، الفطائر والحلويات، الحلويات 

المثلجة؛ عسل النحل، العسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح، الخردل؛ الخل، 

 .09البهارات والصلصات )التوابل(؛ الثلج وجميع المنتجات الواردة في الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -ات        :      االشتراط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

43 

 

 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290792 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -االمراء العرب  لصاحبها دياب عثمان التوت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سنتر العربى _ الحى االول _ مدينة السادس من اكتوبر _ الجيزة  00

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا العرقسوس 09جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 09الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9290092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة ام او جروب  -حمدى سيد بدوى وشركائه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -البساتين  -عمارات صقر قريش البساتين  70

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع  -مصاصة  -بسكويت  -بنبون  -لبان  -شيكوالته  -ى جافة حلو - 09الفئة 

 دون غيرها 09منتجات الفئة 
 

148616االشتراطات        :        العالمة مرتبطة بالعالمة 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة ام او جروب  -حمدى سيد بدوى وشركائه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -البساتين  -عمارات صقر قريش البساتين  70

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع  -مصاصة  -بسكويت  -بنبون  -لبان  -شيكوالته  -حلوى جافة  - 09الفئة 

 غيرها دون 09منتجات الفئة 
 

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

148616بالعالمة رقم   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

اهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة شركة مس -ستاربكس كوربوريشن 

 االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 00202واشنطن  -يوتا افينيو ساوث سياتل  2292

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

ب , الشاي و شاي االعشاب , مشروبات اساسها الشاي وشاي االعشا - 09الفئة 

خلطات مشروبات اساسها الشاي , خلطات مشروبات اساسها شاي االعشاب , الحلويات 

 .09المجمدة بالشاي و شاي االعشاب / او نكهة الفاكهة الواردة بالفئة رقم 
 

144446االشتراطات        :      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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة يونيتد جروسرز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ال محور المركزى 0و  2مول الند مارك االدارى التجارى الكائن فى القطعة رقم 

  الجيزة -الشيخ زايد  -حرائق المهندسين  0امام بوابة  -الجزء الجنوبى 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا الثلج و ال ترد فى فئات أخرى  09جميع المنتجات الواردة فى الفئه  - 09الفئة 
 

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

162216مع العالمة رقم 
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

  العالمة

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290077 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 5مدينة  - 62قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09الدقيق وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290002 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

90/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 5مدينة  - 62قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09 الدقيق وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم - 09الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الطحن الشركة المصرية العالمية لصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 5مدينة  - 62قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09الدقيق وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

51 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9229220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -المصرية التركية لصناعة الحويات )الفان( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر  -كتور محمد فتح الله ش الد 56

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09الحلوى الجافة بكافة انواعها الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9229720 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ميكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة  -ش عبد السالم فريد  22

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 
 

161663العالمة 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 ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9222926 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى   55 - 50 - 67 - 65 - 66 - 62القطع  

/ب 2/أ د القطعة 2والقطعة  - 7-5-0- 2والقطع أرقام   -بمنطقة مبارك الصناعية 

 المنوفية -مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09دة بالفئه رقم جميع المنتجات الوار - 09الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 

326813
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9222929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مة مصرية شركة مساه -ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى   55 - 50 - 67 - 65 - 66 - 62القطع  

/ب 2/أ د القطعة 2والقطعة  - 7-5-0- 2والقطع أرقام   -بمنطقة مبارك الصناعية 

 المنوفية -مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9222220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -عالمية لصناعة الطحن الشركة المصرية ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر  5مدينه  - 62قطعه  -المنطقه الصناعيه الثالثه 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

  09الدقيق و جميع منتجات الوارده بالفئه  - 09الفئة 
 

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

تعهد مالك العالمة بتغيير كلمة دقيق بغيرها اذا استخدمت على  -وغيرها  461346مع العالمة رقم 

منتجات اخرى بحيث تطابق الحقيقة وتدخل ضمن بيان المنتجات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9060929 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

22/95/2927 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اإلمارات العربية المتحدة  -الشارقة  - 2226ص . ب  

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 02الفئة 
 

 ROONاالشتراطات        :      التنازل عن كلمة نور 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9050202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المثالى ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -الكوم األخضر  -برج الباسم الدور الثانى  -ش سهل حمزة  2

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغالل غير الواردة فى  - 02الفئة 

والنباتات  فئات اخرى ، الحيوانات الحية ، الفواكة والخضروات الطازجة ، البذور

 02والزهور الطبيعية ، المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات ، الشعير المنبت بالفئة 
 

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

126616العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى وفى الوضع العادى  Fاف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 079 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9075202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -الطالبيه  -ش محمد رفاعى  20

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغالل )غير الواردة فى  - 02الفئة 

فئات اخرى( ، الحيوانات الحية ، الفواكه والخضروات الطازجة ، البذور والنباتات 

والزهور الطبيعية ، المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات ، الشعير المنبيت وكافة منتجات 

 02الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/96/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سيطةشركة توصية ب -شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر وشركاها )السالم الدولية( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

منشية الصيرفى طريق االسكندرية القاهرة الزراعى بملك / احمد صبحى  عطيه 

 البحيرة -منصور  مركز ايتاى البارود 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجا ت الواردة بالفئة  - 02الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9000750 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/29/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

انطون هانى سامى يوسف  - N - EMIT  -المصريه الكنديه للتصنيع واستثمار 

 مصرى -فرد  -حنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زةبمشروع كازا داخل كمبوند بيفرلى هيلز الشيخ زايد الجي B2 - 20الوحده رقم 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 
 

-------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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292557 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تد.مارس هورسكير يو كيه ليمي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ال جي ، المملكة المتحده  2 2دي دندي رود سلو بيركشاير  اس ال 0

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02مواد غذائية للخيول بالفئة  - 02الفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9296262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -اسامه عبد الغنى العشرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الثوره بندر كوم حماده بملك مجدي محمد عبد الغنى العشرى 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة ام او جروب  -حمدى سيد بدوى وشركائه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -البساتين  -عمارات صقر قريش البساتين  70

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 -مكسرات  -منتجات البساتين  -الفواكه والخضراوات الطازجة -البقوليات  - 02الفئة 

 دون غيرها 02وجميع منتجات الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

64 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290507 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ركة يونيتد جروسرز ش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المحور المركزى _  0و  2مول الند مارك االدارى التجارى الكائن فى القطعة رقم 

  حدائق المهندسين _ الشيخ زايد _ الجيزة 0الجزء الجنوبى _ امام بوابة 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02اكه و الخضروات الطازجة و الحاصالت الزراعية الواردة فى الفئة الفو - 02الفئة 

 و ال ترد فى فئات اخرى 
 

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

162216مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9055020 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

95/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية   -فرد  -المؤسسة العربيه للتجارة والتوزيع  -اشرف على رزق شعبان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -مدينه المعراج  -خلف كارفور  المعادى  -ش الكورنيش  2229

 02 : مةالــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 02الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9000270 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/95/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -شراركو للصناعه  -محمد خليل خليل شرارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -الشرق  5بالشقة رقم  2ش صفية زغلول ملك خليل شرارة مجاورة 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 -المياه الغازية و غيرها من المشروبات الغير كحولية  -المياه المعدنية  - 02الفئة 

 02مستحضرات لتحضير المشروبات بالفئة  -عصائر الفواكة 
 



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    9292267 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فرديه -شراركو للصناعة  -محمد خليل خليل شراره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 / الشرق بورسعيد5بالشقه  2شارع صفية زغلول ملك/ خليل شراره مجاورة  22 

 02 : مةالــــــات العـــفئ
 

 -المياه الغازيه وغيرها من المشروبات الغير كحوليه  -المياه المعدنية  - 02الفئة 

 02مستحضرات لتحضير المشروبات بالفئة  -عصائر الفواكه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9296262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -اسامه عبد الغنى العشرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الثوره بندر كوم حماده بملك مجدي محمد عبد الغنى العشرى 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 
 

-----------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 - 079 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295676 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين مالطا -اكافا ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مالطا  - 2272شارع ميرشانتس ، فاليتتا  257

 02 : المةــــــلعات اـــفئ
 

مشروبات تواترية، مشروبات رياضية، مشروبات مستخلصة من عصائر  - 02الفئة 

الفواكه، عصائر الفواكه، شراب فواكه، مشروبات بنكهة الفواكه، مياه معدنية، مياه 

الشرب الصحية )مياه الينابيع(، ماء الصودا، مياه الشرب، المياه الغازية، مشروبات 

وبات غازية غير كحولية، الصودا، كوكتيالت غير كحولية، البيرة )شراب الطاقة، مشر

الشعير(، عصائر، التحضير لصنع المياه الغازية، مشروبات غير الكحولية مستخلصة 

 .02من عصائر الفاكهة الواردة في الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9297002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية  -شركة الصقر للصناعات  الغذائيه ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ه االسكندري -برج العرب  -المنطقه الصناعيه الثالثه  - 0بلوك  5قطعه 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

  02العصير الوارد بالفئه رقم  - 02الفئة 
 

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

366614العالمة 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9297550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -العميد للصناعات الغذائية  

 المملكة االردنية الهاشمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 02عمارة رقم  -شارع علي نصوح الطاهر  -الصويفية  -االردن  -عمان 

 02 : مةالــــــات العـــفئ
 

مياه غازية، مياه غازية )مستحضرات تصنيع مياه غازية(، بيرة، مشروبات  - 02الفئة 

)مشروبات غير كحولية(، مشروبات)مشروبات غير كحولية أساسها العسل(، 

مشروبات )مستحضرات لتصنيع المشروبات(، عصائر كوكتيل مختلطة غير كحولية، 

سكر، مشروبات غير كحولية، ماء الصودا، عصائر فاكهة، عصائر ليمون محالة بال

مياه ]مشروبات[، مشروبات غازية بنكهة الشاي، مشروبات غازية بنكهة القهوة، 

مشروبات غير كحولية بنكهة القهوة، البيرة )شراب الشعير( والمياه المعدنية والغازية 

 وغيرها من المشروبات غير الكحولية , مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر

الفواكه , شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات وجميع المنتجات الواردة في 

 .02الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤلية محدودة  -غالنبيا نيوترشنلنز )ايرلندا( ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 غالنبيا هاوس ، كليكينى ، ايرالندا 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

مشروبات جاهزة للشرب، مشروبات الطاقة، المشروبات الرياضية،  - 02الفئة 

مشروبات التدريب الرياضي، مشروبات مغذية، مساحيق لتحضير المشروبات الواردة 

 هادون غير 02بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شهره للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - 26شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  092

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة يونيتد جروسرز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -محور المركزى  0و  2مول الند مارك االدارى التجارى الكائن فى القطعة رقم 

  الجيزة -خ زايد الشي -حدائق المهندسين  0امام بوابة  -الجزء الجنوبى 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا البيرة و ال ترد فى فئات اخرى  02جميع المنتجات الواردة فى الفئه  - 02الفئة 
 

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

162246مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/97/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جناكليس فينياردز للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش ثروت  2

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00لفئة منتجات ا  - 00الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -الشركة المصرية الدولية للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغردقة البحر االحمر  -الجونة 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00مشروبات كحوليه وارده بالفئه  - 00الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

388642
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    9297550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين الواليات  -ميكرز مارك ديستيليري انك 

 المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

لواليات المتحدة , ا 29297لويفيل , كنتاكي  262ماالرد كريك روود , سويت  299

 االمريكية

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00المشروبات الكحولية ، باستثناء البيرة ؛ ويسكي. الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9297552 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين الواليات  -مارك ديستيليري  انك ميكرز 

 المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات المتحدة  29297لويفيل , كنتاكي  262ماالرد كريك روود , سويت  299

 االمريكية

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00ولية ، باستثناء البيرة ؛ ويسكي. الواردة بالفئة رقم المشروبات الكح - 00الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9059060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/22/2927 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قائمة ومنظمة تحت قوانين انجلترا -إينوفيشن توباكو كومباني أل تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 إية دي المملكة المتحدة 7إم  2جروسويل ,لندن جي سي  59ديفونشاير هاوس .شارع 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

مناقص  -ورق ماص لغاليين التبغ  -اعواد الكبريت  -التبغ وادوات الدخنين  - 02الفئة 

علب سيجار  -ائر رزم من ورق السج -السجائر ليست من المعادن النفيسة للمدخنين 

علب  -تبغ مضغ  -علب سجائر ليست من المعادن النفيسة  -ليست من المعادن النفيسة 

مباسم سيجار ليست من المعادن  -مقاطع للسيجار  -سيجار ليست من المعادن النفيسة 

 -علب سجائرليست من المعادن النفيسة  -اوعية غاز لوالعات السيجار  -النفيسة 

مباسم سجائر ليست من المعادن  -بزابيز لمباسم السجائر  -( سجائر مرشحات ) فالتر 

سجائر  -سجائر  -اطراف سجائر  -رزم من اوراق السجائر  -ورق سجائر  -النفيسة 

 -االت تحمل فى الجيب للف السجائر  -تحتوى على بدائل تبغ ليست لغايات طبية 

حجارة  -فالتر ( للسجائر  مرشحات ) -سيجار يلو ) سيجار رفيع ( مقاطع للسيجار 

صناديق لترطيب  -اعشاب مدخنيين  -النار ) الصوان ( اوعية غاز لوالعات السيجارة 

مماسك العواد الثقاب  -علب ثقاب ليست من المعادن النفيسة  -قدحات مدخنيين  -التبغ 

كهرمان بزابيز من ال -بزابيز مباسم للسجائر  -اعواد الثقاب  -ليست من المعادن النفيسة 

مناصب لغاليين التبغ  -ادوات تنظيف غاليين التبغ  -االصفر لمباسم السيجار والسجائر 

سعوط ) عاطوس ( علب سعوط ليست  -قدحات مدخنيين  -اكياس تبغ  -غاليين التبغ  -

اطراف من الكهرمان  -اطراف سجائر  -مباصق لمدخنى التبغ  -من المعادن نفيسة 

اوعية تبغ ليست من معادن نفيسة غاليين  -التبغ  -السجائر االصفر لمباسم السيجار و

اطراف من  -اكياس تبغ بزابيز من الكهرمان االصفر لمباسم السيجار والسجائر  -تبغ 

 دون غيرها 02الكهرمان االصفر لمباسم السيجار والسجائر الواردة 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    9075207 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيزة -الهرم  -الطالبيه  -ش محمد رفاعى  20

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02بغ وادوات المدخنين والثقاب وكافة منتجات الفئة الت - 02الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002629 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى امريكى -وائل سليم زين الدين الحالوانى 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 02092كاليفورنيا  -دبليو لينكولن افنيو اناهيم  2225

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02التبغ ادوات المدخنين الكبريت والوارده بالفئه  - 02الفئة 
 

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

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290067 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اردنى الجنسية  -فرد  -احمد نايف قاسم سليمان  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 226222ص ب   -دبي  -االمارات العربية المتحده  

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 02الفئة 
 

فى الوضع العادى  Wاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295555 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -لالدخنة والمعسل  شركة االتحاد التجارية -سيد رمضان ابراهيم وشريكة 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ثان شبرا الخيمة القليوبية -ارض ابو سعده  -ش صوت العرب  06

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ  –السجار يلوس  –السيجار  –السجاير  –التبغ الخام و المصنوع  - 02الفئة 

تبغ  –أكياس التبغ  –المعسل  –مرشح )فلتر( السجائر  –ر ورق السجاي –الملفوف يدوياً 

الثقاب و والعات المدخنين و جميع المنتجات  –أدوات المدخنين  –النشوق  –للمضغ 

 ( دون غيرها.02الواردة بالفئة )

 
 

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 ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصنع أدخنة كروان الشروق  -شركة يحيي ابراهيم الدسوقى احمد عوض الله وشركاه 

 شركة توصية بسيطة -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سة الرى بملك/ يحيى ابراهيم الدسوقى أحمد مركز منيا القمح الشرقية شارع هند

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ  –السجار يلوس  –السيجار  –السجاير  –التبغ الخام و المصنوع  - 02الفئة 

 المعسل –مرشح )فلتر( السجائر  –ورق السجاير  –الملفوف يدوياً 

الثقاب و والعات المدخنين  –أدوات المدخنين  –النشوق  – تبغ للمضغ –أكياس التبغ  -

 ( دون غيرها.02و جميع المنتجات الواردة بالفئة )

 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصنع أدخنة كروان الشروق  -شركة يحيي ابراهيم الدسوقى احمد عوض الله وشركاه 

 شركة توصية بسيطة -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع هندسة الرى بملك/ يحيى ابراهيم الدسوقى أحمد مركز منيا القمح الشرقية 

 02 : المةــــــات العـــئف
 

التبغ  –السجار يلوس  –السيجار  –السجاير  –التبغ الخام و المصنوع  - 02الفئة 

 المعسل –مرشح )فلتر( السجائر  –ورق السجاير  –الملفوف يدوياً 

الثقاب و والعات المدخنين  –أدوات المدخنين  –النشوق  –تبغ للمضغ  –أكياس التبغ  -

 ( دون غيرها.02ات الواردة بالفئة )و جميع المنتج

 
 

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

التجارى
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295579 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصنع أدخنة كروان الشروق  -يي ابراهيم الدسوقى احمد عوض الله وشركاه شركة يح

 شركة توصية بسيطة -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مركز منيا القمح  -بملك/ يحيى ابراهيم الدسوقى أحمد  -شارع هندسة الرى 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ  –السجار يلوس  –السيجار  –السجاير  –التبغ الخام و المصنوع  - 02الفئة 

 المعسل –مرشح )فلتر( السجائر  –ورق السجاير  –الملفوف يدوياً 

الثقاب و والعات المدخنين  –أدوات المدخنين  –النشوق  –تبغ للمضغ  –أكياس التبغ  -

 ( دون غيرها.02و جميع المنتجات الواردة بالفئة )

 
 

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

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9297202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قابضة -اي اف ديفيلوبنت هولدينغ ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، ابراج االمارات المالية ، مركز دبي المالي العالمي ، ص.ب  0، الطابق S027وحدة 

 االمارات العربية المتحدة -، دبي  70027

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ ، أدوات التبغ ، أدوات المدخنين ، أعواد الثقاب ، ورق ماص لغاليين  - 02الفئة 

لالستخدام مع التبغ ، منافض سجائر ، منافض غير مصنوعة من المعادن النفيسة ، تبغ 

مضغ ، السجائر ، السيجار ، سيجاريلو )سيجار رفيع( ، السجائر المحتوية على بدائل 

التبغ ، ورق سجائر ، أطراف سجائر ، أنابيب سجائر ، فالتر للسجائر ، علب سجائر ، 

ئر ، آالت تحمل في الجيب للف السجائر ، غاليين سجائر غير مصنوعة مباسم السجا

من المعادن النفيسة ، صناديق سجائر غير من المعادن النفيسة ، علب سيجار ، قطاعات 

سيجار ، مباسم السيجار ، صناديق سيجار غير مصنوعة من المعادن النفيسة ، 

لكترونية ، تبغ منّكه للسجائر موزعات سيجار وسجائر للطاوالت والمكاتب ، سجائر ا

االلكترونية ، الشيشة االلكترونية ، صناديق السجائر االلكترونية ، علب السجائر 

االلكترونية ، غاليين التدخين االلكترونية ، والعات كهربائية وغير كهربائية ، فالتر 

الصوان( للوالعات ، سجائر بأطرافها فالتر ، حجارة النار )الصوان( ، حجارة النار )

للشيشة ، نكهات بخالف الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية ، التبغ 

المنّكه ، نكهات للتبغ والشيشة ، أوعية غاز لوالعات السيجار ، معسل عشبي )بدائل 

التبغ( ، أعشاب للتدخين ، شيشة ، تبغ للشيشة ، شيشة بتبغ منّكه ، أنابيب الشيشة ، قطع 

داً الرقائق المعدنية والخراطيم واألوعيةالعميقة وقصبة الشيشة وأطراف الشيشة تحدي

خراطيم الشيشة ومالقط الشيشة ، صناديق لترطيب التبغ ، تبغ الورق ، نيكوتين سائل 

لالستخدام في السجائر االلكترونية ، حجارة قدح للوالعات ، والعات المدخنين ، فتائل 

نات وقود الوالعات ، جرابات غاليين التبغ الوالعات ، خزانات للوالعات ، خزا

الطويلة ، صناديق أعواد الثقاب وعلب أعواد الثقاب وحامالت أعواد الثقاب غير 

المصنوعة من المعادن النفيسة ، تبغ محتوي على منثول ، تبغ المعسل ، فوهات مباسم 

ت تنظيف السجائر ، فوهات مباسم للشيشة ، مبخرات عن طريق الفم للمدخنين ، أدوا

غاليين التبغ ، تبغ التدخين ، سجائر ومبخرات وغاليين بدون دخان ، حجارة بخار 

للشيشة ، فالتر تبغ ، علب تبغ ، أوعية وتَنَك )علب( للتبغ ، بدائل التبغ ، وتَنَك )علب( 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

للتبغ غير مصنوعة من المعادن النفيسة ، غاليين التبغ ، أدوات تنظيف غاليين التبغ ، 

تبغ ، دبابيس التبغ ، أكياس التبغ ، علب التبغ ، قدور وأوعية التبغ غير مساحيق ال

المصنوعة من المعادن النفيسة ، تبغ اللف ، تبغ بدون دخان ، تبغ ُمصنّع أو خام ، تبغ 

 02مبروش ، مبخرات لغايات التدخين..بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9297276 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة الشامى للتجارة والتوكيالت والدخان  -شركة احمد ووسيم للتجارة والتوكيالت 

 شركة تضامن -المعسل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنصورة دقهلية ملك عبد الرازق كامل محمد -الحسينية  -ش على العمرى  26

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02دخان معسل بالفئة  - 02الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2929 

 :تسجيلال إسم طالب
 

فرد مصرى  -ابن بلدي لتصنيع وتجارة الدخان  -عادل الدريني محمد سليمان الرفة 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه  -مركز المنصوره  -بملك / هدى السيد عبد الوهاب  -الدنابيق  -عزبه سرسو 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02ة جميع منتجات الفئ - 02الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290590 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جنسية اردنى ال -فرد  -احمد نايف قاسم سليمان  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 226222ص ب   -دبي  -االمارات العربية المتحده  

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 02الفئة 
 

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

رىالتجا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290272 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -الصعيدي لصناعة وتجارة الدخان  -حماده صبح ابو العنين ابو العنين الفار 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بملك / صبح ابو العنين ابو العنين الفار -حافظه الدقهليه م -مركز المنصوره  -شها 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

  02جميع منتجات الفئه رقم  - 02الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9222200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -والتصنيع سفنكس فاير للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -سيدى جابر  -سموحه  -مايو  26ميدان  22

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

  02جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 02الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9252020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/90/2922 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ترانس يونيفرس  -محمود عبود وشركاه شركة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 20و  20ة و القطع Hبالصف  29المنطقة الحرة العامة بيورسعيد القطعة رقم 

 بورسعيد 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها )في مجال  06جميع خدمات المحال التجارية الوارده بالفئة  - 06الفئة 

 (26المالبس الجاهزة الوارده بالفئة 
 

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

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    9000022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/97/2925 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فردية اردنية  -افضل شراء للتسوق عبر االنترنت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االردن -عمان  -جاليريا مول  -شارع زهران  -الصويفية 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 0فى مجال الفئه  06جميع خدمات الفئه  - 06الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9022595 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/29/2925 

 :التسجيل إسم طالب
 

طبقا شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة  -شركة فرانشايز كونسرتيوم ليمتد  

 لقوانين جزر العذراء البريطانية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر العذراء البريطانية -تورتوال ’ رود تاون   -انترناشيونال تراست بيلدينغ 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

والوظائف المكتبية وهذة  -وادارة وتوجيه االعمال  -الدعاية واالعالن  - 06الفئة 

 06واردة بالفئة رقم الخدمات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9050025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية  -ريال رونر أن. أيه.، انك 

 ماساتشوستس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الوالياة  2770اولد بيدفورد رود ,لينكولن , أم أيه  66,  295, سويت لينكولن نورث 

 المتحدة االمريكية

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

إدارة اللوجستيات في مجال عربات السكك الحديدية , الخدمات االستشارية  - 06الفئة 

كيالت التوزيع في في مجال الصيانة اللوجيستية لعربات السكك الحديدة و تشغيلها , تو

 06مجال عربات السكك الحديدية حسب الطلب )المخصصة( بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9072295 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/96/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا  -امازون تكنولوجيز انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -  00290واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  229

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

تحليل بيانات االعمال خدمات معالجه البيانات خدمات ادارة قواعد البيانات  - 06الفئة 

اداره قواعد البيانات على الخط  تحديث وصيانه البيانات فى قواعد بيانات الحاسوب

 دون غيرها 06مباشره لالخرين فئة 
 

-----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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9075200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نسية مصرى الج -فرد  -عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيزة -الهرم  -الطالبيه  -ش محمد رفاعى  20

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وكافة  - 06الفئة 

 دون غيرها 06خدمات الفئة 
 

لواناالشتراطات        :      منح حق خاص على 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9077299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

تأسست وقائمة طبقا  -ذات مسئولية محدودة  -هيويا بي تي اي.ال تي دي . ال تى 

 لقوانين سنغافورة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 (970090انترناشونال بالزا سنغافورة ) 20-26 -أنسون رود  29

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

التزويد بمعلومات اتصال  -التفاوض وابرام العمليات التجارية للغير   - 06الفئة 

توير المعلومات التجارية والنصح  -ترويج المبيعات ) لالخرين (  -االعمال والتجارة 

تجميع المعلومات فى قواعد بيانات -ت والخدمات للمستهلكين فيما يخص اختيار المنتجا

ادارة -الدعاية واالعالن  -تاجير المساحات االعالنية  -بحث الكفاالت  -الكمبيوتر 

الدعاية واالعالن  -توفير معلومات االعمال عن طريق االنترنت  -اعمالنانى التمثيل 

البيع بالمزاد العلنى شبكة الكمبيوتر او االنترنت  -عن طريق شبكة اتصاالت الهات 

عرض  -البيع بالتجزئة عن طريق االنترنت  -المتوفر عبر شبكة الهاتف او االنترنت 

 -المعالجة االدارية لطلبات الشراء  -السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة 

تاجير وقت  -محاسبة  -خدمات استشارات االعمال المهنية  -توفير معلومات التسوق 

تحديث وحفظ البيانات فى قواعد بيانات  -دعاية واالعالن فى وسائل االتصال لل

 دون غيرها 06الكمبيوتر فئة 
 

-------االشتراطات        :      
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9070097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/29/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة -ز ، انك وي ورك كومباني

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

,الواليات المتحدة  29922ويست اتينث ستريت , نيو يورك , نيو يورك  226

 االمريكية

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات مساعدة الشركات الناشئه ،تحديدا: توفير مساحات العمل للشركات  - 06الفئة 

فى بداياتها والمتواجده ، توفير المرافق الجتماعات االعمال وفعاليات الناشئه والتى 

االعمال ، تشغيل العمل للعقارات التجاريه والمكاتب والمساحات المكتبيه وتشغيل العمل 

للعقارات التجاريه والمكاتب والمساحات المكتبيه ، تحديدا: اماكن المكاتب المشتركه مع 

ساحات المكتبيه المشتركه ، توفير مرافق العمل المشتركه مرافق المؤتمرات ، توفير الم

 دون غيرها. 06بالفئه 
 

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

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9009599 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -سياحية ش م م شركة البوار للمحالت ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قصر النيل  -الزمالك  -ش شجرة الدر  0

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 25،02،02،09فى مجال الفئات  06جميع خدمات الفئة  - 06الفئة 
 

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

136668مع 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9000966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة سويفل لخدمات وتطبيقات النقل الذكى ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى  -سرايا المعادى  -ب  22شارع  - 75فيال 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال التطبيقات والبرامج  06اداره مراكز التدريب الواردة بالفئة   - 06الفئة 

 0الوارده بالفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9005000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/92/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -شركة بى تك للتجارة والتوزيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة نصر  -السادس  الحى -خلف مبنى اوليمبيك جروب  -امتداد شارع رمسيس 

 القاهرة

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

: دعاية و إعالن ، وكاالت دعاية و إعالن، نشر مواد الدعاية و اإلعالن،  - 06الفئة 

تأجير مساحات إعالنية ، عرض السلع علي وسائل االتصال لغاية بيعها بالتجزئة، 

ائية، وكاالت االستيراد و التصدير عرض السلع ، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دع

، التسويق ، خدمات إعداد نماذج الدعاية و اإلعالن أو ترويج المبيعات ، الدعاية و 

األعالن مباشرة علي شبكات الكمبيوتر، األعالن بالراديو ، الدعاية و األعالن عبر 

 ( 25و  22و  0دون غيرها )لمنتجات الفئه  06التلفزيون بالفئة 
 

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

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9005022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/92/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

صرية تأسست وقائمة طبقا لقوانين شركة مساهمة م  -شركة بى تك للتجارة والتوزيع  

 جمهورية مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -مدينة نصر  -الحى السادس  -خلف مبنى اوليمبيك جروب  -امتداد شارع رمسيس 

 القاهرة

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

اية و اإلعالن، : دعاية و إعالن ، وكاالت دعاية و إعالن، نشر مواد الدع - 06الفئة 

تأجير مساحات إعالنية ، عرض السلع علي وسائل االتصال لغاية بيعها بالتجزئة، 

عرض السلع ، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية، وكاالت االستيراد و التصدير 

، التسويق ، خدمات إعداد نماذج الدعاية و اإلعالن أو ترويج المبيعات ، الدعاية و 

رة علي شبكات الكمبيوتر، األعالن بالراديو ، الدعاية و األعالن عبر األعالن مباش

 06بالفئة رقم :  25و  22و  0التلفزيون لمنتجات الفئه 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    9005020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/92/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية تأسست وقائمة طبقا لقوانين   -شركة بى تك للتجارة والتوزيع  

 جمهورية مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة نصر   -ى السادس الح -خلف مبنى اوليمبيك جروب  -امتداد شارع رمسيس 

 القاهرة 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

دعاية و إعالن ، وكاالت دعاية و إعالن، نشر مواد الدعاية و اإلعالن،  - 06الفئة 

تأجير مساحات إعالنية ، عرض السلع علي وسائل االتصال لغاية بيعها بالتجزئة، 

دعائية، وكاالت االستيراد و التصدير  عرض السلع ، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو

، التسويق ، خدمات إعداد نماذج الدعاية و اإلعالن أو ترويج المبيعات ، الدعاية و 

األعالن مباشرة علي شبكات الكمبيوتر، األعالن بالراديو ، الدعاية و األعالن عبر 

 06بالفئة رقم :  25و  22و  0التلفزيون لمنتجات الفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9000252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه  -وندرويل رانيا غادل زكي عبده وشريكها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه  -مركز قليوب   -حوض النجاح  -ميت حلفا 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال البساتم بجميع  06خدمات االستيراد والتصدير الوارده بالفئة  - 06الفئة 

  7انواعها واجزاء قطع غيار محركات الديزل الوارده بالفئة 
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9000005 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

90/92/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مصرية ذات مسئوليه محدودة -كانفاس لتوزيع وتجاره المالبس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قصر النيل  -جاردن سيتى  -شارع عائشه التيموريه  29

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

لدعاية و االعالن ، وادارة و توجية االعمال و تفعيل النشاط خدمات ا - 06الفئة 

المكتبى الخدمات ، خدمات البيع بالتجزئة و الجملة ، التسويق ، استشارات ادارة شؤون 

الموظفين ، االعالن و الدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر ، استشارات ادارة 

المعلومات التجارية عبر الموقع على االعمال ، خدمات االستيراد و التصدير ، توفير 

 26و ذلك على منتجات الفئة  06شبكة االنترنت 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 سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9009992 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -تورينو لتوريد المالبس الجاهزة  -باسم سمير ناثان جرجس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عابدين القاهره 66الخامس بعد االرضي والميزانين شقه  -ش عدلي  20

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

  06مالبس الرجالى الجاهزه الوارده بالفئة خدمات تسويق وبيع وتوريد ال - 06الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002656 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/96/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ات الكهربائية النخيلى للتوريد -سميرة ابراهيم نجيب غبور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -االزبكية  - 29ش البستان دور الثالث فوق االرضي شقه رقم 27

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات الخاصه بتوريدات كهربائية في مجال مثبتات التيار )استبليزر( و  - 06الفئة 

لوحات توزيع كهربائي ومانع انقطاع الكهرباء )يو بى اس( و محوالت كهربائية و 

 0اجهزة امداد بالتيار المستمر و الشواحن الوارده 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 ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/96/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر وشركاها )السالم الدولية( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك / احمد صبحى  عطيه   -طريق االسكندرية القاهرة الزراعى  -منشية الصيرفى 

 يرة البح -مركز ايتاى البارود   -منصور  

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجارية والتوكيالت التجارية  - 06الفئة 

 02فى مجال الفئة  06الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/96/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة صنعاء جيت دى دبليوسى ش. ذ. م .م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات العربية  -دبى  -  009557ص.ب   -دبى  ورلد سنترال  -مركز االعمال 

 المتحدة

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06الواردة بالفئة رقم الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال  - 06الفئة 
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002925 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/96/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -  OAAالشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة )فايو( 

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعية جنوب مدنية العاشر من رمضان  -قطاع )ك(  -  20 قطعة رقم

 الشرقية   -طريق الروبيكى  

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 06الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002627 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/96/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -وان ديجتال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -ش عبد الحميد لطفى  0عماره  2شقه 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06الدعايه واالعالن بالفئة  - 06الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002609 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/96/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصريه تأسست وقائمة طبقالقوانين   -شركة بى تك للتجارة والتوزيع  

 جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -نصر  مدينة -الحى السادس  -خلف مبنى اوليمبيك جروب  -امتداد شارع رمسيس 

 القاهرة

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

دعاية وإعالن، وكاالت دعاية وإعالن، نشر مواد الدعاية واإلعالن،  - 06الفئة 

تأجيرمساحات إعالنية ،عرض السلع على وسائل االتصال لغاية بيعها بالتجزئة،عرض 

والتصدير، السلع، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية، وكاالت االستيراد 

التسويق، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات، الدعاية واإلعالن 

مباشرة على شبكات الكمبيوتر، االعالن بالراديو، الدعاية و االعالن عبر التلفزيون 

 25،  22، 0فى مجال منتجات الفئات  06بالفئة 

 
 

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

باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/97/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جناكليس فينياردز للمشروبات 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش ثروت  2

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 00،  02في مجال الفئات  06خدمات الفئة  - 06الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/97/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -نورا لطفي محمد سيد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الهرم  -ش السالم  -ش الدكتور عرفة  26

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

اردة بالفئة رقم دعاية و إعالن و تنظيم المعارض و ادارة المشروعات الو - 06الفئة 

06 
 

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

164636العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002269 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/97/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -اللكترونية وادارة تطبيقات الهاتف اتمام للتجارة ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزيتون   -منشيه البكرى   -االول علوى ادارى  -ميدان ابن سندر  6

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06التسويق االلكترونية والتجارة االلكترونية بالفئة رقم  - 06الفئة 
 

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

التنازل عن نوصل الفرحة كال على حدى  -على حدى  Hاتش 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9002707 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/97/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -يك اب ارت كوزميتكس انك م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -نيويورك  -نيويورك  -فيفث افينيو  757

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

مقدمة عبر شبكات االتصاالت خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر االنترنت ال - 06الفئة 

وذلك على منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل  06العالمية بالفئة رقم 

ومستحضرات العناية بالبشرة غير الطبية والعطور ومستحضرات العناية بالشعر 

خدمات متجر البيع بالتجزئة لبيع منتجات العناية  -واالستحمام ومنتجات العناية بالجسم 

ية ومستحرات التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة غير الطبية ومستحضرات الشخص

 0العناية بالشعر واالستحمام ومنتجات العناية بالجسم الواردة بالفئة رقم 
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9006052 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 قاسم محمد وليد ابراهيم الخالد وشركاة  -انشي لالدوات الكهربائية المحدودة شركة س

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بناية سال سابقا -تقاطع البلدية  -ش الحرية  -الخرطوم  -السودان 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

الخارجية، تأجير خدمات الدعاية واإلعالن، لصق االعالنات/ اإلعالنات  - 06الفئة 

الفتات دعائية ]لوحات اعالنات[،إدارة أعمال واستشارات تنظيمية، تصميم مواد 

دعائية، نشر مواد الدعاية واالعالن، توزيع العينات، خدمات وكاالت االستيراد 

والتصدير، خدمات العروض لغايات الدعاية واالعالن، تسويق، تنظيم االشتراكات في 

ن والدعاية المباشرة على شبكات الحاسوب، إتاحة سوق الصحف لآلخرين، االعال

إلكترونية لمشتري السلع والخدمات وبائعيها، تنظيم المعارض لغايات تجارية او 

دعائية، عرض السلع على وسائل االعالم لغايات البيع بالتجزئة، نشر نصوص الدعاية 

اج برامج التسوق عن واالعالن، ترويج المبيعات ]لآلخرين[، البحث عن الرعاية، إنت

بعد، الدعاية واالعالن عبر التلفزيون، تحديث مواد الدعاية واالعالن، كتابة نصوص 

 الدعاية واالعالن. 
 

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

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9006050 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

92/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

قاسم محمد وليد ابراهيم الخالد وشركاؤة  -شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  

 شركة سودانية  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بناية سال سابقا -تقاطع البلدية  -ش الحرية  -الخرطوم  -السودان 

 06 : المةــــــعات الـــفئ
 

خدمات الدعاية واالعالن ، لصق االعالنات / االعالنات الخارجية ، تأجير  - 06الفئة 

الفتات دعائية )لوحات اعالنات( ، ادارة اعمال واستشارات تنظيمية ، تصميم مواد 

دعائية ، نشر مواد الدعاية واالعالن ، توزيع العينات ، خدمات وكاالت االستيراد 

ير ، خدمات العروض لغايات الدعاية واالعالن ، تسويق ، تنظيم االشتراكات والتصد

فى الصحف لالخرين ، االعالن والدعاية المباشرة على شبكات الحاسوب ، اتاحة سوق 

الكترونية لمشترى السلع والخدمات وبائعيها ، تنظيم المعارض لغايات تجارية او دعائية 

غايات البيع بالتجزئة ، نشر نصوص الدعاية ، عرض السلع على وسائل االعالم ل

واالعالن ، ترويج المبيعات )لالخرين( ، البحث عن الرعاية ، انتاج برامج التسويق 

عن بعد ، الدعاية واالعالن عبر التليفزيون ، تحديث مواد الدعاية واالعالن ، كتابة 

 06نصوص الدعاية واالعالن بالفئة 
 

التنازل عن الرقم  -نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج االشتراطات        :      م

على حدة 



تجارة الداخليةجهاز تنمية ال  
 

 

 

122 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9005200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -امازون تكنولوجيز انك 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 الواليات المتحدة االمريكية 00290تيرى افنيو ان سياتل واشنطن  229

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة؛ معالجة البيانات؛ إدارة البيانات؛ خدمات  - 06الفئة 

تي تشمل تسجيل ونسخ تجميع المعلومات؛ إدارة قاعدة البيانات والملفات؛ الخدمات ال

وتجميع وتحليل الفيديو والصوت؛ تجميع وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب؛ 

عمليّات البحث عن البيانات في الملفّات المحوسبة لآلخرين؛ خدمات اإلشتراك بقواعد 

بيانات االتصاالت عن بعد؛ تعزيز وعي المستهلك بالسالمة ومنع والوقاية من الجريمة؛ 

مات متاجر البيع بالتجزئة في مجاالت االلكترونيات االستهالكية والسلع االستهالكية خد

العامة والمعدات السمعبصرية؛ معدات األمن والمراقبة؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة 

 دون غيرها 06المتضمنة مجموعة واسعة من البضائع االستهالكية لآلخرين فئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9005220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة النيل للتجارة والتكنولوجيا )نايل تريد( ش ذ م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -االهرام القديمة  حدائق -ش مينا متفرع من ش الهرم  2

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الفئة  06االستيراد و التصدير و البيع بالتجزئه و التوريدات بالفئة  - 06الفئة 

 فقط 7
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    9007595 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -دكانة الدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الشيخ زايد  - 6شقه  -الدور الثاني  - 25قطعه  -المجاوره الثانيه  -الحي االول 

 الجيزه 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال التجاريه واالستيراد  - 06الفئة 

في مجال الفئات  06والتصدير ويافطة المحالت التجارية وخدمات البيع بالتجزئه بالفئه 

09 -02- 02- 25  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9000920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شنت لالستثمار الصناعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -مركز طنطا  -امام شركة كهرباء جنوب الدلتا  -سبرياى 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

افطة والدعاية واالعالن االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والي - 06الفئة 

 0فى مجال الفئه  06واللوحات االعالنية بوصفهما من االعمال التجارية الواردة بالفئة 

 فقط
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9000220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -يورنت اكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى   -شارع مصطفى كامل  27

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9000556 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -حسن محمد حسن حسن ابو ذكري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر اول  5 -مدى عبد الحميد احمد ح  - 009عمارة  -  2فيال 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن  - 06الفئة 

 20- 09 - 02 - 25فى مجال الفئات  06والتسويق بالفئه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9000000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/29/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -بالتنيوم لالستيراد وتوريدات عمومية وبيع االجهزة الرياضية  -امام فرج حسن محمد 

 فرد مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش الشيراتون مول لوباساج المنيسى امام فندق سى جل ملك/ مجدى حسن على منيسى 

 قه البحر االحمرالغرد

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع االعمال التجاريه والتوكيالت التجاريه واالستيراد والتصدير ويفط  - 06الفئة 

 فقط 20فى مجال الفئه  06المحالت بوصفها من االعمال التجاريه الواردة بالفئة 
 

ن الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوا -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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9000002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/29/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

بالتنيوم لالستيراد و توريدات عمومية وبيع االجهزة الرياضية  -امام فرج حسن محمد 

 فرد مصرى الجنسية  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مجدى حسن على منيسى  -ش الشيراتون مول لوباساج المنيسى امام فندق سى جل ماك 

 الغردقه البحر االحمر

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع االعمال التجاريه والتوكيالت التجاريه واالستيراد والتصدير ويفط  - 06الفئة 

 فقط 20الفئه  فى مجال 06المحالت بوصفها من االعمال التجاريه 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 ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9299677 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/29/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -دعاء سعيد ابو الفتوح السيد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -مينا البصل  -الورديان  -ش اسعد  27

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06خدمات التوظيف الوارده بالفئة رقم  - 06الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى  -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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9299500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/29/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة حسام محمد عبد الحميد عامر وشريكة الفهد فروت تصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

واني الطيبين ملك بجوار حل 6بالعقار رقم  5البر الشرقي ش الجيش شقه رقم  -قويسنا 

 وليد عبدالله يوسف جمعه مركز قويسنا منوفيه

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال  06االستيراد والتصدير وكافه االعمال التجاريه الوارده بالفئه  - 06الفئة 

 دون غيرها 02الفئه 
 

ورسم ثمار الفاكهة كال على التنازل عن فروت  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

حدة
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -المروه لالستيراد والتصدير  -السيد محمود محمد امين وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور  60متداد شارع سعد زغلول برج جراند بالزا حجره بشقة ش ستالينجراد و ا

 بورسعيد  -المناخ   -الثامن 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 26في مجال الفئة  06جميع الخدمات الوارده بالفئة رقم  - 06الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292092 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

20/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -المروه لالستيراد والتصدير  -السيد محمود محمد امين وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور  60شارع ستالينجراد و امتداد شارع سعد زغلول برج جراند بالزا حجره بشقة 

 بورسعيد  -المناخ   -الثامن 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 26في مجال الفئة رقم  06جميع الخدمات الوارده بالفئة رقم  - 06الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290605 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منشأة فرديه -) الجزار فور ومن ( -محمد نصر لبيب محمد الجزار 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 الغربية -المحلة الكبرى  -ببرج النيل  -يوليو  20

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجاريه والتوكيالت التجاريه  - 06الفئة 

 ( 26دون غيرها )فى مجال الفئة  06الواردة بالفئة 
 

تنازل عن الحروف  كل على حدىاالشتراطات        :      ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد  مصرى الجنسية -اسالم سيد كامل حمدي محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الحلمية الدرب االحمر  -سكة عبد الرحمن بك  26

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 22فى مجال الفئة  06جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 06الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  تضامن  -شركة االمتياز الدوائية  -عبد الله محمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -قسم الدخيلة    -الشمعدان   -خلف مسجد عباس غريب 

 6 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0مستحضرات التجميل الوارده بالفئه رقم  - 0ئة الف

 6االدويه الواردة بالفئه رقم  - 6الفئة 
 

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 ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2920 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة تضامن  -شركة االمتياز الدولية  -عبد الله محمد وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 خلف عباس عباس غريب الشمعدان قسم الداخليه االسكندريه 

 6 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0مستحضرات تجميل الوارده بالفئه  - 0الفئة 

 6بالفئه االدويه الوارده  - 6الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -شركة االمتياز الدوائية  -عبد الله محمد وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه   -قسم الدخيلة  -الشمعدان  -خلف مسجد عباس غريب 

 6 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0مستحضرات التجميل الوارده بالفئه رقم  - 0الفئة 

 6االدويه الوارده بالفئه رقم  - 6الفئة 
 

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

التنازل عن  -على حدى  ECXELLERXEالتنازل عن مقطع اكسالنس  -باستخدامها مجمعة 

الحروف كال على حدى  
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292255 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات  -كو ورلدوايد دي ام سي سي فاس

 العربية المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات  العربية   -دبى   -اليك تاورز   -كلستر  جى   2 -جى بى سى  - 0292

 المتحدة

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

مال، وهي إدارة األعمال فيما يتعلق بتوفير خدمات إدارة خدمات إدارة األع - 06الفئة 

التأشيرات الكاملة، وجوازات السفر ووثائق السفر إلى البعثات الدبلوماسية في مختلف 

البلدان، والسفارات، والقنصليات، وشركات الطيران، ووكالء السفر، ومديري السفر، 

عمال لتحديد المواعيد وجدولة والجمعيات، وهيئات التجارة والسفر؛ خدمات إدارة األ

المقابالت؛ تجميع بيانات االعمال؛ نشرمواد الدعاية واإلعالن؛ خدمات الدعاية 

واإلعالن والترويج؛ خدمات المعلومات واألخبار عن األعمال؛ نشر وتحديث المساحات 

 اإلعالنية، وهي توفير وتأجير المساحات اإلعالنية؛ خدمات معالجة البيانات باستخدام

أجهزة الكمبيوتر؛ خدمات النصح وخدمات استشارات األعمال المهنية فيما يتعلق بإدارة 

التأشيرات؛ خدمات المعلومات واألخبار عن األعمال فيما يتعلق باالستفسارات حول 

إدارة التأشيرات من خالل وكاالت المعلومات التجارية؛ تشغيل مراكز االتصال الهاتفي 

البيانات عبر اإلنترنت لطلبات التأشيرة؛ خدمات إدارة لآلخرين؛ خدمات معالجة 

األعمال لتجميع المعلومات حول حالة طلبات التأشيرة ومعلومات حول إصدار 

التأشيرات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ خدمات المعلومات التجارية المقدمة عن طريق 

ت عبر اإلنترنت عن الوصول إلى قاعدة بيانات الكمبيوتر بما في ذلك خدمات المعلوما

حالة طلبات التأشيرة وإصدار التأشيرات من خالل واجهة واسعة مع البرامج العالمية 

للبعثات الدبلوماسية؛ توفير خدمات المعلومات واألخبار عن األعمال فيما يتعلق 

باالستفسارات حول إدارة التأشيرات؛ وكاالت المعلومات التجارية فيما يتعلق بتوفير 

واإلعالنات حول إدارة التأشيرات؛ خدمات جمع البيانات ألغراض األعمال  المعلومات

السيما عن طريق قاعدة البيانات عبر اإلنترنت لتخزين واسترجاع وتحديث مختلف 

الملفات الشخصية والمعلومات لمقدمي طلبات التأشيرة؛ توفير معلومات إحصائية 

ي التأشيرة المقدمة في شكل ألغراض األعمال، وهي إحصائيات ملفات تعريف طالب

تقارير مخصصة، بناًء على البيانات المخزنة في قاعدة البيانات المذكورة أعاله؛ نَْسخ 

 06الوثائق؛ العالقات العامة. الواردة بالفئة رقم 
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

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

ها مجمعه باستخدام
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فرديه -شراركو للصناعة  -محمد خليل خليل شراره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -ق / الشر5بالشقه رقم  2ش صفية زغلول ملك خليل شراره مجاورة 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والدعايه واالعالن وسلسله  - 06الفئة 

فى مجال المنتجات الواردة  06محالت تجاريه ومعارض لبيع المنتجات الواردة بالفئة 

  09والفئه  20بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فرديه -شراركو للصناعة  -محمد خليل خليل شراره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -/ الشرق  5بالشقه رقم  2ش صفية زغلول ملك خليل شراره مجاورة 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والدعايه واالعالن وسلسله  - 06ئة الف

فى مجال المنتجات الواردة  06محالت تجاريه ومعارض لبيع المنتجات الواردة بالفئة 

 27والفئه  25بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292259 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فرديه -شراركو للصناعة  -محمد خليل خليل شراره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -/ الشرق 5بالشقه رقم  2ش صفية زغلول ملك خليل شراره مجاورة 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

والدعايه واالعالن وسلسله االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه  - 06الفئة 

  0والفئه  2فى مجال الفئة  06محالت تجاريه ومعارض لبيع المنتجات الواردة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9292702 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

ائمة طبقا لقوانين المملكة تأسست وق -مؤسسسة فردية -مكتب عبر الشرق للترجمة 

 العربية السعودية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

. الدمام . المملكه  02052الرمز البريدى  06660. ص.ب.  2969290502س.ت:

 العربيه السعوديه 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

وارده فى الفئه المساعده فى ادراره االعمال و استشارات االعمال المهنيه ال - 06الفئة 

 دون غيرها 06
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9296955 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري -فرد  -لبيع المالبس الجاهزة  يوتيرن -تيسير صالح محمود عرفه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الدقي  -شارع محي الدين ابو العز  09

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

بيع المالبس الجاهزه و االحذية و التجاره و التوزيع و االستيراد و التصدير  - 06الفئة 

 (26ة دون غيرها )في مجال الفئ 06بالفئة 
 

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

164862بالعالمة 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9296225 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فلورشية  -دوية الشركة المصرية للمشغوالت الي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمركز التجارى االدارى القطامية  S 0وحدة تجارية كائنة بالمساحة الخارجية بالمبنى 

 القاهرة -أول  -القاهرة الجديدة  -شاع التسعين   Aالقطعة  -واون تاون 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال مشغوالت يدوية من الكروشية و ورد للزينة و  06خدمات الفئه  - 06الفئة 

و المفروشات الواردة بالفئة  25الديكورات المنزلية و االفراح و الهدايا الواردة بالفئة 

 26و المالبس الواردة بالفئة  25و االدوات المكتبية الواردة بالفئة  22
 

لطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح ا -االشتراطات        :       
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9296250 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة شخص واحد محدودة  -الخبراء االستشاريون للهندسة واعداد الدراسات 

 المسئولية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -زهراء المعادى -شارع الخمسيني  -( عمارات مترو سيتى 0)

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

  06االستشارات الضريبيه ، دراسة الجدوى ، االداريه الواردة بالفئة  - 06الفئة 
 

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

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9296500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة الحناوى للدخان والمعسل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ة دمنهوربملك/ شركة الحناوي للدخان والمعسل بدمنهور مدين 2كومبانية الغاز رقم 

 البحيرة

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير لالدخنة والمعسل والسجائر والكبريت ومستلزمات  - 06الفئة 

 06التدخين والفحم المعد لذلك 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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -سموحة للتنمية واالستثمار ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 20شقة  - 0الدور  -قسم العطارين  -محطة الرمل  -شارع ميدان سعد زغلول  27

 االسكندرية

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير والتوريدات العمومية والتوكيالت التجارية  - 06الفئة 

 دون غيرها29في مجال الفئة  06الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295222 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

22/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -سموحة للتنمية واالستثمار )ش م م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 20شقة  - 0الدور  -قسم العطارين  -محطة الرمل  -شارع ميدان سعد زغلول  27

 االسكندرية

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات ادارة المستشفيات والمنتجعات الصحية ، وخدمات الدعاية واالعالن  - 06الفئة 

 دون غيرها 06الواردة 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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295679 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة  طبقا لقوانين واليه  -بريس كو ستكو انترناشيونال انك 

 الواليات المتحدة االمريكية  -نيفادا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه 00927واشنطن   -ايساكو اه  -ليك درايف  000

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة وخدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة  - 06الفئة 

أونالين في المجاالت الخاصة باللحوم الطازجة، الفواكه، الخضروات، واألطعمة المعدة 

ت، مسبقاً، القهوة، الشاي، األطعمة المعبأة المجففة، منتجات األلبان، مخبوزات، حلويا

مشروبات كحولية وغير كحولية، منتجات التبغ، مالبس ولباس القدم، ألعاب، أغراض 

خاصة باأللعاب الرياضية، أدوات ومعدات المطبخ، بياضات لالستعمال المنزلي، 

نباتات وأشجار صناعية، أواني زجاجية، بورسلين وأواني خزفية، منتجات ورقية 

بس، صابون ومنتجات التنظيف، لألغراض المنزلية، مستحضرات لغسيل المال

مستحضرات تجميلية، منتجات العناية الشخصية، مستحضرات صيدالنية، فيتامينات، 

مكمالت غذائية، منتجات ومعدات ألغراض العناية بالحدائق، طعام ومنتجات العناية 

بالحيوانات األليفة المنزلية، أدوات كهربية ويدوية، منتجات وقطع المركبات وجازولين، 

أثاث لألغراض المنزلية وخارج المنزل، معدات وأثاث مكتبي، حواسيب آلية والمعدات 

الخارجية الملحقة بالحاسب اآللي، سوفتوير وهاردوير الحاسب اآللي، أجهزة صغيرة 

، DODوأخرى كبيرة الحجم، أقراص مضغوطة وأقراص وسائط متعددة رقمية 

ألغراض، أمتعة، مجوهرات، ساعات، الكرتونيات خاصة بالمستهلك، بطاريات لكافة ا

تذاكر ترفيهية، زينة وديكورات خاصة بالمناسبات، توزيع مواد إعالنية عبر منشورات 

مطبوعة، عروض المنتجات، ووسائل اتصاالت إلكترونية أونالين، أو وسائط أخرى؛ 

ت توزيع العينات؛ خدمات االستيراد والتصدير؛ تقديم خدمات استشارية المتعلقة بخدما

االستيراد والتصدير؛ خدمات الطلب والمبيعات لمستحضرات صيدالنية موصوفة عبر 

وسائل اتصاالت إلكترونية أو وسائط أخرى؛ خدمات النسخ الضوئي الواردة في الفئة 

06. 
 

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

644618م العالمة رق
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295675 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين مالطا -اكافا ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  مالطا - 2272شارع ميرشانتس ، فاليتتا  257

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي،  - 06الفئة 

استشارات في إدارة األعمال، استشارات في إدارة أعمال اإلدارة، أبحاث األعمال، 

 06أبحاث التسويق، تحليل إدارة األعمال في الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295070 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤليه محدوده  -سييدرز كابيتال للخدمات العقارية والتجارية  

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر اول -ش محمد حسن الجمل  20

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

اداره وتوجيه االعمال واالستشارات والدعايه واالعالن والتسويق وعرض  - 06الفئة 

 دون غيرها 06السلع والخدمات عبر وسائل االتصاالت بالفئه 
 

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

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9295059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة خاصه تأسست وقائمة  -ميديكلينك جروب سيرفيسز )بي تي واي( ال تي دي 

 ن دولة جنوب افريقياطبقا لقواني

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جنوب  7599دو تويت ستريت ، ستيلينبوسش  26ميديكلينك كوربورت اوفيس ، 

 افريقيا 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

إدارة وتوجيه األعمال، وتفعيل النشاط المكتبي، استشارات االعمال المهنية،  - 06الفئة 

النصح للمستهلكين في اختيار المنتجات والخدمات، توفير معلومات تقديم المعلومات و

االتصال التجارية والتجارية، خدمات الوساطه التجارية، تجميع المعلومات في قواعد 

بيانات الكمبيوتر، تجميع البيانات اإلحصائية، تجميع فهارس المعلومات ألغراض 

ل أسعار التكلفة، البحث عن المعلومات تجارية أوإعالنية، إدارة الملفات المبرمجة، تحلي

في ملفات كمبيوتر لآلخرين، التفاوض وإبرام المعامالت التجارية ألطراف ثالثة، 

استشارات إدارة شؤون الموظفين، توظيف األفراد، خدمات السكرتارية، تنظيم 

المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تحديث وصيانة البيانات في قواعد بيانات 

كمبيوتر، تنسيق خدمات )الرعاية الصحية( عبر استمرارية الرعاية الصحية الواردة ال

 .06في الفئة 
 

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 النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9297062 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

20/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -تريدو ايجيبت لالستيراد والتصدير  -انور جالل انور احمد الطويل 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش النصر تعاونيات الشيراتون الدور االرضى النزهه القاهرة 20

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 في مجال معدات المطاعم و الكافيهات  06االستيراد والتصدير يالفئه  - 06فئة ال
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9297002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/92/2929 

 :لالتسجي إسم طالب
 

شركة توصية  -شركة القاهرة لالستيراد والتصدير  -محمد جابر محمد موينة وشركاة 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش دوليتان الدور االول فوق االرضى الساحل القاهرة  25

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

غيار السيارات و  في مجال قطع 06االستيراد و التصدير الوارد بالفئة  - 06الفئة 

 02-22الحاصالت الزراعيه بالفئة 
 

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 ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9297006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/92/2929 

 :التسجيل طالبإسم 
 

فرد مصرى  -تريدو ايجيبت لالستيراد والتصدير  -انور جالل انور احمد الطويل 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش النصر تعاونات الشيراتون الدور االول االرضي النزهه القاهره20

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال معدات المطاعم و الكافيهات 06الفئة االستيراد و التصدير الوارد ب - 06الفئة 
 

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

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9297622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد نصر محمد محمد علوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -ارض اللواء العجوزه  -شارع عبده مراد  20

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

كيالت التجاريه خدمات االستيراد و التصدير و المحالت التجاريه و التو - 06الفئة 

  26فى مجال الفئه  06الوارده بالفئه 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

166664
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9297600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/92/2929 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 -فرد  -البطل النظمة معالجة المياة والفالتر   -صبحى محمدعبد الرحيم مصطفي 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -ملك محمد فتحى امين   -مشتول السوق  -كفر ابراش 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

فى  06ستيراد و التصدير الوارده بالفئه اداره االعمال التجاريه و خدمات اال - 06الفئة 

 مجال فالتر الماء ومبرد الماء و التكييف
 

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

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9297009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/92/2929 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه  -دوت توبيا  -محمد عبد الحليم ابو الغيط وشريكتة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -شارع المتحف الزراعى  25

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه و االعالن و النشر فى وسائل االعالن المرئيه و المسموعه الوارده  - 06الفئة 

  06بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290070 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -فهمى برودكشنز لالنتاج وتطبيقات الحاسبات ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زةالجي -الدقي  -الدور االرضي  -ش هيئة التدريس  0

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06تسويق اليكتروني عبر االنترنت بالفئة رقم  - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290602 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2929 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركه مؤسسه طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية -فودافون انترناشيونال سيرفيزيس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  5مدينه  -أ المحور المركزى  22/2القطعه  2226الوحده االداريه رقم 

 الجيزه 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06و االعالنات و االعمال و كافه الخدمات الوارده بالفئه خدمات العرض  - 06الفئة 

  0فى مجال الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290059 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة هندسة للتجارة _ شركة تضامن  -صابر سيد رشاد وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش أحمد الشين تقسيم عمر بن الخطاب _ السالم _ القاهرة  220

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 0_  7رها )فى مجال الفئات دون غي 06جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 06الفئة 
 

eOOL  HOGTاالشتراطات        :       التنازل عن   تولز هوم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردي  -ارت هاوس  -احمد مصطفى السيد ابراهيم  رزق العاصي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بور سعيد  -شارع الفن  -بجانب ميدان لبنان  -بور سعيد ارض العزب 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

معارض الفنية لالغراض التجارية او االعالنية ,تسويق الكتروني , ترتيب   - 06الفئة 

العمال في انشاء وتشغيل المعارض الفنية واجراء معارض التجارية والفنية , ادارة ا

 )ماعدا االستيراد والتصدير( 06وكل ماجاء بالفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

165 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290206 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردي  -اسالم اسماعيل محمد اسماعيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -اول المنتزة  -الرأس السوداء  -ش خالد بن الوليد  -ع الفلكي 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06وكالة اعالنية الواردة بالفئة رقم  - 06الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290592 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش.مساهمه مؤلفة لقوانين دولة المانيا-هاباج لويد اكتينجز لشافت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ,هامبورج ,المانيا 29906, 26باليندام 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

شئون االعمال وعلى وجه التخصيص ادارة االعمال واالستشارات التنظيمية  - 06الفئة 

استشارات تنظيم  -واستشارات االعمال فيما يتعلق بالنقل والتخزين  -المحاسبة  -

تجميع  -ومسائل لعلدة الشحن وتوزيع البضائع  -ل فيما يتعلق بانشاء روابط النقل االعما

توزيع البضائع الغراض الدعاية  -وتنظيم البيانات فى قواعد بيانات الكمبيوتر 

جميع الخدمات المذكورة اعاله حصرا فى مجال  -منح عقود االمتياز  -واالعالن 

الخدمات االدارية وهى اعمال تخليص  -وى باستثناء الشحن الج -لوجستيات الشحن 

وسلطات الجوازات والسلطات  -اى تخليص السفن مع سلطات الموانئ  -السفن 

استشارات معالجة  -باستثناء اعمال تخليص السفن مع السلطات الجمركية  -الصحية 

وعلى وجه التخصيص فيما يتعلق بشراء وتوزيع وتسويق  -البيانات االلكترونية 

 06النقل والسفر بالفئة رقم خدمات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة يونيتد جروسيرز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -محور المركزى  0و  2رقم مول الند مارك االدارى التجارى الكائن فى القطعة 

  الجيزة -الشيخ زايد  -حدائق المهندسين  0امام بوابة  -الجزء الجنوبى 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 02_02_ 09_  20فى مجال الفئات  06جميع الخدمات الواردة فى الفئة  - 06الفئة 
 

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

وغيرها  164166مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

168 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290520 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -وال مارت ابولو ، ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحده  72725ستريت ، بنتون فيل ، اركنساس  0ساوث ويست  792

 االمريكيه 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط  - 06الفئة 

زبائن من المكتبي، خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة ال

معاينتها وشرائها عند الحاجة من سوبر ماركت أو صيدلية للبيع بالتجزئة أو منافذ البيع 

بالتجزئة أو محالت متعددة األقسام أو من كتالوجات االمتيازات العامة من خالل الطلب 

البريدي أو من مواقع شبكات االتصاالت العالمية أو من االنترنت أو عن طريق وسائل 

 دون غيرها. 06ت عن بعد بالفئة االتصاال
 

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 ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290755 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 من شركة تضا -دوبامين هابينس  -باهر حسين ابراهيم وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز خدمات التجمع الخامس مول دريمز 60,  67,  65القاهرة الجديدة عقار 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال  06خدمات المحالت التجارية والتسويق والبيع الواردة بالفئة  - 06الفئة 

 ي والطوفي وكل ما يخص الحلويات الحلويات والحلويات الجافة والشيكوالته والبونبون
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290702 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 افراد -سحر القهوة  -مد على  فاضل  احمد مح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تقسيم حور محب البساتين القاهرة 09095/20ش 2عقار 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 09و بصفة خاصة البن الوارد بالفئة  06جميع خدمات الفئة  - 06الفئة 
 

ة باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العالم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9229900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة جلوبال ميد ديكسي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الجيزة  -ش محمد فاضل من شارع الهرم  2

 06 : المةــــــلعات اـــفئ
 

دون غيرها )في مجال حلمات ,  06االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - 06الفئة 

حلمات ماصة لالطفال )رضاعات( , حلمات ) حلمات لزجاجات ارضاع االطفال ( 

زجاجات ترضيع االطفال , لهايات لالطفال الرضع , مصاصة السكات لالطفال جميعها 

 ( 29بالفئة 
 

العالمة مرتبطة  -تراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االش

وغيرها 436646بالعالمة 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9229226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بيئة -شركة الشارقة للبيئة ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

، الشارقة ، االمارات العربية  29220، ص.ب.  2992كورنيش البحيرة ، برج القون 

  المتحدة

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية و االعالن ؛ إدارة االعمال ؛ توجيه االعمال ؛ تفعيل النشاط  - 06الفئة 

رات تنظيم االعمال ؛ المساعدة فى ادارة االعمال المكتبى ؛ استشارات االعمال ؛استشا

 06التجارية أو الصناعية ؛ بالفئه رقم 
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9229250 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يطه شركه توصيه بس -شركة ايهاب مصطفى عبد العاطى وشركاة )السنبلة( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم عابدين  -باب اللوق  -شارع محمد محمود  2

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

  06خدمات الدعايه و االعالن الوارده بالفئه  - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9229605 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

ذا اب كونسبت لتصميم وانتاج وتطوير البرامج وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

 االلكترونية_ شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  دى ، القاهرة _ ج.م.ع.المعا 0، ش  0العقار رقم 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 -تاجير المساحات االعالنية  -وكاالت الدعاية واالعالن  -الدعاية واالعالن  - 06الفئة 

نشر نصوص  -الدعاية واالعالن الخارجى  -التسويق  -وكاالت االنباء التجارية 

تاجير وقت للدعاية واالعالن فى  -كتابة نصوص الدعاية واالعالن  -الدعاية واالعالن 

) ترويج المبيعات ( لالخرين وجميع الخدمات الواردة بالفئة وكاالت  -وسائل االتصال 

 دون غيرها 25والفئة  0االستيراد والتصدير فى مجال الفئة 
 

كال eHE NHH XORXEHeاالشتراطات        :      التنازل عن مقاطع العالمة ذا أب كونسبت 

ةعلى حد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9222927 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى   55 - 50 - 67 - 65 - 66 - 62القطع  

/ب 2/أ د القطعة 2والقطعة  - 7-5-0- 2والقطع أرقام   -بارك الصناعية بمنطقة م

 المنوفية -مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 06الفئة 

 - 09 - 20 - 20 - 26 - 25دون غيرها )فى مجال الفئات  06فئه الخدمات الواردة بال

02 - 02 ) 
 

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 ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9222902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية   -فرد   -الطحان للصناعات الغذائية  -ب على وائل ابراهيم غري

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك /شركة اسكو  -القليوبيه  -العبور  -امتاداد الغربي  - 29927بلوك  - 26قطعة رقم 

 للصناعات الغذائيه )عيسى محمد عيسى( 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال المواد الغذائيه و  06و المحالت التجاريه بالفئة خدمات البيع  - 06الفئة 

 بصفة خاصة مستلزمات الحلواني 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9222200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/90/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

بارونيس لتصنيع المالبس الجاهزه والتريكو  -كريستيان سيداروس سيداروس سليمان  

 فرد مصرى الجنسية -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -العبور  -المنطقه الصناعيه ب . ج  -ارض المحاجر  -ب  295

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

وكيالت التجاريه و التوريدات العموميه و التجاره االستيراد و التصدير و الت - 06الفئة 

فى  06العامه و التوزيع و المحالت و االعمال التجاريه و جميع الخدمات الوارده بالفئه 

 26مجال الفئه 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

178 

 

 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9000067 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/97/2925 

 :التسجيل إسم طالب
 

ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين  --األنصارى للصرافة  ذ م م  

 االمارات العربية المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبى ، االمارات العربية المتحدة  5275ص.ب 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

ون العقارية وجميع الخدمات التأمين ،الشؤون المالية ،الشؤون النقدية والشئ - 05الفئة 

 . دون غيرها05الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9075200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيزة -الهرم  -الطالبيه  -ش محمد رفاعى  20

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05التامين والشؤون التمويلية والشؤون المالية والعقارية وكافة خدمات الفئة  - 05الفئة 

 دون غيرها
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9070702 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/22/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة فى سوق  -جولديلوكس انفستمنت كومبانى ليمتد 

 بدولة االمارات العربية المتحدة  -ابوظبى العالمى بامارة ابوظبى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات  -ابوظبى  -جزيرة الماريا  -سوق ابو ظبى العالمي  -برج الختم  - 02،2 

 العربية المتحدة 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

" الشؤون المالية؛ الشؤون المالية الُمقدمة وفقًا لمبادئ التمويل اإلسالمي؛  - 05الفئة 

مي؛ الشؤون الشؤون النقدية؛ الشؤون النقدية الُمقدمة وفقًا لمبادئ التمويل اإلسال

العقارية؛ التأمين؛ إدارة الثروة؛ الخدمات المتعلقة بالتمويل اإلسالمي؛ الخدمات 

المصرفية الُمقدمة وفقًا لمبادئ التمويل اإلسالمي؛ خطط االستثمار الُمقدمة وفقًا لمبادئ 

التمويل اإلسالمي؛ خطط االستثمار؛ خدمات االستثمار؛ خدمات استثمار رأس المال؛ 

االستثمار؛ معلومات االستثمار؛ نصائح االستثمار؛ تحليل االستثمار؛  استشارات

االستثمار الصناعي؛ الوصاية على االستثمار؛ استثمار األموال؛ استثمار رأس المال؛ 

االستثمار المالي؛ االستثمارات المالية المنفذة وفقًا لمبادئ التمويل اإلسالمي؛ خدمات 

األموال؛ إدارة استثمار رأس المال؛ إدارة استثمار  إدارة االستثمار؛ إدارة استثمار

المحافظ؛ استثمار العقارات؛ مراقبة أداء االستثمار؛ خدمات استثمار الممتلكات؛ 

استثمار رأس المال؛ تطوير المحافظ االستثمارية؛ توفير رأس مال االستثمار؛ تمويل 

ستثمار المالي؛ االستثمارات؛ خدمات إدارة محفظة االستثمار؛ خدمات بحث اال

االستحواذ على االستثمار المالي؛ إدارة أموال االستثمار؛ خدمات استثمار الممتلكات 

التجارية؛ توجيه خدمات استثمار رأس المال؛ خدمات الشركة الُمحددة لالستثمار؛ 

استثمار رأس المال في الشركات القومية والعالمية؛ خدمات رأس مال المضاربة 

المشروع؛ خدمات استثمار البنية التحتية؛ تمويل االستحواذ؛ تمويل واستثمار رأس مال 

االستحواذات المؤسسية؛ تمويل عمليات الدمج واالستحواذ؛ تمويل االستحواذ على 

العقارات واألراضي والممتلكات؛ تقديم التمويل للمؤسسات التجارية الحكومية 

ة؛ اإلدارة المالية للشركات والمرتبطة بالحكومة؛ اإلدارة المالية للشركات القابض

الُمتخصصة في النقل واإلنشاء والمطارات وتجارة التجزئة والعقارات والمدارس 

وخدمات الترفيه والبرامج والتكنولوجيا والتطوير الحضري والتخطيط الحضري والبنية 

التحتية واللوجستيات والمؤسسات المالية والسياحة والضيافة وإدارة الفنادق وإدارة 

اكز التسوق ومراكز المؤتمرات والفنادق ومالعب الغولف ومجموعات البيع مر

بالتجزئة وشركات التكنولوجيا والشركات القابضة لخدمات رأس المال وخدمات تصفية 

األعمال، جمع التبرعات الخيرية والمالية؛ خدمات رأس المال للشركات القابضة؛ 

ترتيب التمويل لمشروعات اإلنشاءات  خدمات تصفية األعمال؛ جمع التبرعات الخيرية؛

والبنية التحتية؛ اإلدارة المالية؛ الكفالة المالية؛ المعلومات المالية؛ خدمات التمويل؛ 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

خدمات البورصة؛ خدمات معلومات البورصة؛ التداول في األسهم؛ سمسرة األوراق 

دمات معلومات األسهم المالية؛ إدارة األوراق المالية؛ اإلدارة المالية لألوراق المالية؛ خ

واألوراق المالية؛ الخدمات المالية المتعلقة باألوراق المالية واألسهم؛ تسجيل األسهم؛ 

إدارة األسهم؛ توجيه األسهم؛ خدمات الحفظ لألسهم؛ تسجيل نقل األسهم؛ اإلدارة المالية 

ت لألسهم في الشركات األخرى؛ خدمات التمويل للشركات؛ اإلدارة المالية للشركا

القابضة؛ خدمات تمويل رأس المال للشركات الناشئة والحديثة؛ توفير التمويل للشركات 

الناشئة والحديثة؛ التقييم المالي )التأمين، األعمال المصرفية، العقارات(؛ تأجير المكاتب 

)العقارات(؛ تأجير الممتلكات السكنية والتجارية والترفيهية والصناعية )العقارات(؛ 

ارات؛ سمسرة العقارات؛ تحصيل اإليجارات؛ إدارة العقارات؛ تقييم تثمين العق

الممتلكات؛ تأجير الممتلكات؛ إدارة محفظة الممتلكات؛ خدمات العثور على الممتلكات؛ 

خدمات إدارة أصول الممتلكات؛ ترتيب اإليجارات لتأجير الممتلكات التجارية 

بإدارة استثمارات الممتلكات؛ تقديم والصناعية والسكنية؛ الخدمات العقارية المتعلقة 

المعلومات المتعلقة بسوق الممتلكات )العقارات(؛ الخدمات المالية المتعلقة بتمويل 

العقارات ومشروعات العقارات؛ تحويل األموال؛ تحويل األموال الدولي، خدمات 

نترنت؛ المعلومات المتعلقة بالتمويل والعقارات من قاعدة بيانات جهاز كمبيوتر أو اإل

خدمات إدارة العقارات الُمقدمة على اإلنترنت من خالل اإلنترنت؛ تمويل تطوير 

الممتلكات؛ خدمات العقارات المتعلقة باالستحواذ على األرض ومشروعات العقارات؛ 

إدارة األصول؛ خدمات النصح واالستشارات والمعلومات المتعلقة بمبادئ التمويل 

رأس المال؛ إدارة صناديق األسهم الخاصة؛ خدمات اإلسالمي؛ تنظيم معامالت سوق 

استثمار أموال األسهم الخاصة؛ إدارة الصناديق؛ استثمار الصناديق؛ إدارة صناديق 

الشركات؛ توجيه إدارة أموال االستثمار لصناديق االستثمار؛ تمويل االئتمان؛ الخدمات 

سرة السندات؛ الخدمات المالية المالية المتعلقة بتقديم وهيكلة رأس المال والتمويالت؛ سم

المتعلقة بتقديم وهيكلة رأس المال والتمويالت؛ سمسرة السندات؛ الخدمات المالية 

المتعلقة بالسندات؛ الخدمات المالية المتعلقة بالتداول في األسهم؛ توجيه األسهم؛ إدارة 

األوراق األسهم؛ خدمات معلومات األسهم واألوراق المالية؛ إدارة األسهم؛ خدمات 

المالية واألسهم؛ األوراق المالية؛ إدارة األوراق المالية؛ إبرام سندات األوراق المالية؛ 

سمسرة األوراق المالية؛ التداول في األوراق المالية؛ الخدمات المتعلقة باالستثمارات 

؛ البديلة؛ إدارة وتوجيه االستثمارات البديلة؛ إعادة هيكلة الدين؛ خدمات استثمار الدين

خدمات إعادة التمويل؛ بحوث االستثمار؛ البحوث المالية؛ خدمات البحوث االقتصادية؛ 

خدمات النصح واالستشارات والمعلومات المتعلقة بجميع الخدمات السابقة."الواردة 

 05بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9009092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه  -المصرف المتحد ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 التحرير  -ش القصر العيني مبني كايرو سنتر  295

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

  05االعمال المصرفيه بالفئه  - 05الفئة 
 

التنازل عن البيان  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -شتراطات        :      اال

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9005022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وليةشركة محدودة المسئ -اليبابا جروب هولدنج ليمتد. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جورج تاون ، جراند كايمان ،  027ص.ب رقم  -فورث فلور ، وان كابيتال بالزا 

 كايمان ايسالندس ) جزر كايمان ( 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية؛ الشئون العقارية؛ تصفية وتسوية  - 05الفئة 

امالت المالية عبر شبكة حاسوب عالمية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت المع

والخدمات المالية؛ خدمات بطاقة االئتمان ومعالجة ونقل الفواتير والمدفوعات الخاصة 

بها، وتوفير التأمين على المعامالت المالية؛ خدمات تحويل األموال؛ نقل األموال 

ل المدفوعات لآلخرين عبر اإلنترنت؛ الخدمات بالوسائل اإللكترونية لآلخرين؛ تحوي

المالية التي تتمثل في الفواتير وخدمات معالجة الدفع؛ ترتيب وإدارة عقود اإليجار 

والتأجير؛ تأجير واستئجار العقارات؛ تثمين العقارات؛ التقييم العقاري، والتمويل 

الوكاالت العقارية؛ العقاري، واالستثمار العقاري؛ خدمات الوساطة العقارية؛ خدمات 

خدمات وكاالت اإلسكان؛ الخدمات االكتوارية؛ إدارة العقارات والخدمات االستشارية؛ 

جمع اإليجارات؛ تأجير مكاتب )عقارات(؛ تأجير الشقق والمساكن؛ توفير المعلومات 

المالية عبر اإلنترنت؛ خزائن حديدة لحفظ األمانات وإصدار خدمات قسائم السفر؛ 

رأسمالية؛ التقييم المالي ]التأمين، والبنوك، والعقارات[؛ الخدمات المالية استثمارات 

وإدارة األصول؛ التأمين والخدمات المالية؛ الخدمات المالية التي توفرها وسائل 

االتصاالت؛ االستشارات المالية والخدمات االستشارية؛ الخدمات المصرفية عبر 

ر اإلنترنت من قواعد بيانات الحاسوب أو اإلنترنت؛ الخدمات المصرفية المقدمة عب

اإلنترنت؛ خدمات السمسرة في األوراق المالية، خدمات أسعار البورصة؛ سمسرة 

األسهم والسندات، التحليل المالي؛ خدمات بطاقة الخصم، وخدمات بطاقة الحساب 

وخدمات ضمان الشيكات؛ الخدمات المصرفية وخدمات حسابات التوفير واالستثمار؛ 

ات المقاصة المالية؛ التحقق من الرصيد عبر شبكة معلومات الحاسوب العالمية؛ خدم

خدمات إدارة مخاطر االئتمان اإللكترونية؛ الدفع اإللكتروني للمشتريات وخدمات دفع 

الفواتير إلكترونيًا؛ خدمات الخصم واالئتمان الخاصة بالحسابات المالية ؛ الخدمات 

بطاقات القيمة المخزنة، بطاقات الحساب وبطاقات المصرفية اإللكترونية؛ إصدار 

الخصم؛ خدمات بطاقات االئتمان عن طريق الهاتف؛ خدمات المعلومات المتعلقة 

بالتمويل والتأمين المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الحاسوب أو اإلنترنت؛ وكالة 

ون؛ تقييم المجوهرات؛ تحصيل رسوم الغاز والكهرباء؛ تقييم التحف القديمة؛ تقييم الفن

تقييم السيارات المستعملة؛ توريد المعلومات الضريبية ؛ جمع التبرعات الخيرية؛ تنظيم 

تحصيل التبرعات الخيرية؛ تحصيل التبرعات الخيرية؛ تأجير النقود الورقية وآالت عد 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

أو تجهيز العمالت؛ تأجير ماكينات الصراف اآللي أو آالت الصرف اآللي؛ خدمات 

ع عبر اإلنترنت؛ ترتيب التمويل لمشاريع البناء ؛ إصدار القسائم ؛ توفير الخدمات الدف

اإللكترونية لتحويل األموال ؛خدمات التبادل النقدي ، خدمات الصرف النقدي ، توفير 

البطاقات وبطاقات الشراء المسبقة الدفع ، خدمات تحويل األموال ؛ بما في ذلك جميع 

التي توفرها الوسائل اإللكترونية مثل خدمات الخبراء الخدمات المذكورة أعاله 

االستشاريين والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بالتحويل اإللكتروني لألموال ؛ 

خدمات تحويل العمالت األجنبية وصرف العمالت األجنبية ؛ تداول العمالت وصفقات 

( ؛ niakckcolbسلة الكتل )العمالت ؛ سمسرة العمالت ؛ المعامالت المالية عبر سل

جمع التبرعات الخيرية وتوفير خدمات جمع التبرعات الخيرية فيما يتعلق بموازنة 

الكربون والوساطة في موازنة الكربون ؛ رعاية برامج تعويض الكربون ؛ تمويل 

مشاريع خفض االنبعاثات واالستثمار فيها ؛ االستثمار في برامج ومشاريع موازنة 

ستثمار في صناديق خفض االنبعاثات ؛ تقديم القروض بما في ذلك الكربون ؛ اال

( ؛ خدمات niakckcolbالقروض المؤقتة والمعامالت المالية عبر سلسلة الكتل)

الخبراء االستشاريين والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بالخدمات المذكورة 

 .05أعاله بالفئه 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -د مالك العالمة باستخدامها مجمعة تعه -االشتراطات        :      

182148
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9007062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -مدن للتنمية العقارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الشيخ  -الدور الخامس  - 0مبنى  -يوليو  25محور  - 22مجرة االدارى بلوك مبنى 

 الجيزه -زايد 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

" خدمات الشؤون العقارية ، خدمات وكاالت العقارات ، خدمات إدارة  - 05الفئة 

، خدمات  العقارات ، خدمات التقييم المالي ]التأمين واألعمال المصرفية والعقارات[

تأجير العقارات ، خدمات تثمين العقارات ، خدمات سمسرة العقارات ، خدمات تأجير 

 "05المكاتب ]عقارات[ ، خدمات تأجير الشقق بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9000229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/90/2920 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -يورنت اكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى   -ش مصطفى كامل  27

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 05الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مؤسسه طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية -فودافون انترناشيونال سيرفيزيس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  5مدينه  -أ المحور المركزى  22/2القطعه  2226الوحده االداريه رقم 

 الجيزه 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

  05الخدمات الوارده بالفئه  - 05الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9290272 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

29/92/2929 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية  -شركة منازل للتطوير العقاري والسياحي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 التجمع الخامس  - A5وحده رقم  -بالدور السادس  200

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

  05ارد بالفئه رقم االستثمار العقارى الو - 05الفئة 
 

 االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه

 


