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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1493129 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/10/4199 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز ش . م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة  99 - 93 - 47 - 49 - 44 - 42مدينة قويسنا القطعة 

 المنوفية  -األولى بمنطقة مبارك الصناعية 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31المقرمشات واالسناكس و الحلويات و الشيكوالته الوارده بالفئة  - 31الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1331094 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/14/4199 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بسكو مصر  -الشركة المصرية لالغذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الزيتون  -االميرية  -ش السواح  32

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها ماعدا عسل النحل  31جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 31الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1339419 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/4199 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   -فود اند بيفردج بوتيك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -المعادي  -دجلة   911ج شارع  49

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  31العصير البودر الوارد بالفئة  - 31الفئة 
 

على حدى  muiperpيوم االشتراطات        :      التنازل عن بريم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1349904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/11/4197 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمد يحي عبد الغني محمد شاهين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لقاهرها -الزيتون  -شارع الخربوطللي من طومانباي  47

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31البن الوارد بالفئة  - 31الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1341490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/99/4197 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  - تامر رجب وشركاه

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 94شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  312

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1399423 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/14/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -شركة الخامات األولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجبت ش م م 

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

     ddx  ،F94  ،41ارقام  القطع  c9مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

C  2 المنطقة الصناعية   49والقطعه  

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 -ارز  -دقيق  -محسنات خبز  -المستحضرات المصنوعه من الحبوب  - 31الفئة 

الحلويات بكافه  -شيكوالتة  -بسكويت  -كاكاو  -بن  -سكر  -شاى  -صلصه -مكرونة 

 31مايونيز وجميع منتجات الفئه  -كاتشاب  -سل اسود ع -عسل نحل -انواعها 
 

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

التنازل عن الرسم  - 308451العالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1397929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/13/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -أيمنا افندى   -أيمن افندى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الشرق  -الدور األول على يمين المدخل  - 9شارع صالح سالم ومحمد محمود شقة  94

 بورسعيد  -

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31جميع منتجات الفئة  - 31الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1390904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/13/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية-الخطاب للمطاحن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الدور السابع  -باب اللوق  -شارع عبد المجيد الرملي  49

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 31منتجات الدقيق الواردة بالفئة  - 31الفئة 
 

381141العالمة مرتبطة مع العالمة  -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    1391404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/12/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

درة  -الشركة العربية المتكاملة للصناعات الغذائية  -محمد فرحان السكمانى وشركاه 

 شركة تضامن -الشام 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة الصناعية الثالثة  - 3مبنى أ -مجمع مبارك  479و  474الوحدة الصناعية رقم 

 الجيزة -اكتوبر  9 -

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31االرز البسمتى بالفئة  - 31الفئة 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1371971 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/12/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة مصريةشركة -الخطاب للمطاحن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الدور السابع  -باب اللوق  -شارع عبد المجيد الرملي  49

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31منتجات الدقيق الواردة بالفئة  - 31الفئة 
 

381141ع الغالمة العالمة مرتبطة م-االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1372204 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/17/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة همتو لالستيراد و التصدير و التعبئة و التغليف و التوزيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمالك  3حوض رقم  -تقسيم شركة النور  414204914الكائن مقرها ب القطعة رقم 

 -المنطقة الصناعية  -مصر اسكندرية الصحراوى  49الكيلو  -ناحية زمام ابورواش  -

 الجيزة 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31حلويات جافة على الفئة  - 31الفئة 
 

-----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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1379149 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/11/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ش ت م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السالم القاهرة -مجمع المطاحن  

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31الدقيق بالفئة  - 31 الفئة
 

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 ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1379144 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/11/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ال القاهرة ش ت م م شركة مطاحن ومخابز شم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السالم القاهرة -مجمع المطاحن  

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31الدقيق بالفئة  - 31الفئة 
 

يان التنازل عن الب -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1379049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/11/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة همتو لالستيراد والتصدير  -حسين عباس احمد و محمد حمدان احمد وشركاة 

 شركة تضامن  -والتعبئة والتغليف والتوزيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تقسيم االمالك ناصية خارج  3تقسيم شركة النور حوض رقم 41,  20,  914قطعة 

 طريق مصر االسكندرية الصحراوى  49الكيلو   -زمام ابو رواش محافظة الجيزة 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

" أقراص سكرية ]حلويات [ ، قطع حلوى ]حلويات[ ، سكاكر القهوة  - 31الفئة 

والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق  والشاي

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ 

عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل 

 دون غيرها 31ات على الفئة والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج و جميع المنتج
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1379043 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/11/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة همتو لالستيراد والتصدير  -حسين عباس احمد و محمد حمدان احمد وشركاة 

 شركة تضامن  -والتعبئة والتغليف والتوزيع  

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

تقسيم االمالك ناصية خارج  3تقسيم شركة النور حوض رقم 41,  20,  914قطعة 

 طريق مصر االسكندرية الصحراوى  49الكيلو   -زمام ابو رواش محافظة الجيزة 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

ر القهوة والشاي أقراص سكرية ]حلويات [ ، قطع حلوى ]حلويات[ ، سكاك - 31الفئة 

والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 

المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل 

والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

 دون غيرها 31ج و جميع المنتجات على الفئة )التوابل(؛ البهارات؛ الثل
 

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

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1379044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/11/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

ير شركة همتو لالستيراد والتصد -حسين عباس احمد و محمد حمدان احمد وشركاة 

 شركة تضامن  -والتعبئة والتغليف والتوزيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تقسيم االمالك ناصية خارج  3تقسيم شركة النور حوض رقم 41,  20,  914قطعة 

 طريق مصر االسكندرية الصحراوى  49الكيلو   -زمام ابو رواش محافظة الجيزة 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

أقراص سكرية ]حلويات [ ، قطع حلوى ]حلويات[ ، سكاكر القهوة والشاي  - 31الفئة 

والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 

المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل 

؛ الخردل؛ الخل والصلصات والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح

 دون غيرها 31)التوابل(؛ البهارات؛ الثلج و جميع المنتجات على الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1379049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/11/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة همتو لالستيراد والتصدير  -عباس احمد و محمد حمدان احمد وشركاة حسين 

 شركة توصية بسيطه  -والتعبئة والتغليف والتوزيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تقسيم االمالك ناصية خارج  3تقسيم شركة النور حوض رقم 41,  20,  914قطعة 

 يق مصر االسكندرية الصحراوى طر 49الكيلو   -زمام ابو رواش محافظة الجيزة 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

أقراص سكرية ]حلويات [ ، قطع حلوى ]حلويات[ ، سكاكر القهوة والشاي  - 31الفئة 

والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات 

حلويات المثلجة؛ عسل النحل المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ ال

والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات 

 دون غيرها 31)التوابل(؛ البهارات؛ الثلج و جميع المنتجات على الفئة 
 

وغيرها 135038العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
 

 

 

18 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1377149 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/11/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة كوباد ايجيبت للتجاره والصناعات الدوائيه )كوباد فارما ( ش م م 

 مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مكرر مساكن شيراتون  9991مربع  2قطعه رقم 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 31الفئة 
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19 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1309931 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/14/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -االولى للمطاحن والمواد الغذائية )ش م م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الهرم  -شارع المريوطية برج الهدى 923

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31دقيق الوارد بالفئة  - 31الفئة 
 

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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1309939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/14/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -االولى للمطاحن والمواد الغذائية)ش م م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الهرم  -شارع المريوطية برج الهدى 923

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31ارد بالفئة دقيق الو - 31الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1307901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/13/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -( الهالل والنجمة الفضية مصر ) سالم أمين سالم هالل وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -  31قطعة رقم  -  3 المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 31الفئة 
 

النماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة ب -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

22 

 

 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1307444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/13/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -الصينية المصرية للصناعات الغذائية لصاحبها ايمن خيرى الحفيرى 

 الجنسية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -مخازن الشباب    - 324قطعة رقم  -أكتوبر   9

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31المصاصات الواردة بالفئة رقم  - 31الفئة 
 

على  POPالتنازل عن مقطع بوب  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1307440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/13/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -الصينية المصرية للصناعات الغذائية لصاحبها ايمن خيرى الحفيرى  

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة   -مخازن الشباب  -  324قطعة رقم  -أكتوبر   9

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31المصاصات الواردة بالفئة رقم  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1307400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/13/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ستاربكس كوربوريشن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حده االمريكيهالواليات المت - 10932  -واشنطن   -يوتاه افنيو ساوث سياتل  4219

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

مزيجات من  -مشروبات اساسها القهوه  -القهوة المطحونة وغير المطحونة  - 31الفئة 

 31المشروبات اساسها القهوه بالفئه رقم 
 

386641االشتراطات        :      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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    1319930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/14/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -االميرية  -شارع السواح  32 -34

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31مخبوزات الوارده بالفئة  -حلويات  -رقائق -البسكويت  -لمحلى الكعك ا - 31الفئة 

 دون غيرها
 

وغيرها  140101االشتراطات        :      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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1314947 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/17/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -ذور للصناعات الغذائية واالستيراد والتصدير و تجارة الجملة )ش م م( الج

 مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش محمد حسن بدران. مدينة نصر اول القاهرة 0

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31المواد الغذائية و جميع منتجات الفئة  - 31الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1310744 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/11/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى -وائل عاصم محمد توفيق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 النيل القاهره  ش محمد مظهر الزمالك قصر 40

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31جميع منتجات الفئه  31الوجبات الجاهزه الوارده بالفئه  - 31الفئة 
 

----االشتراطات        :      



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/91/4191 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة مساهمةمصرية -فريدج إلنشاء وتشغيل وادارة المطاعم ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الثانى القاهرة 4يوليو شقه  49ش  992

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية واألرز والتابيوكا والساغو,  - 31الفئة 

ق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات والحلويات الدقي

المثلجات , عسل النحل والعسل األسود, الخميرة ومسحوق الخبيز, الملح والخردل, 

 31والخل ,الصلصات ) التوابل( , البهارات، الثلج وجميع المنتجات الواردة في الفئة 

 دون غيرها
 

------   االشتراطات        :   
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311317 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -العادلية للتجارة  -ايمن عبد الواحد السيد محمد فالح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -هه   النز -شارع عبد الله بن الزبير   4

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31كاكاو بالفئه رقم  -مشروبات اساسها القهوه  -كابتشينو  -نسكافيه  -بن  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311331 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -لنشوية والزيوت النباتية ايمانز للمواد ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينه  -المنطقه الصناعيه   111شارع  41114بلوك  44-49-41-3-4-9قطع 

 القليوبيه   -العبور 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31النشا والجلوكوز الوارد بالفئه رقم  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311047 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية محدودة المسئوليه -أاليد انترناشيونال بزنس ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، مدينة اليكوت ، او  دى 914اتش ، اليكوت ميلز درايف ، مجمع  3444بى/ 

 ، الواليات المتحده االمريكية 39123

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31فطائر ، حلويات عربية ، حلويات وكل هذة المنتجات واردة بالفئة  - 31الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311149 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش.ذات مسئوليه محدوده-زينجشاو ليانجان انتربرايسز كو ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-طريق وينهوا  -شمال الدائري الثالث -مركز هانهايبيجين لالعمال - 993112ار ام 

 الصين  -هنان - مدينة زينجشاو -حي جينشوي 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

اللبن و الشاي و الكاكاو و السكر و االرز و التابيوكا و الساغو و اللبن  - 31الفئة 

الدقيق و مستحضرات المصنوعه من الحبوب و الخبز و الفطائر و -االصطناعي 

الملح و  -ق الخبيز مسحو -الخميرة  -و العشل االسود  -عسل النحل -الحلويات المثلجة 

دون  31البهارات و التوابل و الثلج و كافة المنتجات الوارده بالفئة  -الخردل و الخل 

 غيرها
 

-----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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311132 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش.ذات مسئوليه محدوده-ليانجان انتربرايسز كو ليمتد زينجشاو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-طريق وينهوا  -شمال الدائري الثالث -مركز هانهايبيجين لالعمال - 993112ار ام 

 الصين  -هنان -مدينة زينجشاو  -حي جينشوي 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

لشاي و الكاكاو و السكر و االرز و التابيوكا و الساغو هي منتجات اللبن و ا - 31الفئة 

الدقيق و مستحضرات المصنوعه من الحبوب و الخبز و الفطائر -و اللبن االصطناعي 

الملح  -مسحوق الخبيز  -الخميرة  -و العشل االسود  -عسل النحل -و الحلويات المثلجة 

دون  31ة المنتجات الوارده بالفئة البهارات و التوابل و الثلج و كاف -و الخردل و الخل 

 غيرها
 

-------االشتراطات        :      
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211772 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة مطاحن التاج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الجيزة .  -اكتوبر  9مدينة  -حى الياسمين جرين الند المنطقة السياحية الثانية  913فيال 

 ج.م.ع  

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31الدقيق الوارد بالفئة رقم  - 31الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219199 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية  -ميريل جوزيف فرناندو اند صنز ) بى فى تى ( ال تى دي 

 مؤلفة طبقا  لقوانين سيري النكا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سيرالنكا  -ا ، نيجومبو رود ، بيلياجود 999

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31الشاى الوارد بالفئة رقم  - 31الفئة 
 

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

183464العالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219114 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 94شقه  -الدور الثالث  -شارع السودان  312

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219297 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -هاي فود للصناعات الغذائية المتطورة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -مدينه العاشر من رمضان  - 9المنطقه  - 931القطعه رقم 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع منتجات الفئة  31البسكويت و الحلوى و الشيكوالتة الوارده بالفئة  - 31الفئة 

31 
 

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

110036العالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات  -تستى مور  -الشركة المصرية السورية النتاج الحلوى والمواد الغذائية 

 مسئوليه محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  dxقطعة رقم  c 9قة الصناعية قطاع المنط 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها31البسكويت بالفئة  -اللبان  -الشيكوالته  -البنبون  -الحلوى  - 31الفئة 
 

هد مالك العالمة تع -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 ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219799 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المصرية العالمية لصناعة الطحن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 9كافة  في مدينه 42المنطقه الصناعيه الثالثه قطعه رقم 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31الدقيق والمكرونه فقط بالفئة  - 31الفئة 
 

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

156000مع 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -احمد اسامه امين محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -الزفازيق ثان  -المساكن التعاونية  -ش السعودية  4

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا الشوفان 31لواردة بالفئه جميع المنتجات ا - 31الفئة 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1213143 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -94شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  312 

 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا الشيكوالته 31جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1213441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/94/4191 

 :التسجيل طالبإسم 
 

شركة مساهمه   -الشركة المصرية العالمية للصوامع والتخزين والصناعات الغذائية 

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اكتوبر  9مدينة  -  34القطعه   -المنطقة الصناعيه الثالثه 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31بالفئه رقم جميع المنتجات الواردة  - 31الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1213104 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -ذائية شركة هابي سويت للصناعات الغ -احمد محمد عطيه الكمار وشركاه 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 القليوبية  -شبين القناطر الخيرية 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31الحلوى بجميع انواعها بالفئة  - 31الفئة 
 

---------ت        :      االشتراطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212349 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

الدولية للصناعات  -مهنى زين العابدين مهنى ابراهيم وابراهيم احمد زكى عبد ربه

 شركة تضامن -الغذائية)اليكس فودز( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه برج العرب الجديده -المنطقه الصناعيه الرابعه   - 0بلوك رقم  0قطعه رقم 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31البسكويت بالفئه  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212391 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سويسرية  -سوسيتيه ديه برودوي نستله  اس . أيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا -فيفي 9011

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

مثلجات صالحة لألكل ،مياه مجمدة ، شراب ]مثلجات[ ، حلويات مثلجة ،  - 31الفئة 

(، حلوى مثلجة ، زبادي مجمد ، مساحيق وعوامل التماسك كعك مثلج ،بوظة )أيسكريم

)المدرجة في هذه الفئة( لصنع مثلجات صالحة لألكل و/او مياه مجمدة و/او شراب 

]مثلجات[ و/او حلويات مثلجة و/او كعك مثلج و/او بوظة )أيسكريم( و/او حلوى مثلجة 

 دون غيرها 31و/او زبادي مجمد. الواردة بالفئة 
 

وغيرها 355014ات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة االشتراط
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية  -شركة قبانى لتصنيع وتجهيز البن "بن الحموى " )ش ذ م م( 

 محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مدينة العاشر  من رمضان  31المجاورة  - 301القطعة  - 3شقة 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31البن الوارد بالفئه  - 31الفئة 
 

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

التنازل عن البيانات المصاحبة للعالمة - 104401 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212313 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه  مصرية -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اكتوبر  9مدينه   - 42قطعه  -اعيه الثالثه المنطقه الصن

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 31الفئة 
 

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

وغيرها  606811العالمة رقم 
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212949 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر   9مدينة  -  42قطعة   -المنطقة الصناعية الثالثة 

 31 : المةــــــات العـــئف
 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 31الفئة 
 

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

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

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212947 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر   9مدينة  - 42قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 31الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى  -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212941 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر   9مدينة  -  42قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31م جميع المنتجات الواردة بالفئه رق - 31الفئة 
 

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

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -ركن الشامى لتصنيع الحلوى وااليس كريم وااللبان ومشتقاتها  ال

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اكتوبر  9مدينة   -الحى الخامس  219

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

لفئة االيس كريم والحلويات والمقرمشات والمعجنات والشيكوالتة الواردة با - 31الفئة 

 دون غيرها 31
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

ة توصية شرك -شهره للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 94شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  312

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 فيما عدا الحلوي و اللبان  31جميع منتجات الفئه  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219120 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ألمندرا بي تي اي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  91991سوخومفيت رود كلونج توي بانكوك تايالند  924تو باسيفيك بليس  4214

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31محليات طبيعيه بدائل السكر فئة  - 31الفئة 
 

-------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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219121 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ألمندرا بي تي اي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  91991بانكوك تايالند  سوخومفيت رود كلونج توي 924تو باسيفيك بليس  4214

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  31منكهات للماكوالتات والمشروبات بخالف الزيوت العطريه فئة  - 31الفئة 

 غيرها
 

-----االشتراطات        :      



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219193 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أكتوبر  9مدينه  - 42قطعه   -المنطقه الصناعيه الثالثة 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 31الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219419 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -وليد عبد المقصود ابراهيم محمد 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 قليوبيه  -بنها  -الحرس الوطنى  -شارع عتلم  2

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31الحالوه الطحينيه بالفئه  - 31الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1217324 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -قطعه ب خدمات جنوب مدينه العاشر من رمضان  4 المنطقه الصناعيه 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31لشيكوالته و الحلويات و جميع منتجات الفئه البسكويت و ا - 31الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1217917 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وليناشركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية نورث كار -بيبسيكو انك.

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  91477اندرسون هيل رود , بيرشيس , نيو يورك , ان واي  711

 االمريكية

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقهوة  - 31الفئة 

مصنوعة من الحبوب؛ الخبز والمعجنات االصطناعية؛ الدقيق والمستحضرات ال

والحلويات؛ الثلج؛ العسل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبز؛ الملح؛ الخردل؛ 

التوابل والثلج؛ صلصات للغموس للوجبات الخفيفة ؛ الوجبات الخفيفة القائمة على 

الطحين والذرة والحبوب واألرز؛ الرقائق والمقرمشات المصنوعة من منتجات 

بوب؛ الوجبات الخفيفة المنتفخة والمنفوشة؛ الوجبات الخفيفة؛ الغموس للوجبات الح

 ( دون غيرهـــــــــــــا31الخفيفة؛ بذور الحبوب المصنعة الوارده بالفئة )

 
 

وغيرها 44041العالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية -شركة ورثة ادريس على عليان مصنع روسوس للحلويات والبسكويت 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الموسكى -درب البرابرة -ش حوش الحين 97

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31الحلويات و البسكويت بالفئه رقم  - 31فئة ال
 

منح الطالب حق خاص على االلوان  - 108010االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالغالمة رقم 

الموضحة بالصورة 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210241 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/14/4141 

 :التسجيل سم طالبإ
 

  شركه ذات مسئوليه محدوده -دبلن للصناعات الغذائيه )ش ذ م م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كورنيش المعادى  -خلف برج علياء  -شارع المشتل متفرع من شارع الشيشينى  99

 القاهرة

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

  31الحلويات بالفئه  - 31الفئة 
 

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

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدوده -دبلن للصناعات الغذائيه ش.ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  الجيزه -اكتوبر  9 -المنطقه الصناعيه السادسه  1/7القطعه 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

  31الحلويات الواردة بالفئه رقم  - 31الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدوده -ويليسلي انفستمنتس بي تي اي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سنغافوره - 301990سنغافوره  4# 12 -914الجوياند افنيو  990

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

لمعالج؛ الصلصات المركزة؛ مشروبات الكاكاو؛ مشروبات القهوة؛ الشعير ا - 31الفئة 

الكينوا المعالجة؛ الحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ حلويات المكسرات؛ ألواح الحلويات؛ 

حلويات اللوز؛ معجنات الحلويات؛ حلويات الفول السوداني؛ حلويات الزبادي؛ حلويات 

طازج؛ خبز الفواكه؛ الشوكوالتة؛ ألواح الشوكوالتة؛ الخبز؛ الخبز الدائري؛ الخبز ال

الشوكوالتة؛ كعكات الشوكوالتة؛ حليب الشوكوالتة؛ كيك الشوكوالتة؛ رقائق 

الشوكوالتة؛ صلصة الشوكوالتة؛ قهوة الشوكوالتة؛ معاجين الشوكوالتة؛ السكاكر؛ 

ألواح الحلوى؛ األرز؛ األرز البني؛ رقائق األرز طحين األرز؛ طحين التابيوكا؛ 

تابيوكا والساغو؛ طحين التابيوكا ]للطعام[؛ الساغو؛ السكر؛ الكاكاو؛ خلطات الكاكاو؛ ال

مسحوق الكاكاو؛ مشروبات الكاكاو؛ الحلوى مع الكاكاو؛ األطعمة التي أساسها الكاكاو؛ 

المشروبات المصنوعة من الكاكاو؛ صلصات لتزيين الحلويات؛ صلصات للطعام؛ 

الخبز؛ الكيك؛ خبز الفواكه؛ ألواح الشوكوالتة؛ حبوب اإلفطار؛ شاي الفواكه؛ 

المشروبات التي أساسها الشاي؛ حلوى الشوكوالتة المحشوة؛ األشربة؛ الفواكه المغلفة 

بالشوكوالتة؛ الكيك؛ المكسرات المغلفة )حلويات(؛ الكيك االسفنجي؛ حلويات األلبان؛ 

؛ الحلويات؛ ألواح الحبوب؛ كيك الفاكهة؛ البوظة المصنوعة من األلبان؛ ألواح الحلوى

صلصات الطعام؛ الحبوب الجاهزة لألكل؛ الحلويات؛ المشروبات التي أساسها الشاي 

مع نكهة الفاكهة؛ سكر الفاكهة؛ الجلوكوز لألطعمة؛ المحليات الطبيعية؛ سكر النخيل؛ 

خلطات األشربة؛ السكر السائل؛ صلصات الطعام؛ الكمأة )حلويات(؛ حلويات الزبادي؛ 

 ( دون غيرهـــــــــــــا 31لحلويات الــوارده بالفئة )ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -سكوادرا للصناعات الغذائية  -هانى شاكر اسحق وشريكتية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -مدينة نصر  -الدور االول  -ش مصطفى النحاس  33

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31أيس كريم الوارد بالفئة رقم  - 31الفئة 
 

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

على حدى  Wنازل عن حرف دبليو الت -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -طه محمود عبد العزيز حسين البطش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 _ أول المنتزه _ محافظة االسكندرية  ش عمر بن عبد العزيز _ عزبة المنشية 94

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 31الفئة 

 
 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -لطحن الشركة المصرية العالمية لصناعة ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 9مدينة  - 42قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31الدقيق وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 31الفئة 
 

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

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291141 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -يسرى راشد يعقوب جرجس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم الدخيلة  -الجزار دخلة سوق الهانوفيل ام زغبو بجوار ونيس 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 31الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -ميكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديده  -ش عبد السالم فريد  29

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -رنا محمد عبد الحميد عطوان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -حاس طنطا اول ش احمد الجمل من ش الن 97

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

  31جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291094 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركه مساهمه مصري -الليلة الكبيرة للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق مصر اسكندريه  49الكيلو  1عقار بالقطعه رقم 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31منتجات الفئه  - 31الفئة 
 

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 ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291172 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -الخطاب للمطاحن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه  -البر الشرقى امام كليه االقتصاد المنزلى  -شبين الكوم  -شارع زكى شبانه 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 31الفئه منتجات الدقيق الوارده ب - 31الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1299912 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/12/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه  -تة كوفرتينا ش.م.م الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوال

 مصريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه العبور  -المنطقه الصناعيه ب & ج  - 47119د بلوك رقم 99 -ج  99قطعه 

 القليوبيه 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31منتجات الحلوى الجافة بكافة انواعها الوارده بالفئة رقم  - 31الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1299919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/12/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه  -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا ش.م.م  

 ه مصري

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه العبور  -المنطقه الصناعيه ب & ج  - 47119د بلوك رقم 99 -ج  99قطعه 

 القليوبيه 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31منتجات الحلوى الجافة بكافة انواعها الوارده بالفئة رقم  - 31الفئة 
 

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

363041العالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1294442 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/12/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -البركة لتجارة المواد الغذائية  -محمد علي جوهر وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم الدخيله االسكندريه -الهانوفيل  -تقاطع ش اسوان من ريديمبكس 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 31الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

74 

 

 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    1294034 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه  -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا ش.م.م  

 مصريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ينه العبور مد -المنطقه الصناعيه ب & ج  - 47119د بلوك رقم 99 -ج  99قطعه 

 القليوبيه 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

  31منتجات الحلوى الجافه بكافه انواعها الواردة بالفئة رقم  - 31الفئة 
 

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

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1294032 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه  -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا ش.م.م 

 مصريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه العبور  -المنطقه الصناعيه ب & ج  - 47119د بلوك رقم 99 -ج  99قطعه 

 القليوبيه 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31منتجات الحلوى الجافه بكافه انواعها الواردة بالفئة رقم  - 31الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

76 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1294031 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/14/4141 

 :التسجيل طالبإسم 
 

شركه مساهمه  -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا ش.م.م  

 مصريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه العبور  -المنطقه الصناعيه ب & ج  - 47119د بلوك رقم 99 -ج  99قطعه 

 القليوبيه 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

  31الحلوى الجافه بكافه انواعها الواردة بالفئة رقم  منتجات - 31الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1294029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه  -ة الحلويات والشكوالتة كوفرتينا )ش م م( الشركة الشرقية لصناع

 مصريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه العبور  -المنطقه الصناعيه ب & ج  - 47119د بلوك رقم 99ج ،  99قطعه 

 القليوبيه 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31ة بالفئة منتجات الحلوى الجافه بكافه انواعها الوارد - 31الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1294022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمه مصريه  شركه -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشكوالتة كوفرتينا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه العبور  -المنطقه الصناعيه ب & ج  - 47119د بلوك رقم 99 -ج  99قطعه 

 القليوبيه 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31منتجات الحلوى الجافه بكافه انواعها فئة  - 31الفئة 
 

خاص على االلوان االشتراطات        :      منح حق 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1294024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه  -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشكوالتة كوفرتينا )ش م م( 

 مصريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه العبور  -المنطقه الصناعيه ب & ج  - 47119رقم  د بلوك99ج ،  99قطعه 

 القليوبيه 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31منتجات الحلوى الجافه بكافه انواعها الواردة بالفئة  - 31الفئة 
 

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

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    1294049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه  -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشكوالتة كوفرتينا )ش م م( 

 مصريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه العبور  -المنطقه الصناعيه ب & ج  - 47119د بلوك رقم 99ج ،  99قطعه 

 القليوبيه 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31منتجات الحلوى الجافه بكافه انواعها الواردة بالفئة  - 31الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1294044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه  -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشكوالتة كوفرتينا )ش م م( 

 مصريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه العبور  -المنطقه الصناعيه ب & ج  - 47119د بلوك رقم 99ج ،  99قطعه 

 القليوبيه 

 31 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 31منتجات الحلوى الجافه بكافه انواعها الواردة بالفئة  - 31الفئة 
 

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

363041مع العالمة رقم 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1294043 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه  -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشكوالتة كوفرتينا )ش م م( 

 مصريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه العبور  -المنطقه الصناعيه ب & ج  - 47119د بلوك رقم 99ج ،  99قطعه 

 القليوبيه 

 31 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 31منتجات الحلوى الجافه بكافه انواعها الواردة بالفئة  - 31الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1294139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/14/4141 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -بوليدو للتجارة المواد الغذائية )صناعه وتجاره( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4122/9بسنتر سيلفر مول التجارى بالقطعه رقم  3برج رقم  4الوحده االداريه رقم 

 اكتوبر  9شارع المحور المركزى مدينه 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 31الفئة 
 

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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1293911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -رة والتوكيالت التجارية والتصدير شهرة للتجا-تامر رجب وشركاة

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  - 94شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  312

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 31الفئة 
 

------      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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1293731 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المراعي الخضراء للصناعات الغذائية ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  مصر -الجيزة  -أكتوبر  9مدينة  - 4/931القطعة رقم  -المنطقة الصناعية الثالثة 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا الثلج 31جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 31الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1292934 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية ddoF Fiixشركة ريتش فوود للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة العبور  - 94111بلوك  97

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31وم فئة منتجات ومستحضرات وصلصات لحوم وتوابل لح - 31الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

87 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1292939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية ddoF Fiixشركة ريتش فوود للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة العبور  - 94111بلوك  97

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31منتجات ومستحضرات وصلصات لحوم وتوابل لحوم فئة  - 31الفئة 
 

عالمة باستخدامها مجمعةتعهد مالك ال -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1344341 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/10/4197 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المجموعة التجارية الدولية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع الثالث  -طقة الصناعية المن -الورش  -منطقة الصناعات الصغيرة  9قطعة رقم 

 القاهرة الجديدة  -

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع منتجات الفئة  - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1399494 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/94/4197 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -اج وتعبئة عسل نحل ومشتقاتة النحالوية النت -مالك وديع محفوظ 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم الدخيلة  -الهانوفيل -قبلي مساكن طلعت مصطفي 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع منتجات الواردة بالفئة  - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1397917 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/13/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة الخامات اآلولية للصناعات الغذائية بيك الند ايجيبت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

والقطعة رقم  ddx  . .C 41و   F94القطع أرقام  C9مدينة العاشر من رمضان 

 2 ية بالمنطقة الصناع 49

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 -بقوليات  -أعالف  -الفواكه و الخضروات الطازجة  -الحاصالت الزراعية  - 39الفئة 

 39دواجن حية و جميع منتجات الفئة  -ماشية  -حيوانات و طيور حية 
 

لتنازل عن الرسم ا -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1372472 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/10/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة   -شركة االهرام للدواجن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -ناحية كفر الجبل ترعة المنصورية  

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

اعالف  -قشر فول صويا  -كسب فول صويا  -فول صويا اكسبريس  -صويا  - 39الفئة 

 39الدواجن والماشية وجميع منتجات الفئة 
 

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

348606مع العالمة رقم 



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    1374730 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/10/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -هاى باكينج لتعبئه المواد الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -المنطقة الصناعيه  

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39واردة بالفئه رقم جميع المنتجات ال - 39الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1309107 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/14/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يةشركة مساهمة مصر -الشرقيون للمنتجات الزراعية)ش.م.م(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع سليمان الطماوى _النزهة_القاهرة 0مبنى المشربية رقم

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 39البضاعة والمنتجات الواردة بالفئة رقم  - 39الفئة 
 

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

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1314971 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/14/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -ايجا سيمبول تشاينا هولدنجز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هونج كونج  -رال  كوينز رود سنت 41نمبر  -تشانيا بيلينغ  -/ اف  49

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

أشجار التنوب؛ أشجار الصنوبر؛ أشجار الراتينجية النرويج )شجرة من  - 39الفئة 

الصنوبريات(؛ أشجار مخروطية من فصيلة الصنوبريات؛ مرحلة ما قبل معالجة 

[: الخشب المنشور؛ رقائق خشبية لصنع لب الخشب ؛ نخيل ]أوراق شجر النخيل

أغصان شجر النخيل؛ لحاء خام؛ جنين البذرة لألغراض النباتية؛ رقائق خشبية؛ خشب 

 39غير منشور؛ بذور نباتات. الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1313124 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/19/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرية الجنسية   -اوان الورد  -هيج مروة يس محمد مسعد ب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  -ش عبد المنعم سند 94

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع منتجات الفئه  - 39الفئة 
 

الك العالمة تعهد م -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج 

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311403 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة مصرية -فريدج إلنشاء وتشغيل وادارة المطاعم ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 انى القاهرةالدور الث 4يوليو شقه  49ش  992

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

الغالل والمنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات غير الواردة في  - 39الفئة 

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

لمنبت )الملت( وجميع والزهور الطبيعية , المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات , الشعير ا

 دون غيرها 39المنتجات الواردة في الفئة
 

-----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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة االردنية الهاشمية 99912عمان  129139ص.ب 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

الغالل والمنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات غير الواردة فى  - 39الفئة 

فئات اخرى الحيوانات الحية الفواكه والخضروات الطازجة البذور والنباتات والزهور 

 د الغذائية الخاصة بالحيوانات الشعير المنبت )الملت(الطبيعية الموا

 دون غيرها 39فئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -ه محمد عبد الوهاب وشركا -شركة عبد الوهاب فروتس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مصطفى كامل  909جانبى من شارع  441 -سابقا شارع مصطفى كامل حاليا  209

 المنتزة االسكندرية  -الدور السابع الرأس السوداء  712شقة رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

  39جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 39الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1217200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

المصطفى لتجهيز وتعبئة الموالح والحاصالت -محمد السيد ابراهيم حسن وشريكة   

 شركة تضامن -اعية وتصديرهاالزر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظه القليوبية -مركز كفر شكر  -الشقر  -عزبه ابو ضوه 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 39المحاصيل الزراعيه وجميع المنتجات الوراده بالفئه  - 39الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1217944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يابانى الجنسية  -فرد   -جوتو كينتاكا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان   - 1143 - 992طوكيو  -كو  -كيتا -تاكينو جاوا  - 1-79-9

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

عشب  -اعشاب طازجه  -نباتات  -اشجار  -فواكه طازجه  -خضار طازجه  - 39الفئة 

اكاليل من زهور طبيعيه الوارده  -شجيرات  -تبن  -زهور طبيعيه  -اشتال  -طبيعى 

  39بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدوده -ويليسلي انفستمنتس بي تي اي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، سنغافوره 310990سنغافوره  4# 12-914الجوياند افنيو  990

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

البازالء الطازجة؛ بازالء طازجة؛ الخوخ الطازج؛  البقوليات الطازجة؛ - 39الفئة 

الفول السوداني الطازج؛ الفول الطازج؛ الفاصوليا الطازجة؛ الفاصوليا الحمراء النيئة؛ 

فاكهة الكيوي الطازجة؛ الزنجبيل الطازج؛ الطماطم الطازجة؛ البابايا الطازجة؛ الكينوا 

الطازج؛ مكسرات الكوال؛ المكسرات  غير المعالجة؛ بذور الشيا غير المعالجة؛ الفستق

الطازجة؛ المكسرات ]فواكه[؛ التين الطازج؛ العنب الطازج؛ الخوخ الطازج؛ التين 

الطازج؛ المكسرات الطازجة؛ البازالء الطازجة؛ التين الطازج؛ الفاصوليا الطازجة؛ 

الكاكاو  التمور الطازجة؛ الفاكهة الطازجة؛ الذرة؛ القمح؛ حبوب الكاكاو الخام؛ حبوب

الخام؛ التمور الطازجة؛ المكسرات ]الفواكه[؛ المشمش الطازج؛ البلح؛ التوت البري 

( 39الطازج؛ أشجار النخيل؛ اللوز الطازج؛ سعف النخيل الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 دون غيرهـــــــــــــا 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291927 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

ماستر جرين الند للتوريدات الزراعية والمسطحات  -محفوظ محمد محمود الجهوري  

 فرد مصرى الجنسية -الخضراء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيرة  -قرية الدخلي بملك عبد الله محمد محمود الجمهورية مركز كوم حمادة 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 39الفئة 
 

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

الحروف وعن مقطعى العالمة كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية  -الليلة الكبيرة للمطاعم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق مصر اسكندريه  - 49الكيلو  - 1عقار بالقطعه رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

  39جميع منتجات الفئه رقم  - 39الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291043 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -الليلة الكبيرة للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق مصر اسكندريه  49الكيلو  1ه رقم عقار بالقطع

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 39منتجات الفئه  - 39الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1299911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/13/4141 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

شركه توصيه  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاة 

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  - 94شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  312

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

  39ئه جميع المنتجات الوارده بالف - 39الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

106 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1293924 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 94شقه  - الدور الثالث -ش السودان  312

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 39الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1292941 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية ddoF Fiixشركة ريتش فوود للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة العبور  - 94111بلوك  97

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 39الحيوانات الحيه والمواد الغذائيه الخاصه بها فئة  - 39الفئة 
 

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 بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1292937 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مساهمة مصريةشرك -  ddcF Fiixريتش فوود للصناعات الغذائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة العبور  - 94111بلوك  97

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39الحيوانات الحيه والمواد الغذائيه الخاصه بها الواردة بالفئة رقم  - 39الفئة 
 

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

على حدى  HCIRالعالمة ريتش 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1394711 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/14/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية  -فرد  -ايمنا افندى  -أيمن افندى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -قسم الشرق  -الدور االول  -م و محمد محمود شارع صالح سال 94

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34جميع منتجات الفئة رقم  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1397910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/13/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -اعات الغذائية بيك الند ايجيبت ش م م شركة الخامات اآلولية للصن

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

والقطعة رقم  ddx  . .C 41و   F94القطعة أرقام  C9مدينة العاشر من رمضان 

 2 بالمنطقة الصناعية  49

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

مشروبات غير كحولية و جميع  -مياه غازية  -مياه معدنية  -عصائر  - 34الفئة 

 34منتجات الفئة 
 

التنازل عن الرسم  -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1397920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/13/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ايمنا افندى  -دى أيمن افن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد  -الشرق  -الدور األول  - 9شارع صالح سالم ومحمد محمود شقة  94

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا البيره 34جميع منتجات الفئة  - 34الفئة 
 

على االلوان الموضحة بالنماذج  منح الطالب حق خاص -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

112 

 

 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1379434 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -الطالبيه  -شارع محمد رفاعى  41

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات  -البيرة )شراب الشعير (  - 34الفئة 

شراب  -مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه  -غير الكحولية 

 34 ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات وكافة المنتجات الواردة بالفئة رقم
 

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

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1307311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/13/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة سيال للزيوت الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الفيوم -كوم اوشيم 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34جميع منتجات الفئة  - 34الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1310741 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/11/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مؤلفة وقائمة طبقا  -ماكدونالدز انترناشيونال بروبرتى كمبانى ، ال تى دى 

 لقوانين والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحده االمريكه  91917ان. كاربنتر ستريت ، شيكاغو ، الينوي  991

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34المشروبات الغازيه بالفئة  - 34الفئة 
 

وغيرها 144148العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة مصرية -اعم ش م م  فريدج إلنشاء وتشغيل وادارة المط

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الثانى القاهرة 4يوليو شقه  49ش  992

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

البيرة )شراب الشعير( والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات  - 34الفئة 

الفواكه , شراب  غير الكحولية , مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر

دون  34ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات وجميع المنتجات الواردة في الفئة 

 غيرها
 

-----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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ة المشروبات ميكس تندر لتصنيع وتعبئ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد السالم فريد مصر الجديده  29

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

  34جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311147 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش.ذات مسئوليه محدوده-زينجشاو ليانجان انتربرايسز كو ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-طريق وينهوا  -شمال الدائري الثالث -مركز هانهايبيجين لالعمال - 993112ار ام 

 الصين  -هنان -مدينة زينجشاو  -حي جينشوي 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

البيرة)شراب الشعير( و المياه المعدنية و الغازية و غيرها من المشروبات  - 34فئة ال

مشربات المستخلصثة من الفواكه و عصائر الفواكه و كذلك الصويا  -غير الكحولية 

 دون غيرها 34لعمل المشروبات و كافة المنتجات الوارده 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311134 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش.ذات مسئوليه محدوده-زينجشاو ليانجان انتربرايسز كو ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-ا طريق وينهو -شمال الدائري الثالث -مركز هانهايبيجين لالعمال - 993112ار ام 

 الصين  -هنان -مدينة زينجشاو  -حي جينشوي 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

هي منتجات البيرة)شراب الشعير( و المياه المعدنية و الغازية و غيرها من  - 34الفئة 

مشربات المستخلصثة من الفواكه و عصائر الفواكه و كذلك  -المشروبات غير الكحولية 

 دون غيرها 34كافة المنتجات الوارده بالفئة الصويا لعمل المشروبات و 
 

-----االشتراطات        :      
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -النجاح لالستثمار العقارى والتنمية  -شركة السيد نجاح فكرى محمد وشريكه  

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة سوهاج -مركز ساقلته  -شارع عبد السالم عارف 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34و جميع منتجات الفئة  -مشروبات غير كحولية  -عصائر  -مياه معدنية  - 34الفئة 
 

183854االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214307 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -سودان شبينج اند تريدنج  -طارق محمد محمد سودان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -د محمد على سودان قسم شرق شارع الحرية وقايتباى بملك/ورثة المرحوم محم 37

 بورسعيد -الشرق 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 -مياه غازيه  -مياه معدنيه  -المشروبات الغير كحوليه  -عصائر  - 34الفئة 

 34المستحضرات والمركزات التى تستخدم لعمل المشروبات بالفئة 
 

لوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على اال -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214234 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 94شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  312

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212971 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  توصية  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -شركاه تامر رجب و

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -94شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  312

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 ركديهماعدا مشروب الك 34جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212244 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شهره للتجاره و التوكيالت التجارية و التصدير  -تامر رجب و شركاه 

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 94شقة  -ثالث الدور ال -ش السودان   312

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 34جميع منتجات الفئه  - 34الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/19/4141 

 :تسجيلال إسم طالب
 

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

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -94شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  312 

 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34جميع منتجات الفئه  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1217323 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رقيه الش -قطعه ب خدمات جنوب مدينه العاشر من رمضان  4 المنطقه الصناعيه 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع  34العصائر و المشروبات و المياه المعدنيه و الغازيه الوارده بالفئه  - 34الفئة 

 دون غيرها 34منتجات الفئه 
 

---------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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210191 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -الراعي للتجاره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قسم  -تقسيم عمر بن الخطاب   -شارع جسر السويس   73بالعقار  رقم  -الدور الرابع 

 القاهره -السالم  

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34اردة بالفئة رقم جميع المنتجات الو - 34الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291991 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -موسي لمتيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كاولون  -مونج كوك  -طريق نازان  977 -مبنى هانج سنج  - 9113غرفه رقم  

 هونج كونج 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

  34جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291914 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/13/4141 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركه مساهمه مصرية -ميكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديده  -ش عبد السالم فريد  29

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 34جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 34الفئة 
 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -الليلة الكبيرة للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق مصر اسكندريه  49الكيلو  1عقار بالقطعه رقم 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 ن غيرهادو 34منتجات الفئه  - 34الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291042 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -الليلة الكبيرة للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق مصر اسكندريه  -  49الكيلو   - 1 عقار بالقطعه رقم

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

  34جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 34الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1294371 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -السالم لتجارة وتوزيع المواد الغذائية   -اسالم محمد محمد علي مرسي 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه -مركز قزيسنا   -احمد عزت صالح محمد  -بملك -كفور الرمل 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 34الفئة 
 

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

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1294309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -السالم لتجارة وتوزيع المواد الغذائية  -اسالم محمد محمد علي مرسي 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه -مركز قزيسنا  -احمد عزت صالح محمد  -بملك  -كفور الرمل 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 34الفئة 
 

التنازل عن االرقام  -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1294229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -اس اند جي انتر ماركت للتجارة 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر  -الدور الثامن  -برج سالي مول خلف السراج مول  4

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 34جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 34الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1293217 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه  

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -94شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  312 

 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34جميع منتجات الفئة  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1349909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/14/4197 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة طبقا لقوانين سويسرا -جي تي انترناشيونال اس.ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ويسرا االمريكية، جينيف س9414رو كاذم رادجافا، 0

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ سواء المصنع او غير المصنع ,تبغ سجائر ,تبغ للف السجائر يدويا, تبغ  - 32الفئة 

مضغ , تبغ السعوط ,السجائر,السجائر االكترونية ,السيجار,سيجاريلو )سجائر رفيع 

ير االغراض الطبية او (,مواد للتدخين تباع بشكل منفصل او ملحوظة مع التبغ لغ

,اوراق السجائر,مباسم  32العالجية ,سعوط ,مواد المدخنيين المدرجة في الفئة 

 السجائر,الثقاب
 

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

وغيرها  150305بالعالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    1373919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/17/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قهليه شها بملك / صبح ابو العنين ابو العنين الفار مركز المنصوره الد

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع منتجات الفئه  - 32الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1217147 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بي ام جيه اند ستريز م.م.ح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -راس الخيمة  -منطقة حرة  -منطقة الحمرا الصناعية 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  32المعسل , التبغ , ادوات المدخنين , اعواد الثقاب والواردة بالفئة  - 32الفئة 

 غيرها
 

-----االشتراطات        :      
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    1299147 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة.مساهمه مؤلفةطبقا لقوانين سويسرا -فيليب موريس برودتكس اس ايه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا-نيو شاتيل 4111-3كيو جينيرنيود 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

"المرذاذ السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ التبغ،  - 32الفئة 

التبغ الخام المصنعة؛ منتجات التبغ، بما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار الصغير، 

والتبغ للفة السجائر الخاصة بك، تبغ الغليون، مضغ التبغ، شم التبغ،. التبغ الرطب. 

غراض طبية(؛ مواد المدخنين، بما في ذلك ورق السجائر وأنابيب بدائل التبغ )وليس أل

السجاير، أعقاب السجائر، وعلب التبغ، وحاالت السجائر ومطافئ السجائر، أنابيب، 

جهاز جيب للسجائر المتداول والوالعات. العصي التبغ ومنتجات التبغ لغرض تسخينها، 

تبغ السجائر من أجل اإلفراج عن األجهزة اإللكترونية وأسهمها لغرض التدفئة أو ال

الهباء الجوي التي تحتوي على النيكوتين عن طريق االستنشاق. حلول النيكوتين السائل 

لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ 

الستنشاق رذاذ السجائر اإللكترونية كبديل للسجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية 

النيكوتين يحتوي؛ األجهزة التدخين عن طريق الفم للمدخنين ومنتجات التبغ وأبدال تبغ. 

منتجات المدخن للسجائر اإللكترونية؛ أجزاء ولوازم للمنتجات المذكورة أعاله المدرجة 

؛ طفايات السجائر والسيجار ساخنة وكذلك العصي التبغ الساخنة. 32في الدرجة 

 دون غيرها 32جائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن."فئة صناديق الس
 

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

وغيرها 3116835
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1299140 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/13/4141 

 :التسجيل طالبإسم 
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا-نيو شاتيل 4111-3كيو جينيرنيود 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

لتبغ، "المرذاذ السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ ا - 32الفئة 

التبغ الخام المصنعة؛ منتجات التبغ، بما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار الصغير، 

والتبغ للفة السجائر الخاصة بك، تبغ الغليون، مضغ التبغ، شم التبغ،. التبغ الرطب. 

بدائل التبغ )وليس ألغراض طبية(؛ مواد المدخنين، بما في ذلك ورق السجائر وأنابيب 

ب السجائر، وعلب التبغ، وحاالت السجائر ومطافئ السجائر، أنابيب، السجاير، أعقا

جهاز جيب للسجائر المتداول والوالعات. العصي التبغ ومنتجات التبغ لغرض تسخينها، 

األجهزة اإللكترونية وأسهمها لغرض التدفئة أو التبغ السجائر من أجل اإلفراج عن 

طريق االستنشاق. حلول النيكوتين السائل الهباء الجوي التي تحتوي على النيكوتين عن 

لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ 

السجائر اإللكترونية كبديل للسجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق رذاذ 

نتجات التبغ وأبدال تبغ. النيكوتين يحتوي؛ األجهزة التدخين عن طريق الفم للمدخنين وم

منتجات المدخن للسجائر اإللكترونية؛ أجزاء ولوازم للمنتجات المذكورة أعاله المدرجة 

؛ طفايات السجائر والسيجار ساخنة وكذلك العصي التبغ الساخنة. 32في الدرجة 

 دون غيرها 32صناديق السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن."فئة 
 

العالمة ملرتبطة مع العالمة  -:      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة      االشتراطات   

وغيرها 3116835



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

140 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1299141 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ن سويسرا شركة.مساهمه مؤلفةطبقا لقواني-فيليب موريس برودتكس اس ايه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا-نيو شاتيل 4111-3كيو جينيرنيود 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

"المرذاذ السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ التبغ،  - 32الفئة 

لسيجار الصغير، التبغ الخام المصنعة؛ منتجات التبغ، بما في ذلك السيجار والسجائر وا

والتبغ للفة السجائر الخاصة بك، تبغ الغليون، مضغ التبغ، شم التبغ،. التبغ الرطب. 

بدائل التبغ )وليس ألغراض طبية(؛ مواد المدخنين، بما في ذلك ورق السجائر وأنابيب 

السجاير، أعقاب السجائر، وعلب التبغ، وحاالت السجائر ومطافئ السجائر، أنابيب، 

للسجائر المتداول والوالعات. العصي التبغ ومنتجات التبغ لغرض تسخينها، جهاز جيب 

األجهزة اإللكترونية وأسهمها لغرض التدفئة أو التبغ السجائر من أجل اإلفراج عن 

الهباء الجوي التي تحتوي على النيكوتين عن طريق االستنشاق. حلول النيكوتين السائل 

أجهزة التدخين اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛  لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛

السجائر اإللكترونية كبديل للسجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق رذاذ 

النيكوتين يحتوي؛ األجهزة التدخين عن طريق الفم للمدخنين ومنتجات التبغ وأبدال تبغ. 

للمنتجات المذكورة أعاله المدرجة  منتجات المدخن للسجائر اإللكترونية؛ أجزاء ولوازم

؛ طفايات السجائر والسيجار ساخنة وكذلك العصي التبغ الساخنة. 32في الدرجة 

 دون غيرها 32صناديق السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن."فئة 
 

مة العالمة مرتبطة مع العال -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 

وغيرها 3116835
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1299191 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة.مساهمه مؤلفةطبقا لقوانين سويسرا -فيليب موريس برودتكس اس ايه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يسراسو-نيو شاتيل 4111-3كيو جينيرنيود 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

"المرذاذ السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ التبغ،  - 32الفئة 

التبغ الخام المصنعة؛ منتجات التبغ، بما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار الصغير، 

التبغ،. التبغ الرطب.  والتبغ للفة السجائر الخاصة بك، تبغ الغليون، مضغ التبغ، شم

بدائل التبغ )وليس ألغراض طبية(؛ مواد المدخنين، بما في ذلك ورق السجائر وأنابيب 

السجاير، أعقاب السجائر، وعلب التبغ، وحاالت السجائر ومطافئ السجائر، أنابيب، 

جهاز جيب للسجائر المتداول والوالعات. العصي التبغ ومنتجات التبغ لغرض تسخينها، 

هزة اإللكترونية وأسهمها لغرض التدفئة أو التبغ السجائر من أجل اإلفراج عن األج

الهباء الجوي التي تحتوي على النيكوتين عن طريق االستنشاق. حلول النيكوتين السائل 

لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ 

يل للسجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق رذاذ السجائر اإللكترونية كبد

النيكوتين يحتوي؛ األجهزة التدخين عن طريق الفم للمدخنين ومنتجات التبغ وأبدال تبغ. 

منتجات المدخن للسجائر اإللكترونية؛ أجزاء ولوازم للمنتجات المذكورة أعاله المدرجة 

اخنة وكذلك العصي التبغ الساخنة. ؛ طفايات السجائر والسيجار س32في الدرجة 

 دون غيرها 32صناديق السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن."فئة 
 

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

وغيرها 3138836
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1449403 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

47/19/4199 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة لبنانية -مجموعة االمارات القابضة ش . م . ل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع رشيد كرامة سنتر إبييزا ، الطابق الثالث بيروت لبنان 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

ات و هدايا متنوعه لصالح الغير تمكن العمالء على نحو خدمات جمع كوبون - 34الفئة 

مالئم من مشاهدة و شراء السلع و الخدمات و ترتيب و تنظيم و إدارة و تشغيل و مراقبة 

و ترويج نظم كوبونات الهدايا و نظم الحوافز ، و الوالء و المزايا و تنظم حوافز البيع و 

رونية و البطاقات المالية و بطاقات الترويج و خدمات تسجيل بطاقات الدفع االلكت

كوبونات الهدايا و التذكارات ، خدمات الترويج لبيع البضائع و تقديم الخدمات باعداد و 

مراقبة نظم االعالنات و الكربونات و إجراء الخصومات و الحوافز و الوالء و المزايا 

 34" بالفئة 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1413434 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/91/4193 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تايوان اكستيرنال تريد ديليلوبمنت كونسل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهوريه الصين الشعبيه  -تيوان  -تايبى  - 9سيك  -كيلونج رود  333فلور  9

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

م المعارض التجاريه والمعارض للشركات الصناعيه والتجاريه اعداد وتنظي - 34الفئة 

اعداد وتنظيم معارض للمنشات الصناعيه والتجاريه تقديم االستشارات والخدمات 

االستشاريه فى التوصيل من مختلف المعارض التجاريه والمعارض للشركات 

للسلع  الصناعيه والتجاريه مساعده القطاعات الصناعيه والتجاريه فى الترويج

واالستشارات التسويقيه خدمات البحوث والخدمات االستشاريه المتعلقه بتعزيز وتشغيل 

وبيع فى االسواق المحليه واالجنبيه التسويق والترويج االستشارى والخدمات 

االستشاريه العالقات العامه ترويج المبيعات لالخرين االعالن على شبكه االنترنت 

وتصميم االعالنات انتاج االعالنات الدعايه لالعالنات  وعلى شبكه الكمبيوتر تخطيط

الصناعيه والتجاريه ونشر االعالنات والمواد الترويجيه تاجير االالت والمعدات 

المكتبيه وكاله من الشركات المحليه واالجنبيه لتوفير االسعار للمنتجات المختلفه توفير 

 34المعلومات التجاريه دراسه السوق بالفئة رقم 
 

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

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1390911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/14/4194 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة سوبر باور لالستيراد والتصدير  -خالد احمد عبد السميع وشركائه 

 امن تض

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور األول فوق االرضي  -االزبكية  -شارع كلوت بيك   49

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال قطع غيار والفئات  34استيراد وتصدير وتوريدات عمومية بالفئة  - 34الفئة 

7  ،1 ،99 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1344914 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/99/4194 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة شورى للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -طريق مصر اسكندرية الصحراوى  91قطعة  40كيلو 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 4 - 9في مجال الفئات  34االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 34الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1341741 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/12/4197 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -صوت الحب  -الشركة العالمية لالنتاج الفنى  -عاطف منتصر وشريكته  

 توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قصر النيل  -شارع طلعت حرب  34

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34الدعاية واالعالن الواردة بالفئة رقم  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1341791 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/12/4197 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -صوت الحب  -الشركة العالمية لالنتاج الفنى  -عاطف منتصر وشريكته  

 توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قصر النيل  -شارع طلعت حرب  34

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34الدعاية واالعالن الواردة بالفئة رقم  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1341794 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/12/4197 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -صوت الحب  -الشركة العالمية لالنتاج الفنى  -عاطف منتصر وشريكته  

 توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قصر النيل  -ش طلعت حرب  34

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34الدعاية واالعالن الواردة بالفئة رقم  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1391194 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

93/99/4197 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -كوميرس كو ، ليميتد -شينزين كيلى اى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كيانوان فيرست روود ، منطقه التعاون كيانهاى شينزين  9، المبنى أ ، رقم  419غرفة 

 ، هونج كونج ، شينزين ، الصين 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

استئجار مساحات اعالنيه االعالن على  -اعالن  -االعالن فى الهواء الطلق  - 34الفئة 

شبكة االنترنت على شبكة الكمبيوتر عرض البضائع على وسائل االتصال ألغراض 

البيع بالتجزئه انتاج االفالم االعالنيه ادارة االعمال واالستشارات التنظيميه خدمات 

مال الخدمات االستشاريه ألداره االعمال المعلومات التجاريه تنظيم الخبراء كفاءه االع

المعارض التجاريه ألغراض تجاريه أو اعالنيه االداره التجاريه لترخيص سلع 

وخدمات االخرين خدمات االستعانه بمصادر خارجيه ) مساعده خارجيه ( تنظيم 

مات المشتريات عروض االزياء ألغراض ترويجيه وترويج المبيعات لألخرين خد

المقدمه لألخرين ) شراء السلع والخدمات للشركات االخرى ( التسويق توفير سوق 

مباشر للمشترين والبائعين للسلع والخدمات خدمات البيع بالتجزئه او البيع بالجمله 

 34للمستحضرات الصيدالنيه والبيطريه والصحيه واالمدادات الطبيه الوارده بالفئه 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1371093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/14/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة محدودة المسئولية -فودافون جروب بي ال سي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أف ان ، المملكة  4 92فودافون هاوس ، ذا كونيكشن ، نيو بورى ، بيركشير ار جي 

 لمتحدةا

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن والتسوق والترويج ، خدمات البيع بالتجزئة  - 34الفئة 

المتعلقة بالهواتف والهواتف المتحركة والهواتف الذكية واألجهزة الرقمية المتحركة 

اللكتروني وأجهزة االتصاالت وبرامج الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر وشبكات االتصال ا

ولوازم هذه السلع وأجهزة فك التشفير وأجهزة المودم وأجهزة وأدوات ولوازم 

االتصاالت ، خدمات تجميع تشكيلة من خدمات االتصاالت والكمبيوتر لصالح الغير، 

وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها عند الحاجة ، خدمات الرد على الهاتف 

مساحات على مواقع الويب لإلعالن عن السلع والخدمات ،  وإرسال الرسائل ، توفير

خدمات تجميع تشكيلة من أجهزة وأدوات وبرامج االتصال واالتصاالت لصالح الغير 

وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشراء هذه السلع عند الحاجة بما في ذلك تلك 

و من االنترنت أو غيرها من الخدمات المقدمة عبر الشبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر أ

الشبكات االلكترونية ، خدمات تجميع تشكيلة من الخدمات في مجال الترفيه واألزياء 

وأنماط الحياة والموسيقى واألخبار وأخبار اليوم واألعمال والتمويل والتجارة 

والتكنولوجيا والعلوم والطبيعة والصناعة والنقل والفن والتاريخ والسفر والثقافة 

لعاب والمراهنات واألفالم والمالحة لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من واأل

معاينتها وشراء هذه الخدمات عند الحاجة ، خدمات تجميع تشكيلة من محتويات الوسائط 

الرقمية القابلة للتنزيل بما في ذلك البرامج وتطبيقات البرامج واألفالم وبرامج التلفزيون 

لفيديوات والموسيقى والنصوص والبيانات والصور والرسوم البيانية وبرامج الراديو وا

ونغمات الرنين لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشراء هذه السلع 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

عند الحاجة ، خدمات تجميع تشكيلة من مزودي الخدمات تحديداً مزودي محتويات 

مج واألفالم وبرامج التلفزيون وبرامج وسائط رقمية بما في ذلك البرامج وتطبيقات البرا

الراديو والفيديوات والموسيقى والنصوص والبيانات والصور والرسوم البيانية ونغمات 

الرنين لصالح الغير عبر اإلنترنت أو شبكات االتصاالت أو عبر خدمة التدفق وذلك 

ر المعلومات لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشراء هذه الخدمات عند الحاجة ، توفي

والمشورة للمشترين المحتملين للسلع والبضائع ، إدارة برامج الوالء المشتملة على 

خصومات أو حوافز ، خدمات بطاقات الوالء ، تنظيم وتشغيل واإلشراف على المبيعات 

وبرامج الحوافز الترويجية ، توفير المعلومات والمشورة حول التزويد وترويج 

السلع ، تجميع وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات كمبيوتر  المنتجات واختيار وعرض

وقواعد بيانات قابلة للبحث عبر الشبكة ، خدمات تخزين واسترجاع البيانات ، خدمات 

االنترنت تحديداً إنشاء فهارس المعلومات والمواقع وغيرها من المصادر المتوفرة على 

بما في ذلك دالئل األعمال والدالئل شبكة كمبيوتر عالمية لآلخرين ، تجميع الدالئل 

التجارية للنشر على قواعد بيانات كمبيوتر أو على اإلنترنت أو غيرها من الشبكات 

االلكترونية ، خدمات البحث والتصفح واسترجاع المعلومات والمواقع وغيرها من 

 المصادر المتوفرة على شبكة كمبيوتر عالمية لآلخرين ، تنظيم محتويات المعلومات

المقدمة عبر شبكة كمبيوتر عالمية وفقاً لمرجع المستخدم ، تنظيم وإدارة المعارض 

لغايات األعمال ، خدمات معالجة البيانات وقواعد البيانات ، خدمات إدارة البيانات ، 

جمع البيانات ، تحليل بيانات األعمال ، خدمات الترويج والبحث واإلدارة والتوجيه 

يما يتعلق باألعمال ، خدمات استراتيجيات وتخطيط األعمال ، والمساعدة والمعلومات ف

التنبؤات االقتصادية والتسويق وخدمات بحث السوق وتحليل ومسح السوق ، نشر 

النصوص اإلعالنية ، تجميع المعلومات اإلحصائية ، توفير المعلومات التجارية ، نشر 

االتصاالت أو عبر شبكة  اإلعالنات لآلخرين عبر شبكة السلكية أو أجهزة أو أدوات

كمبيوتر عالمية ، خدمات الدعاية واإلعالن المقدمة من خالل التلفزيون والراديو وعبر 

الوسائط االلكترونية ، خدمات الرد على الهاتف وإرسال الرسائل ، توفير المعلومات 

والمشورة حول التزويد وترويج المنتجات واختيار وعرض السلع ، خدمات نوادي 

ء للغايات التجارية و/أو الترويجية و/أو اإلعالنية ، تنظيم االشتراكات في خدمات العمال

االتصاالت لآلخرين ، تنظيم االشتراكات لخدمات تقنيات المعلومات أو الهاتف أو 

الكمبيوتر )إنترنت( ، االشتراك في قنوات التلفزيون ، خدمات المزادات عبر شبكات 

لكترونية تحديداً توفير المعلومات حول المنتجات عبر االتصاالت ، خدمات التجارية اال

شبكات االتصاالت لإلعالن والترويج للمنتجات ، الدعاية والمبيعات والترويج فيما 

يتعلق بالسلع والخدمات المعروضة والمطلوبة من خالل االتصاالت ، خدمات ترويج 

الهاتف وخدمات  األعمال المقدمة عن طريق الهاتف ، تنظيم خدمات الترحيب عبر

استقبال المكالمات للغير ، خدمات المعلومات التجارية المقدمة من خالل الوصول إلى 

قاعدة بيانات كمبيوتر ، توفير خدمات الدالئل التجارية ، تنظيم االشتراكات في خدمات 

 34تدفق الموسيقى عبر الشبكة. بالفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -ى االلوان الموضحة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل

3881104العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1379044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/11/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة همتو لالستيراد والتصدير  -حسين عباس احمد و محمد حمدان احمد وشركاة 

 شركة تضامن  -والتغليف والتوزيع   والتعبئة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تقسيم االمالك ناصية خارج  3تقسيم شركة النور حوض رقم 41,  20,  914قطعة 

 طريق مصر االسكندرية الصحراوى  49الكيلو   -زمام ابو رواش محافظة الجيزة 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

وادارة وتوجية  -خدمات الدعاية واالعالن  -تيراد والتصدير خدمات االس - 34الفئة 

استشارات ادارة شئون الموظفين  -التسويق  -االعمال وتفعيل النشاط المكتبى الخدمات 

توفير  -استشارات ادارة االعمال  -االعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر  -

النترنت وخدمات البيع بالتجزئة والجملة المعلومات التجارية عبر الموقع على شبكة ا

 دون غيرها 31وذلك على المنتجات الغذائية على 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1371101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/99/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

ولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين فى كاليفورنيا ، شركة محدودة المسئ -ابل انك 

 الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  14192وان ابل بارك واي ، كوبرتينو 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

األعمال؛ خدمات تقديم  خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه - 34الفئة 

االستشارات المتعلقة باألعمال؛ توفير خدمات تفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات وكاالت 

اإلعالن؛ خدمات الدعاية واإلعالن والتسويق والترويج؛ الخدمات االستشارية الخاصة 

باإلعالن والتسويق؛ خدمات ترويج المبيعات؛ خدمات الترويج لمنتجات وخدمات الغير؛ 

ات تنظيم أبحاث السوق؛ تحليل االستجابة لإلعالنات وأبحاث السوق؛ تصميم خدم

اإلعالنات والمواد اإلعالنية للغير وابتكارها وإعدادها وإنتاجها وتوزيعها؛ خدمات 

التخطيط اإلعالمي؛ ادارة برامج تعزيز والء الزبائن؛ تنظيم وإدارة برامج المكافآت 

لخدمات؛ إدارة قواعد البيانات والملفات المحوسبة؛ التحفيزية لترويج بيع المنتجات وا

خدمات معالجة البيانات؛ إنشاء فهارس للمعلومات والمواقع وغيرها من المصادر 

المتوفرة على الشبكات الحاسوبية العالمية وغيرها من الشبكات االلكترونية وشبكات 

فرة على الشبكات االتصال للغير؛ توفير معلومات ومواقع وغيرها من المصادر المتو

الحاسوبية العالمية والشبكات االلكترونية وشبكات االتصال األخرى والبحث عنها 

وتصفحها وسحبها للغير؛ تنظيم محتوى المعلومات المتوفرة عبر الشبكات الحاسوبية 

العالمية وغيرها من الشبكات االلكترونية وشبكات االتصال وفقًا لتفضيالت المستخدم؛ 

مات المتعلقة باألعمال والمستهلكين والمعلومات التجارية عبر الشبكات توفير المعلو

الحاسوبية وشبكات االتصال العالمية؛ تقديم الخدمات المتعلقة باألعمال وتحديدًا توفير 

قواعد بيانات حاسوبية متعلقة بشراء وبيع مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات 

نشرها على شبكة االنترنت وغيرها من والخدمات الخاصة بالغير؛ جمع األدلة ل

الشبكات االلكترونية والشبكات الحاسوبية وشبكات االتصاالت؛ خدمات محالت البيع 

الين(؛ خدمات محالت البيع -بالتجزئة وخدمات محالت البيع بالتجزئة المباشرة )ان

كترونية بالتجزئة المتوفرة عبر االنترنت وغيرها من الشبكات الحاسوبية والشبكات االل

وشبكات االتصاالت؛ خدمات محالت البيع بالتجزئة في مجال الكتب والمجالت 

والنشرات الدورية والنشرات اإلخبارية والصحف وغيرها من المنشورات المتعلقة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

بمجموعة واسعة من المواضيع ذات االهتمام العام المتوفرة عبر شبكة االنترنت 

االلكترونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات  وغيرها من الشبكات الحاسوبية والشبكات

محالت البيع بالتجزئة في مجال الترفيه والتي تشمل األعمال السينمائية والبرامج 

 –التلفزيونية واألحداث الرياضية واألعمال الموسيقية واألعمال السمعية والسمعية 

سوبية البصرية والتي يتم توفيرها عبر شبكة االنترنت وغيرها من الشبكات الحا

والشبكات االلكترونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات محالت البيع بالتجزئة التي تشمل 

المنتجات الحاسوبية وااللكترونية والترفيهية واألجهزة الخاصة باالتصاالت السلكية 

والالسلكية والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية الرقمية المتنقلة المحمولة باليد 

جات االلكترونية الخاصة بالمستهلك والبرمجيات الحاسوبية والملحقات وغيرها من المنت

واألجهزة الملحقة والحقائب المخصصة لحمل األجهزة المذكورة والتي يتم توفيرها عبر 

شبكة االنترنت وغيرها من الشبكات الحاسوبية والشبكات االلكترونية وشبكات 

داخل المحل وعبر شبكات االتصاالت؛ خدمات عرض وتجربة المنتج المتوفرة 

االتصاالت العالمية وغيرها من الشبكات االلكترونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات 

االشتراك وتحديدًا توفير االشتراكات المتعلقة بمحتويات النصوص والبيانات والصور 

والمحتويات السمعية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة المتوفرة عبر شبكة 

وغيرها من الشبكات االلكترونية وشبكات االتصاالت؛ توفير محتويات  االنترنت

النصوص والبيانات والصور والمحتويات السمعية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط 

المتعددة القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقًا مقابل بدل أو اشتراك مدفوع مسبقًا، عبر 

بكات االتصاالت؛ تنظيم وإدارة االنترنت وغيرها من الشبكات االلكترونية وش

المؤتمرات والعروض والمعارض التجارية والخاصة باألعمال؛ خدمات توفير 

دون  34المعلومات والمشورة واالستشارات المتعلقة بالخدمات السالفة الذكر.بالفئة 

 غيرها
 

04503االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    1304920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/94/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -شركة محمد حمود الشايع )ذ.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الكويت. 93114، الصفاة  909ص.ب. 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

إلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط خدمات الدعاية وا - 34الفئة 

المكتبي، خدمات إدارة وتسويق وترويج األعمال والفنادق، خدمات توجيه األعمال 

والفنادق، خدمات سكرتارية األعمال، خدمات الدعاية واإلعالن، واإلعالن عن 

تأجير لوحات عرض العقارات التجارية أو السكنية، تنظيم وإدارة المزادات العقارية، 

اإلعالنات واللوحات اإلعالنية، خدمات البيع بالتجزئة في المتاجر متعددة األقسام 

والسوبر ماركت، توزيع العينات والهدايا التذكارية، ترتيب وإدارة وتنظيم المعارض 

لغايات األعمال والغايات التجارية، تنظيم المعارض لغايات اإلعالنات التجارية، توفير 

ت الجتماعات األعمال، تأجير المساحات اإلعالنية، تسويق العقارات، تحليل تسهيال

تسويق العقارات، ترويج المبيعات لآلخرين، نشر مواد الدعاية واإلعالن، تزيين 

واجهات المحالت التجارية، تأجير اللوحات اإلعالنية، الدعاية واإلعالن، خدمات 

ستشارات وخدمات المشورة المتعلقة مراكز التسوق، توفير خدمات المعلومات واال

بكافة الخدمات المذكورة آنفاً، خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك 

 34لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها عند الحاجة. بالفئة 
 

جارىالتنازل عن البيان الت - 141301االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1304921 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/94/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -شركة محمد حمود الشايع )ذ.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الكويت. 93114، الصفاة  909ص.ب. 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط  - 34ئة الف

المكتبي، خدمات إدارة وتسويق وترويج األعمال والفنادق، خدمات توجيه األعمال 

والفنادق، خدمات سكرتارية األعمال، خدمات الدعاية واإلعالن، واإلعالن عن 

دارة المزادات العقارية، تأجير لوحات عرض العقارات التجارية أو السكنية، تنظيم وإ

اإلعالنات واللوحات اإلعالنية، خدمات البيع بالتجزئة في المتاجر متعددة األقسام 

والسوبر ماركت، توزيع العينات والهدايا التذكارية، ترتيب وإدارة وتنظيم المعارض 

ات التجارية، توفير لغايات األعمال والغايات التجارية، تنظيم المعارض لغايات اإلعالن

تسهيالت الجتماعات األعمال، تأجير المساحات اإلعالنية، تسويق العقارات، تحليل 

تسويق العقارات، ترويج المبيعات لآلخرين، نشر مواد الدعاية واإلعالن، تزيين 

واجهات المحالت التجارية، تأجير اللوحات اإلعالنية، الدعاية واإلعالن، خدمات 

وفير خدمات المعلومات واالستشارات وخدمات المشورة المتعلقة مراكز التسوق، ت

بكافة الخدمات المذكورة آنفاً، خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك 

 34لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها عند الحاجة. بالفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى - 141301العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1304941 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/94/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -شركة محمد حمود الشايع )ذ.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الكويت. 93114، الصفاة  909ص.ب. 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط  - 34الفئة 

المكتبي، خدمات إدارة وتسويق وترويج األعمال والفنادق، خدمات توجيه األعمال 

والفنادق، خدمات سكرتارية األعمال، خدمات الدعاية واإلعالن، واإلعالن عن 

لتجارية أو السكنية، تنظيم وإدارة المزادات العقارية، تأجير لوحات عرض العقارات ا

اإلعالنات واللوحات اإلعالنية، خدمات البيع بالتجزئة في المتاجر متعددة األقسام 

والسوبر ماركت، توزيع العينات والهدايا التذكارية، ترتيب وإدارة وتنظيم المعارض 

تنظيم المعارض لغايات اإلعالنات التجارية، توفير لغايات األعمال والغايات التجارية، 

تسهيالت الجتماعات األعمال، تأجير المساحات اإلعالنية، تسويق العقارات، تحليل 

تسويق العقارات، ترويج المبيعات لآلخرين، نشر مواد الدعاية واإلعالن، تزيين 

عالن، خدمات واجهات المحالت التجارية، تأجير اللوحات اإلعالنية، الدعاية واإل

مراكز التسوق، توفير خدمات المعلومات واالستشارات وخدمات المشورة المتعلقة 

بكافة الخدمات المذكورة آنفاً، خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك 

 34لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها عند الحاجة. بالفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى - 141301مة مرتبطة مع العالمة رقم العال -االشتراطات        :      



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1304949 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/94/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -شركة محمد حمود الشايع )ذ.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الكويت. 93114لصفاة ، ا 909ص.ب. 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط  - 34الفئة 

المكتبي، خدمات إدارة وتسويق وترويج األعمال والفنادق، خدمات توجيه األعمال 

عالن، واإلعالن عن والفنادق، خدمات سكرتارية األعمال، خدمات الدعاية واإل

العقارات التجارية أو السكنية، تنظيم وإدارة المزادات العقارية، تأجير لوحات عرض 

اإلعالنات واللوحات اإلعالنية، خدمات البيع بالتجزئة في المتاجر متعددة األقسام 

والسوبر ماركت، توزيع العينات والهدايا التذكارية، ترتيب وإدارة وتنظيم المعارض 

األعمال والغايات التجارية، تنظيم المعارض لغايات اإلعالنات التجارية، توفير  لغايات

تسهيالت الجتماعات األعمال، تأجير المساحات اإلعالنية، تسويق العقارات، تحليل 

تسويق العقارات، ترويج المبيعات لآلخرين، نشر مواد الدعاية واإلعالن، تزيين 

لوحات اإلعالنية، الدعاية واإلعالن، خدمات واجهات المحالت التجارية، تأجير ال

مراكز التسوق، توفير خدمات المعلومات واالستشارات وخدمات المشورة المتعلقة 

بكافة الخدمات المذكورة آنفاً، خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك 

 34لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها عند الحاجة. بالفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى - 141301العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -شتراطات        :      اال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1304944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/94/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -شركة محمد حمود الشايع )ذ.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الكويت. 93114، الصفاة  909ص.ب. 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط  - 34الفئة 

المكتبي، خدمات إدارة وتسويق وترويج األعمال والفنادق، خدمات توجيه األعمال 

األعمال، خدمات الدعاية واإلعالن، واإلعالن عن  والفنادق، خدمات سكرتارية

العقارات التجارية أو السكنية، تنظيم وإدارة المزادات العقارية، تأجير لوحات عرض 

اإلعالنات واللوحات اإلعالنية، خدمات البيع بالتجزئة في المتاجر متعددة األقسام 

وإدارة وتنظيم المعارض والسوبر ماركت، توزيع العينات والهدايا التذكارية، ترتيب 

لغايات األعمال والغايات التجارية، تنظيم المعارض لغايات اإلعالنات التجارية، توفير 

تسهيالت الجتماعات األعمال، تأجير المساحات اإلعالنية، تسويق العقارات، تحليل 

تسويق العقارات، ترويج المبيعات لآلخرين، نشر مواد الدعاية واإلعالن، تزيين 

ت المحالت التجارية، تأجير اللوحات اإلعالنية، الدعاية واإلعالن، خدمات واجها

مراكز التسوق، توفير خدمات المعلومات واالستشارات وخدمات المشورة المتعلقة 

بكافة الخدمات المذكورة آنفاً، خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك 

 34عند الحاجة. بالفئة  لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها
 

التنازل عن البيان التجارى - 141301العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1302197 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/19/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -المسار للتجارة والتوزيع  أمان -أشرف محمد عطية وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -فيصل  -من شارع العشرين  -أ  برج المؤمنين شاع رضا التونسي 91الشقة رقم 

 الجيزة   -بوالق الدكرور  

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط الغير  97الفئة  فى مجال 34جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 34الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

161 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1304114 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/14/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -زهرة اكليل الجبل التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  9مدينة  -سيتي ستار  - 9برج رقم  -الدور الثالث  - 7مكتب رقم 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34تجارة العطور ومستحضرات التجميل الفئة  - 34الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1309109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/14/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ة)ش.م.م( الشرقيون للمنتجات الزراعي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع سليمان الطماوى _النزهة_القاهرة 0مبنى المشربية رقم

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  39واستيراد وتصدير فى مجال الفئة 34جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 34الفئة 

 غيرها
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1301429 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية   -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكته 

 ة بسيط

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( المنطقة  93147بلوك ) 3، 4، 9و القطعة رقم  93147بلوك  3قطعة رقم  42ش 

 مدينة العبور  -الصناعية االولى 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4فى مجال الفئه  34االستيراد والتصدير والوارد بالفئه   - 34الفئة 
 

-------:          االشتراطات    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1319441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/14/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جزائرية الجنسية-فرد  -لينا داى شربتلى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس 4 ابراج سيتى ستارز مدينة نصر البرج االدارى 

 34 : المةــــــات العـــئف
 

 دون غيرها 42فى مجال الفئه 34جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 34الفئة 
 

----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1314911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/14/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -ارات الزراعية شركة دينا لالستثم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قسم الدقى   -شارع امين الرافعى   91

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع واالستيراد والتصدير االتصاالت و عرض السلع عبر وسائل  - 34الفئة 

 41في مجال الفئة  34ئة رقم االتصاالت والدعاية و االعالن و التسويق بالف
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1313911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/19/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه -  10911واشنطن  -سياتل  -ان تيرى افنيو   291

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

ترتيب و عقد المعارض التجاريه التي تضم منتجات و معلومات تجارية في  - 34الفئة 

مجاالت االعمال و الدعاية و االعالن و التسويق و العالمات التجارية و الوارده بالفئة 

 ضمن فئات اخرىوال ترد  34
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1314291 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/17/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده  تاسست وقائمة طبقا لقوانين -نون ايه دي هولدينغز ليميتد  

 االمارات العربية المتحدة

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

ص ب  -مركز دبي المالي العالمي- 4المبني  -منطقه البوابه- 3الطابق  - 2وحده رقم 

 االمارات العربيه المتحده  -دبي  419140

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

:الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي؛ التسويق؛  - 34الفئة 

االعالن على شبكة االنترنت؛ تسويق وسائل االعالم  التسويق عبر اإلنترنت؛

االجتماعية؛ إدارة شؤون الموظفين؛ تدبيرموارد الموظفين؛ منصات التجارة 

اإللكترونية؛ أماكن التسوق من خالل االنترنت لبيع السلع؛ توفير أماكن تسوق على 

ابل للبحث على شبكة االنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات؛ توفير دليل إعالنات ق

شبكة االنترنت يشتمل على السلع والخدمات للبائعين اآلخرين على االنترنت من خالل 

شبكة اإلنترنت؛ إدارة منصة البيع بالتجزئة لآلخرين؛ ترويج سلع وخدمات اآلخرين 

عبر منصة التجارة اإللكترونية؛ المساعدة في شراء السلع والخدمات؛ الطلبات 

نت التي تضم البضائع العامة والبضائع االستهالكية العامة؛ المحوسبة على االنتر

خدمات الشراء؛ شراء عقود لآلخرين المتعلقة ببيع البضائع؛ عرض السلع والخدمات؛ 

تسويق السلع والخدمات لآلخرين؛ ترويج السلع والخدمات لآلخرين عبر اإلنترنت؛ 

ية من خالل اإلنترنت؛ ترويج سلع وخدمات اآلخرين عبر منصات التجارة اإللكترون

الدعاية وترويج مبيعات السلع والخدمات لآلخرين؛ توفير دليل المعلومات التجارية على 

اإلنترنت؛ المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 

 .34المذكورة أعاله وهذه الخدمات واردة بالفئة 
 

وغيرها 141353مرتبطة بالعالمة االشتراطات        :      العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1314299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/17/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -نون أيه دى هولدينغز ليميتد 

 االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، مركز دبى المالى العالمى ص.ب. 4، منطقه البوابه المبنى 3الطابق  2وحده رقم 

 االمارات العربيه المتحده  -، دبى  419440

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي؛ التسويق؛  - 34الفئة 

اإلنترنت؛ االعالن على شبكة االنترنت؛ تسويق وسائل االعالم  التسويق عبر

االجتماعية؛ إدارة شؤون الموظفين؛ تدبيرموارد الموظفين؛ منصات التجارة 

اإللكترونية؛ أماكن التسوق من خالل االنترنت لبيع السلع؛ توفير أماكن تسوق على 

إعالنات قابل للبحث على  شبكة االنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات؛ توفير دليل

شبكة االنترنت يشتمل على السلع والخدمات للبائعين اآلخرين على االنترنت من خالل 

شبكة اإلنترنت؛ إدارة منصة البيع بالتجزئة لآلخرين؛ ترويج سلع وخدمات اآلخرين 

عبر منصة التجارة اإللكترونية؛ المساعدة في شراء السلع والخدمات؛ الطلبات 

على االنترنت التي تضم البضائع العامة والبضائع االستهالكية العامة؛ المحوسبة 

خدمات الشراء؛ شراء عقود لآلخرين المتعلقة ببيع البضائع؛ عرض السلع والخدمات؛ 

تسويق السلع والخدمات لآلخرين؛ ترويج السلع والخدمات لآلخرين عبر اإلنترنت؛ 

اإللكترونية من خالل اإلنترنت؛  ترويج سلع وخدمات اآلخرين عبر منصات التجارة

الدعاية وترويج مبيعات السلع والخدمات لآلخرين؛ توفير دليل المعلومات التجارية على 

اإلنترنت؛ المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 

 .34المذكورة أعاله وهذه الخدمات واردة بالفئة 
 

وغيرها 141353العالمة مرتبطة بالعالمة رقم  االشتراطات        :    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

169 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1314279 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/17/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -نون أيه دى هولدينغز ليميتد 

 متحدةدولة االمارات العربية ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -، مركز دبى المالى العالمى 4المبنى  -، منطقه البوابه 3الطابق  - 2وحده رقم 

 االمارات العربيه المتحده  -، دبى  419140ص.ب. 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

بي؛ التسويق؛ الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكت - 34الفئة 

التسويق عبر اإلنترنت؛ االعالن على شبكة االنترنت؛ تسويق وسائل االعالم 

االجتماعية؛ إدارة شؤون الموظفين؛ تدبيرموارد الموظفين؛ منصات التجارة 

اإللكترونية؛ أماكن التسوق من خالل االنترنت لبيع السلع؛ توفير أماكن تسوق على 

سلع والخدمات؛ توفير دليل إعالنات قابل للبحث على شبكة االنترنت لمشتري وبائعي ال

شبكة االنترنت يشتمل على السلع والخدمات للبائعين اآلخرين على االنترنت من خالل 

شبكة اإلنترنت؛ إدارة منصة البيع بالتجزئة لآلخرين؛ ترويج سلع وخدمات اآلخرين 

خدمات؛ الطلبات عبر منصة التجارة اإللكترونية؛ المساعدة في شراء السلع وال

المحوسبة على االنترنت التي تضم البضائع العامة والبضائع االستهالكية العامة؛ 

خدمات الشراء؛ شراء عقود لآلخرين المتعلقة ببيع البضائع؛ عرض السلع والخدمات؛ 

تسويق السلع والخدمات لآلخرين؛ ترويج السلع والخدمات لآلخرين عبر اإلنترنت؛ 

آلخرين عبر منصات التجارة اإللكترونية من خالل اإلنترنت؛ ترويج سلع وخدمات ا

الدعاية وترويج مبيعات السلع والخدمات لآلخرين؛ توفير دليل المعلومات التجارية على 

اإلنترنت؛ المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 

 .34المذكورة أعاله وهذه الخدمات واردة بالفئة 
 

وغيرها 141353االشتراطات        :      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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1319203 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/10/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سورى الجنسية  -فردى  -محمد عبد الكريم الحماده 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االندلس  -حماه  -سوريا 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34محالت لبيع العصائر الطازجه الوارده بالفئه رقم  - 34الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضخة بالصورة 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1310929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/11/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -البستان لالستثمار والتنميه التجاريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينه نصر  -شارع النجوم متفرع من شارع عباس العقاد  3

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

المشروم -فى مجال التونه  34مال التجاريه بالفئه االستيراد والتصدير واالع - 34الفئة 

 41الجبنه بجميع انواعها بالفئة -ومنتجات االلبان بجميع انواعها -السمنه -الكمبوت -

 دون غيرها

 
 

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

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1310009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/11/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -براند وركس  -هيثم مصطفى محمد وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس كورنيش المعادي القاهره  4أ ابراج ستار شقه  9 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 34فئه رقم خدمات الدعايه واالعالن بال  - 34الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311329 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرية تأسست وقائمة طبقا  شركة مساهمة -فريدج النشاء وتشغيل وادارة المطاعم 

 لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الدور الثاني ، القاهره  4يوليو ، شقه  49ش  992

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعايه واالعالن ، اداره االعمال و االستيراد والتصدير الوارد  - 34الفئة 

  39 - 31 - 41ل الفئات في مجا 34بالفئة 
 

104014العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311140 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دودهشركة ذات مسئوليه مح -زينجشاو ليانجان انتربرايسز كو ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، مركز هانهايبيجين لالعمال ، شمال الدائري الثالث ، طريق وينهوا ،  993112ار ام 

 الصين  -مدينة زينجشاو ، هنان  -حي جينشوي 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

اط المكتبي خدمات الدعاية و االعالن و ادارة و توجيه االعمال و تفعيل النش - 34الفئة 

 34-31-41في مجال منتجات الفئات  34و كافة الخدمات الوارده 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش.ذات مسئوليه محدوده-زينجشاو ليانجان انتربرايسز كو ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-طريق وينهوا  -شمال الدائري الثالث -مركز هانهايبيجين لالعمال - 993112ار ام 

 الصين  -هنان -مدينة زينجشاو  -حي جينشوي 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

هي خدمات الدعاية و االعالن و ادارة و توجيه الخدمات الدعاية و االعالن  - 34الفئة 

في  34وجية االعمال و تفعيل النشاط المكتبي و كافة الخدمات الوارده بالفئة و ادارة و ت

 دون غيرها 34-31-41مجال الفئات 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -اره ش م م ميتشا للتج

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -باب شرقى  -ش السلطان حسين  44

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال المالبس فقط بالفئة  34خدمات التسويق االلكتروني الوارده بالفئه  - 34الفئة 

44 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/91/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -جوهرة باب البحر التجارية / محمد سيد وشركاه   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش باب البحر باب الشعرية القاهرة  19

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 31فى مجال الفئة  34ر بالفئة االستيراد والتصدي - 34الفئة 
 

وغيرها 364543العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219492 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -المالبس الجاهزة الشركة المصرية االيطالية )فرحة جروب( لتصنيع 

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -السالم  -زهرة المدائن  -ش حسن سيد رجب حاليا  -حسام سيد رجب سابقا  94

 القاهرة 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 44فى مجال الفئة  34جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    1219494 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -الشركة المصرية االيطالية )فرحة جروب( لتصنيع المالبس الجاهزة 

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -السالم   -دائن زهرة الم -ش حسن سيد رجب حاليا  -حسام سيد رجب سابقا  94

 القاهرة 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 43فى مجال الفئة  34جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219943 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -كينج لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  - معتز احمد محمد احمد وشركاه 

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  - 7غرفة  -الدور االول  -شارع رمسيس  991

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والدعاية واالعالن واللوحات  - 34الفئة 

  1في مجال الفئة  34النية بوصفهما من االعمال التجارية الواردة بالفئة االع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219942 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -كينج لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -معتز احمد محمد احمد وشركاه  

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  - 7غرفة  -الدور االول  -شارع رمسيس  991

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والدعاية واالعالن واللوحات  - 34الفئة 

 فقط  1في مجال الفتة  34ة االعالنية بوصفهما من االعمال التجارية الواردة بالفئ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214477 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -رويال الند  -تامر الجزار وشريكتة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -فيصل  -كعبيش  -ش  زهران  2

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الحاصالت الزراعيه بالفئة  34االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - 34الفئة 

39 
 

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

التجارى وعن الحروف واالرقام 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 - 179 ددع

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -اى فيكس لصيانة وتجارة المحمول ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  - مدينة نصر-ش احمد حسنى  - 44عقار رقم  -الدور الثالث   - 4شقه رقم 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال المحمول  34جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 34الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1213447 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الحافظ لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل -عطا محمود طه عطى 

 مصرى الجنسية -فرد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع بورسغيد الجماليه القاهره  277

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  3فى مجال الفئة  34التجارية بالفئة  الستيراد والتصدير و االعمال - 34الفئة 

 غيرها
 

---------االشتراطات        :      
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185 

 

 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1213441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الجنسية مصرى  -فردى  -الحافظ لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -الجماليه   -شارع بورسغيد  277

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الفئة  34االستيراد والتصدير و االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 34الفئة 

91 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212991 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -بيراميدز انترناشيونال جروب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه الجديده  -امام سور المطار  - 94ش جوزيف تيتو الدور  02

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34يم المعارض والمؤتمرات والندوات الواردة بالفئة اقامة وتنظ - 34الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها  -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212917 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسوليه محدودة -دير نيو كايرو جيت للتجارة واالستثمار والتص

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -القاهره الجديده   -حي جنوب االكادميه )ا(  - 292عماره  3رقم 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

  3فى مجال الفئة رقم  34جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 34الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212031 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش تضامن -الدرويش للعصائر  -فيصل غازي درويش وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 9جاورة الرابعه الحى الثالث فرست مول الم 9محل رقم 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرهما 34 - 31فى مجال الفئات  34االعمال التجاريه الواردة بالفئه  - 34الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212124 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -مكة لالستيراد والتصدير  -احمد شعبان نور الدين تمام وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اوسيم  -طوابق البراجيل  -ش راضى عمر  3الدور االرضى العقار رقم 

 34 : المةــــــلعات اـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والتوريدات العموميه والتجاره  - 34الفئة 

 0 - 7 - 9فى مجال الفئات  34العامة والتوزيع والمحالت وجميع خدمات الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد -المؤسسة العربية للتنمية  -همام احمد رافت عبد الخالق محمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ه النزهه القاهرةش غالب حمود 0

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه و التوريدات العموميه والتجاره  - 34الفئة 

 دون غيرها42فى مجال الفئه  34العامة والتوزيع والمحالت وجميع خدمات الفئة 
 

حدةعلى  ROOHاالشتراطات        :      التنازل عن كلمة هوم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214249 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا  -ليمتد  -تشينغداو ميكي بيزنس مانجمنت كو

 لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تشون جيانغ مقاطعة هوانغداو مدنية تشينغداو مقاطعة طريق فو 9924 -397الغرفة 

 شاندونغ الصين 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات اإلعالن، منصات تجارة المالبس، اإلعالن عبر شبكة اإلنترنت،   - 34الفئة 

عرض البضائع على وسائط االتصال ألغراض البيع بالتجزئة، المساعدة في إدارة 

ات إدارة األعمال، خدمات استشارية إلدارة األعمال، بحوث التسويق، األعمال، استشار

المعلومات التجارية والمشورة للمستهلكين في اختيار المنتجات والخدمات، اإلدارة 

التجارية لترخيص سلع وخدمات اآلخرين، ترويج المبيعات لآلخرين، تسويق، توفير 

لخدمات، استشارات إدارة شؤون سوق عبر اإلنترنت للمشترين والبائعين للسلع وا

الموظفين، خدمات نقل للشركات، تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، فهرسة 

الويب لألغراض التجارية أو اإلعالنية، تقديم خدمات المراجعة والتدقيق لقطاع 

 . 34االعمال، وخدمات البحث عن الرعاة الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    1214212 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة الحناوى للدخان والمعسل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدنية  -بدمنهور  -بملك / شركة الحناوى للدخان والمعسل  2كومبانية الغاز رقم 

 حيرة الب  -دمنهور 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير لالدخنة والمعسل والسجائر والكبريت ومستلزمات  - 34الفئة 

 34التدخين والفحم المعد لذلك 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 قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    1214091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد  -ادهم السيد عبد الرحمن احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز اوسيم الجيزه  -شارع رمضان عبد الظاهر  4

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

و التوكيالت التجاريه و التوريدات العموميه و التجاره  االستيراد و التصدير - 34الفئة 

دون غيرها )فى مجال  34العامه و التوزيع و المحالت و جميع خدمات الوارده بالفئه 

 ( 0.  7.  9الفئه 
 

-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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    1214131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بوسطة تكنولوجي ش.ذ.م.م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور تحت  410شارع  -منطقة دجلة  97مجموعه  -أ تقسيم شركة المعادى  93مبنى 

 ة القاهر -المعادي  -االرضى  

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

  34التجاره االلكترونية الواردة بالفئة رقم  - 34الفئة 
 

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 جز ال يجوز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214177 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/19/4141 

 :التسجيل طالب إسم
 

 فرد  -اسوة لحلول االعمال -الحسينى يحيي عبد المنعم عبد الفتاح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدنية السادس من اكتوبر الجيزة  90العمرانية الثانية م  43عقار 9شقة 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 الجدوى  ودراسات 34إستشارات تجارية الواردة بالفئة  - 34الفئة 
 

 -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -شركة ايجي ميتال لتشكيل المعادن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز قليوب  -ميت حلفا  911شارع عواون ش ترعه النهرانيه حوض  - 3عقار رقم 

 القليوبيه 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير و التوكيالت التجاريه و التوريدات العموميه و التجاره  - 34الفئة 

 9فى مجال الفئه  34ده بالفئه العامه و التوزيع و المحالت وجميع الخدمات الوار
 

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

الحروف كال على حدى
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219234 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -زور ال ال سي تريبادفاي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 , الواليات المتحدة االمريكية 14212فرست افنيو , نيدهام , ماساتشوستس  211

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات مقارنة االسعار في مجال السفر واالقامة المؤقتة التي يستخدمها  - 34الفئة 

ون لتحديد تكلفة النقل واالقامة والمتاحة الكترونيا من خالل شبكات الحاسوب المستهلك

وشبكات المعلومات العالمية؛ توفير المعلومات االستهالكية لآلخرين حول النقل والسفر 

واالقامة المؤقتة والمتاحة الكترونيا من خالل شبكات الحاسوب وشبكات المعلومات 

الن وبالتحديد الترويج والتسويق لبضائع وخدمات العالمية؛ خدمات الدعاية واالع

اآلخرين عبر شبكات االتصاالت االلكترونية؛ توفير موقع الكتروني يضم تقييمات 

وآراء وتقييمات وتوصيات المستخدمين على الفنادق وغيرها من أماكن االقامة المؤقتة 

 دون غيرها 34ألغراض تجارية فئة 
 

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

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219147 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -جرين طيبه لتصدير الحاصالت الزراعية  -عزه لطفي محمد ابراهيم 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه  -المل ابراج ا  -شارع فريد ندا  -بنها  

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الحاصالت الزراعيه الواردة  34االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - 34الفئة 

 39بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردي  -وصفي لالستيراد والتصدير   -ود ابراهيم وصفي ابراهيم محم

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه   -الهرم  -المساحه  -ش احمد لطفي السيد   41

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 44في مجال الفئه  34جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 34الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

200 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 179 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1217233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شام لوب لتصنيع الشحوم والزيوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

لقاهره ا -التجمع الخامس  -شارع جمال عبد الناصر  -اللوتس الشماليه  - 2عقار رقم 

 القاهرة  -الجديده  

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه و التوريدات العموميه و التجاره  - 34الفئة 

 2في مجال الفئة  34العامة و التوزيع و المحالت و جميع الخدمات الوارده بالفئة 
 

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

3التنازل عن الرقم  -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1217700 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فق قوانين كايمان ايالندز شركه ذات مسئوليه محدوده مؤلفة و -تينسنت هولدنجز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -هاتشنز درايف  -كريكت سكوير  -سنشرى يارد  -جى تى  4909صندوق بريد 

 كايمان ايالندز  -جراند كايمان  -جورج تاون 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

، تطوير  عرض البضائع على وسائل االتصال ألغراض البيع القطاعى - 34الفئة 

المبيعات لصالح الغير ، توفير أسواق على االنترنت لبائعى ومشترى البضائع 

والخدمات، خدمات المساعدة فى شراء البضائع والخدمات لصالح الغير ، خدمات البيع 

القطاعى المتعلقة ببيع سوفت وير أللعاب الكمبيوتر والعاب الفيديو والعاب الكمبيوتر 

اب القابلة للتحميل ومستلزمات العاب الكمبيوتر والعاب الفيديو وبرامج األلعاب واأللع

واطقم توسع العاب الكمبيوتر والعاب الفيديو، محتوى قابل للتحميل أللعاب الكمبيوتر 

والعاب الفيديو، نقاط قابلة للتحميل داخل اللعبة ، وعمالت أللعاب الكمبيوترو العاب 

العاب الكمبيوتر والعاب الفيديو والعاب  الفيديو، خدمات توزيع فى مجال سوفت وير

الكمبيوتر وبرامج األلعاب والمحتوى القابل للتحميل أللعاب الكمبيوتر والعاب الفيديو ، 

خدمات البيع بالقطاعى لصالح الغير لبطاقات سابقة الدفع بغرض شراء محتوى متعدد 

 34. الواردة بالفئة رقم  الوسائط ومحتوى قابل للتجميل أللعاب الكمبيوتر والعاب الفيديو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210312 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -احمد سيد عليوه  محمد وشريكه  -الشركة الفرنسية المصرية البيل 

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -شارع الميرغنى  -حمود حسن شارع م 44

 

 4 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3مستحضرات التجميل الوارده بالفئه  - 3الفئة 

 دون غيرها 4االدويه الوارده بالفئه  - 4الفئة 
 

تخدامها مجمعة تعهد مالك العالمة باس-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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -دمياتك جروب لالستثمار والتنمية الزراعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقه الصناعيه السادسه  9442/9443/9314/9319/9119/9113القطع ارقام 

 مدينه السادات 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

الحاصالت  39فى مجال الفئه  34االستيراد و التصدير الوارد بالفئه  - 34الفئة 

 الزراعيه 
 

التنازل عن  -على حدة  dالتنازل عن حرف دى  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

كال على حدة IHC - IHORP العالمة اجرى جروب مقطعى 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210479 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -لؤلؤة العمدة للمنظفات الصناعية  -اسامة محمد فؤاد عبد الحميد ابراهيم 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك / عبده انور محفوظ  -زفتى  -ش كفر عنان 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه سلسلة محالت تجارية وجميع  - 34الفئة 

 90 - 92فى مجال الفئات  34هذة الخدمات بالفئة 
 

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

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210710 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد  -فيفر  -حسام الدين عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السقا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -سي القديم بملك عبير ونانسي وتغريد ابراهيم محمد العبا -شارع كنيسة االروام  49

 الغربية  -المحلة الكبرى 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجارية والتوكيالت التجارية  - 34الفئة 

 ( 44دون غيرها )في مجال الفئة  34الواردة بالفئة 
 

وغيرها 144443العالمة مرتبطة بالعالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة ارابكو الدولية اللوجيستية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  9لثانى عشر _ المجاورة الرابعة شقة رقم السادس من اكتوبر الحى ا

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال مواد البناء الغير معدنيه 34الخدمات الواردة بالفئه  - 34الفئة 
 

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 ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    1211127 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مونجنيز لالغذية والخدمات مونجينى ش ذم م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش البرنسيسة ابو رواش امبابة الجيزة 2

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34الدعايه و االعالن الواردة بالفئة  - 34الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -ايجيبت تريد للتوريدات العامة  -سامى نعيم عبد اللطيف عبد الغفار 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه  -مركز اشمون  -شعشاع مركز اشمون بملك/ اعتماد عبد الحميد احمد 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال مواسير االستانلس و  34استيراد و تصدير الوارد بالفئه  - 34الفئة 

  9ماتها بالفئه مستلز
 

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

كال على حدة
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211449 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -هشام حمدى فتحى حامد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -شارع الشهيد مصطفى ابو زهره سابقا طنطا ثان  49

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 34خدمات اداره مؤسسات التعليم الوارده بالفئه  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211423 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سورى الجنسية -فردى  -سانديبل  -أيهم عبد الرحمن النابلسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجمهورية العربية السوريه -دمشق 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 ن غيرهادو 44في مجال الفئة  34جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 34الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211371 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -سامح مصطفى عبد الله جمعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دائق المعادى _ المعادى ش فرج يوسف ح 40

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

  34خدمات المحاسبه الوارده بالفئه  - 34الفئة 
 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211297 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -احمد محمد محمد خليل وشريكة ارابتك تريدنج كوربوريشن اتكو انترناشيونال  

 توصيه بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينه نصر  -الحديقه الدوليه  -أ عمارات الشرق للتامين  4

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  39 - 31 - 41فى مجال الفئات  34جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 34الفئة 

 غيرهم
 

-------الشتراطات        :      ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211244 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -ارابتك تريدنج كوربوريشن اتكو انترناشيونال احمد محمد محمد خليل وشريكة  

 توصيه بسيطه 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينه نصر  -الحديقه الدوليه  -أ عمارات الشرق للتامين  4

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  39 - 31 - 41فى مجال الفئات  34جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 34الفئة 

 غيرهم
 

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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211247 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ارابتك تريدنج كوربوريشن )اتكو انترناشيونال(   -احمد محمد محمد خليل وشريكة 

 شركه توصيه بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينه نصر  -الدوليه الحديقه  -أ عمارات الشرق للتامين  4

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 44،  90،  97،  99،  0فى مجال الفئات  34جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه  -شركة الباشا  -ضا العربى احمد وشركائها ر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -الموسكى  -ش عبد العزيز  32

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

  34تجاره وبيع اكسسوارات المحمول والمحمول الواردة بالفئه  - 34الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

216 

 

 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نيفادا شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية  -انك  -امازون تكنو لو جيز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  - 10911واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو ان  291

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات استيفاء الطلبات؛ توفير معلومات عن المنتجات بغرض المساعدة  - 34الفئة 

حاجات المستهلك؛ خدمات البيع بالتجزئة على اختيار السلع االستهالكية العامة لتلبية 

ومتاجر البيع بالتجزئة على الخط مباشرة التي تضم مجموعة واسعة من الخدمات 

والبضائع االستهالكية والتجارية، توفير سوق على الخط مباشرة للمشترين والبائعين 

للمنتجات والخدمات؛ تشغيل سوق على الخط مباشرة يضم منتجات وخدمات مبتكرة؛ 

والترد  34ادارة برنامج يمكن المشتركين من شراء منتجات جديدة والواردة بالفئة 

 ضمن فئات أخرى .
 

منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 موانى دبي العالمية م م ح شركة مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات العربيه  -دبى  97111ص.ب -منطقه جبل على الحره  - 97مبنى  - 4طابق 

 المتحده 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

إدارة أعمال الشركات؛ خدمات استشارات االعمال للشركات الناشئة؛  - 34فئة ال

خدمات تطوير أعمال الشركات الناشئة؛ المساعدة في ادارة اعمال الشركات التجارية 

والصناعية؛ تجميع معلومات الشركات في قواعد بيانات الحاسوب؛ ادارة الموارد 

ات التجارية المتعلقة بالشركات؛ ادارة البشرية للشركات الناشئة؛ توفير المعلوم

االعمال؛ االشراف على االعمال؛ االعمال المكتبية؛ الدعاية واالعالن؛ ادارة االعمال 

والتجارة لشركات الشحن والنقل؛ ادارة االعمال في مجال النقل والتوصيل؛ ادارة أعمال 

صناعة وتدبير الشركات في قطاع صناعة وتدبير السفن؛ ادارة أعمال الشركات في 

السفن بالنيابة عن اآلخرين؛ استشارات ادارة االعمال في مجال النقل وبالتحديد التخطيط 

والتنسيق لنقل األشخاص لآلخرين؛ األعمال واالدارة التجارية لشركات الشحن والنقل؛ 

تنظيم االعمال وادارة أساطيل النقل؛ خدمات معالجة البيانات في مجال النقل؛ توفير 

النقل لآلخرين ]الخدمات اإلدارية[؛ ادارة االعمال في مجال النقل والتوصيل؛  توثيق

خدمات مشورة االعمال في مجال لوجستيات النقل؛ ادارة االعمال في صناعة وتدبير 

السفن؛ خدمات تدبير السفن المتمثلة بالخدمات االدارية المتعلقة بالتخليص الجمركي؛ 

السفن بالنيابة عن اآلخرين؛ العالقات العامة والترويج ادارة االعمال في صناعة وتدبير 

والتسويق والدعاية واإلعالن فيما يتعلق بخدمات الشحن والنقل؛ العالقات العامة؛ 

التسويق والدعاية واإلعالن المتعلقة بخدمات النقل والتوصيل؛ ترويج االعمال 

تقدمها النقابة ألعضائها؛ والمصالح التجارية للمهنيين في صناعة السفن السياحية التي 

ادارة شؤون الموظفين؛ ادارة المكاتب المحوسبة؛ ادارة المكاتب؛ تعيين موظفي 

المكاتب؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب؛ تجميع المعلومات في قواعد 

بيانات الحاسوب؛ تجميع البيانات في قواعد بيانات الحاسوب؛ ادارة وتجميع قواعد 

المحوسبة؛ خدمات ادارة المخزون؛ خدمات مراقبة المخزون؛ خدمات وكاالت البيانات 

االستيراد والتصدير؛ خدمات مشورة االعمال في مجال لوجستيات النقل؛ خدمات 

المشورة إلدارة االعمال؛ خدمات المعلومات والنصح والمشورة إلدارة االعمال؛ 

االستيراد والتصدير؛ خدمات  خدمات المعلومات والنصح والمشورة المتعلقة بوكاالت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

المعلومات والنصح والمشورة المتعلقة بإدارة االعمال واالشراف على االعمال 

والترد ضمن فئات  34والمقدمة على الخط مباشرة أو عبر االنترنت والواردة بالفئة 

 أخرى
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    1211913 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين االمارات العربية  -موانئ دبي العالمية م .م. ح  

 المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات  -دبى  97111ص.ب  -منطقه جبل على الحره  - 97مبنى  - 4طابق 

 العربيه المتحده 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

إدارة أعمال الشركات؛ خدمات استشارات االعمال للشركات الناشئة؛  - 34الفئة 

خدمات تطوير أعمال الشركات الناشئة؛ المساعدة في ادارة اعمال الشركات التجارية 

انات الحاسوب؛ ادارة الموارد والصناعية؛ تجميع معلومات الشركات في قواعد بي

البشرية للشركات الناشئة؛ توفير المعلومات التجارية المتعلقة بالشركات؛ ادارة 

االعمال؛ االشراف على االعمال؛ االعمال المكتبية؛ الدعاية واالعالن؛ ادارة االعمال 

أعمال  والتجارة لشركات الشحن والنقل؛ ادارة االعمال في مجال النقل والتوصيل؛ ادارة

الشركات في قطاع صناعة وتدبير السفن؛ ادارة أعمال الشركات في صناعة وتدبير 

السفن بالنيابة عن اآلخرين؛ استشارات ادارة االعمال في مجال النقل وبالتحديد التخطيط 

والتنسيق لنقل األشخاص لآلخرين؛ األعمال واالدارة التجارية لشركات الشحن والنقل؛ 

ارة أساطيل النقل؛ خدمات معالجة البيانات في مجال النقل؛ توفير تنظيم االعمال واد

توثيق النقل لآلخرين ]الخدمات اإلدارية[؛ ادارة االعمال في مجال النقل والتوصيل؛ 

خدمات مشورة االعمال في مجال لوجستيات النقل؛ ادارة االعمال في صناعة وتدبير 

االدارية المتعلقة بالتخليص الجمركي؛ السفن؛ خدمات تدبير السفن المتمثلة بالخدمات 

ادارة االعمال في صناعة وتدبير السفن بالنيابة عن اآلخرين؛ العالقات العامة والترويج 

والتسويق والدعاية واإلعالن فيما يتعلق بخدمات الشحن والنقل؛ العالقات العامة؛ 

ج االعمال التسويق والدعاية واإلعالن المتعلقة بخدمات النقل والتوصيل؛ تروي

والمصالح التجارية للمهنيين في صناعة السفن السياحية التي تقدمها النقابة ألعضائها؛ 

ادارة شؤون الموظفين؛ ادارة المكاتب المحوسبة؛ ادارة المكاتب؛ تعيين موظفي 

المكاتب؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب؛ تجميع المعلومات في قواعد 

ميع البيانات في قواعد بيانات الحاسوب؛ ادارة وتجميع قواعد بيانات الحاسوب؛ تج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

البيانات المحوسبة؛ خدمات ادارة المخزون؛ خدمات مراقبة المخزون؛ خدمات وكاالت 

االستيراد والتصدير؛ خدمات مشورة االعمال في مجال لوجستيات النقل؛ خدمات 

ة إلدارة االعمال؛ المشورة إلدارة االعمال؛ خدمات المعلومات والنصح والمشور

خدمات المعلومات والنصح والمشورة المتعلقة بوكاالت االستيراد والتصدير؛ خدمات 

المعلومات والنصح والمشورة المتعلقة بإدارة االعمال واالشراف على االعمال 

والترد ضمن فئات  34والمقدمة على الخط مباشرة أو عبر االنترنت والواردة بالفئة 

 أخرى.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291149 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ايجلز ايجيبت سيرفيس  -شادى اسماعيل محمد منظور و شريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع  -ألربعة مركز خدمات المجاورات ا -_ تقسيم أول  94مجاورة  - S 1قطعة 

 االول 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس الوارد بالفئة رقم  - 34الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    1291942 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -الكتا  -محمد راضى حسن مهران 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش العشماوى الموسكى _ القاهرة  97

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

و الشراء و التسويق االلكترونى بكافة أشكاله بالفئه خدمات االعالن و البيع  - 34الفئة 

34 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -تنظيم المعارض )فيجين( رؤى الشرق االوسط ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -شارع نادى الصيد   41

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تنظيم المعارض وانشطة المعارض واداره وتوجيه االعمال المكتبيه  - 34الفئة 

 34واالنشطة المكتبيه الواردة بالفئة رقم 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -يجين( رؤى الشرق االوسط لتنظيم المعارض )ف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الدقى   -شارع نادى الصيد  41

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تنظيم المعارض وانشطة المعارض واداره وتوجيه االعمال المكتبيه  - 34الفئة 

 34واالنشطة المكتبيه الواردة بالفئة رقم 
 

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

باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

225 

 

 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اهمة مصرية شركة مس -رؤى الشرق االوسط لتنظيم المعارض )فيجين( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الدقى  -شارع نادى الصيد  41

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تنظيم المعارض وانشطة المعارض واداره وتوجيه االعمال المكتبيه  - 34الفئة 

 34واالنشطة المكتبيه الواردة بالفئة رقم 
 

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

باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

226 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291419 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة -ال ال سي  -وي ورك كومبانيز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 91199نيو يورك  -نيو يورك  -ويست ايتينث ستريت  994

 االمريكية

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  34خدمات تأجير المساحات المكتبية الواردة بالفئة رقم  - 34الفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية  -عه االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291991 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -اصيالي للحاصالت الزراعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -سيدي جابر  -سموحة  -لبانسية برج ا -ابراج ازهار السرايا  -ش فوزي معاذ  72

 االسكندرية   

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 39في مجال الفئة  34تصدير المحاصيل الزراعية بالفئة  - 34الفئة 
 

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

التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291012 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -عطوان جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -غزال تقاطع الطريق الزراعى طنطا اول  4

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

البيع و االستيراد و التصدير و عرض السلع عبر وسائل االتصاالت خدمات  - 34الفئة 

  94 - 1فى مجال الفئات  34و الدعايه و االعالن و التسويق بالفئه 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291090 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

99/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -الليلة الكبيرة للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق مصر اسكندريه  49الكيلو  1عقار بالقطعه رقم 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرهم 34-39-31-41فى مجال الفئات  34خدمات الفئه  - 34الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -الليلة الكبيرة للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق مصر اسكندريه  - 49الكيلو  - 1ه رقم عقار بالقطع

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

  34 - 39 - 41فى مجال الفئات  34جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 34الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    1291147 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -روز كيدز لصناعة المالبس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -العبور  - 4قطعة  - 41192بلوك 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 49في مجال الفئه  34جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 34الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1299147 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

ات الخشبية واعمال الديكور المهندس لتصنيع المنتج -عمر محمد محمد منسي وشركاه  

 شركة توصيه بسيطة  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -امتداد المنطقة الصناعية  -دمياط الجديده  -1بلوك  -90قطعة 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه و التوريدات العموميه و التجاره  - 34الفئة 

 41في مجال الفئة  34عامة و التوزيع و المحالت و جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم ال
 

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 نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1299341 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/12/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة قطاف للتجارة واالستثمار واالستشارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -النزهه  -مسكن شيراتون  -عمارات صقر قريش  93

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

و التوكيالت التجاريه و التوريدات العموميه والتجارة االستيراد و التصدير  - 34الفئة 

فى مجال التمور  34العامة و التوزيع و المحالت وجميع الخدمات الوارده بالفئه 

  41الوارده بالفئه 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1299432 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/12/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -توفير فينشرز ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

فى  -تورتوال  -رود تاون  - 3921ص.ب رقم  - 9ويكهامز كاى  -كوميرس هاوس 

 الجزر العذراء البريطانيه   - 9991جى 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع بالتجزئه وخدمات البيع بالجمله و خدمات السوبر ماركت  - 34الفئة 

 34ويافطه الشركات وجميع انواع الخدمات الوارده بالفئه 
 

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

131510العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1299434 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/12/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -توفير فينشرز ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

فى  -تورتوال  -رود تاون  - 3921ص.ب رقم  - 9ويكهامز كاى  -كوميرس هاوس 

 الجزر العذراء البريطانيه    - 9991جى 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التسويق و الدعايه و االعالن وجميع انواع الخدمات الوارده بالفئه  - 34الفئة 

  34رقم 
 

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

131510العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

236 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1294499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/12/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -الشربيني للمنسوجات   -يوسف الشربيني  حازم حسيب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش ناصر ملك حسن زغلول الحلو المحلة الكبرى الغربيه

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 34الفئة 

فى مجال الفئة  34ئل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئة السلع عبر وسا

 دون غيرها 42
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1294241 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/14/4141 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 فرد مصرى الجنسية -مصطفى احمد عبد العظيم ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المقطم  -الدبلوماسيين  4941

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع وخدمات  - 34الفئة 

في  34وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة رقم  عرض السلع عبر

 9917مجال الفئات 
 

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

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

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1294271 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه  -االوائل  -رمضان محمود طه عطى وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجماليه  -ش بورسعيد  277

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 3فى مجال الفئه  34ال التجاريه الوارده بالفئه االستيراد و التصدير و االعم - 34الفئة 

 دون غيرها
 

------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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1294047 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ه محدودهشركة، اردنيه ذات مسئولي -شركة الحاج محمود حبيبة واوالدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش مأدبا ، الوحدات ، عمان ، االردن

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وخدمات البيع بالتجزئة  - 34الفئة 

وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛، عرض السلع، 

جميع تشكيله من البضائع لمصلحة الغير بما يمكن جمهور المستهلكين من القيام بشكل ت

مالئم بمعاينه و شراء تلك البضائع ؛ تجميع تشكيله من البضائع لمصلحة الغير تتضمن 

المواد الغذائية و تحديدا الحلويات و السكاكر و الفطائر و الكيك و البوظة )آيس كريم(و 

جمهور المستهلكين من القيام بشكل مالئم بمعاينه و شراء تلك  المشروبات بما يمكن

البضائع؛ خدمات البيع بالجملة فيما يخص المواد الغذائية و المشروبات ؛تقديم 

المعلومات للمستهلكين حول منتجات األغذية و المشروبات؛ اإلعالن بالبريد المباشر، 

لترخيص السلع والخدمات الخاصة  توزيع العينات، تحرير الفواتير، اإلدارة التجارية

بآخرين، التسويق، الدعاية واإلعالن الخارجي، عرض السلع على وسائل االتصال 

لغايات بيعها بالتجزئة، المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء، عرض السلع على وسائل 

االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، ترويج المبيعات ]لآلخرين[، توزيع العينات، تزيين 

 دون غيرها 34اجهات المحالت التجارية الواردة بالفئة و
 

114080العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1292241 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -السيراميك والبورسلين سيراميكا بالتينو جروب لصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه الجديده   -امام سور مطار القاهرة   -ش جوزيف تيتو  990

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

اداره وتوجيه االعمال واالستيراد والتصدير وخدمات البيع وعرض السلع  - 34الفئة 

فى  34لغير عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه رقم لصالح ا

 91 - 99 - 9مجال الفئات 
 

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

على حدى   IHH OCIالتجارى سيراميكا 



تنمية التجارة الداخلية جهاز  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    1292244 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/19/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش تضامن -شركة السالب للتجارة واالستيراد)عبد العزيز السالب( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش الدكتور عاطف المنجى امام جزيره الورد بملك الشركاء اول المنصورة حى غرب 

 الدقهليه

 34 : المةــــــعات الـــفئ
 

اداره وتوجيه االعمال واالستيراد والتصدير وخدمات البيع وعرض السلع  - 34الفئة 

فى مجال  34لصالح الغير عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

 دون غيرها 91 - 99الفئات 
 

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 ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 179 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1391744 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/99/4197 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيزة -الدقى -شارع مصدق  39

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39االستثمار العقارى بالفئة  - 39الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علىااللوان 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1371191 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/14/4190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -نى الشركة العربيه للمشروعات والتطوير العمرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -الدقى  -شارع مصدق  39

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39االستثمار العقارى الوارد بالفئه  - 39الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

244 

 

 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    1314490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/17/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سوليك لالستثمار العقاري ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -رشدى  -شارع كفر عبدة  21

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

وكاالت ادارة  -خدمات تثمين العقارات  -رات العقارية خدمات االستثما  - 39الفئة 

مكاتب  -خدمات السمسرة العقارية  -وكالء االسكان والتعمير  -وتاجير العقارات 

خدمات التأمين والشئون  -خدمات االستثمارات المالية  -العقارات والشقق السكنية 

 39التمويلية وجميع خدمات الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    1317414 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/10/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصيه  -الشركة المصرية للمقاوالت واالستثمارات العقارية )عبد الاله وشركاه( 

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش فيكتور عمانويل المقام   27قم الكائنة بالدور الثانى العلوى بالعقار ر 414الشقة رقم 

 االسكندريه   -قسم سيدي جابر  -سموحه  -بالمنطقه د  7علي قطعه االرض رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39الشئون العقاريه الوارده بالفئه رقم  - 39الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -ليمتد   79هب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -أبو ظبى  -جزيرة الماريا  -مربعة سوق أبو ظبى العالمى  -برج السلع  - 44الطابق 

 ربية المتحدة االمارات الع

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 -الشئون المالية والشئون العقارية  -الشئون التمويلية  -خدمات التأمين  - 39الفئة 

تثمين -تأجير الشقق والمكاتب  -ادارة العمارات  -مكاتب العقارات والشقق السكنية 

رات والتقييم المالبى العقارات ووكاالت العقارات وادارة العقارات وسمسرة العقا

 -االستشارات امالية واالدارة المالية والكفاالت المالية والخدمات التمويلية  -للعقارات 

السمسرة وسمسرة التأمين  -وكالء االسكان  -تمويل البيع بالتقسيط  -الضمانات 

 -تمويل الشراء وااليجار وتأجير العقارات  -واستشارات التأمين ومعلومات التأمين 

 -استثمار رؤوس االموال  -تنظيم التحصيل  -االعمال المصرفية الخاصة بالرهانات 

خدمات بطاقات  -مكاتب االئتمان  -تحصيل االيجارات  -جمع التبرعات الخيرية 

القروض المالية الواردة  -وكاالت تحصيل الديون  -خدمات بطاقات الدين  -االئتمان 

 39بالفئة رقم 
 

:      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 ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1213112 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/99/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -محمد محمود محمد حسن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة   -عقبه  ميت -ش عبد الفتاح الشريف  93

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39استثمار عقارى الوارد بالفئة رقم  - 39الفئة 
 

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

فى الوضع العادى كال على حدى  O Rالتنازل عن الحروف ام اتش  -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212394 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطه -للتطوير العمراني  weiV  tdeDشركة دلتا فيو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك/ السيد عبد  -بالمنصورة اول  -ة شارع االندلس من شارع جيهان حى الجامع 40

 الدقهلية   -الجواد محمد السيد 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  39االستثمار العقارى الوارد بالفئه رقم  - 39الفئة 
 

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

خدامها مجمعه باست
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214413 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/94/4191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 حسام عبد المجيد وشريكه شركة توصية بسيطة    L & H & Kكيه اند اتش اند ال   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

زهرة اللوتس تجمع   91م  47فوق االرضى عمارة  9 الدور 93القاهرة الجديدة شقة  

 القاهرة  4

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

وباالخص خدمات التسويق العقارى  39جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 39الفئة 

 واالستثمار العقارى 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

250 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1217217 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -العربية للتنمية واالسكان ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المحور المركزى  99و  94بالقطعة رقم  -بتجمع كابيتال بيزنس بارك  7  مبنى 

 اكتوبر الجديدة  9مدينة  -مدينة الشيخ زايد  -كريزى ووتر محور 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39االستثمار العقارى الوارد بالفئة رقم  - 39الفئة 
 

168665االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1217210 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

14/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -العربيه للتنميه واإلسكان  ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -( المحور المركزى 99،94بالقطعه رقم )  -بتجمع كابيتال بيزيس بارك  7 مبنى 

 الجيزه -اكتوبر  9مدينة  -مدينة الشيخ زايد 

 39 : المةــــــات العـــئف
 

 39االستثمار العقاري الوارد بالفئة  - 39الفئة 
 

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

168665
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211114 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -بنك االسكندرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -عابدين  -ش قصر النيل  21

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 39جميع خدمات الفئه  - 39الفئة 
 

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

عن البيان التجارى على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211974 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/14/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -شركة منازل للتطوير العقاري   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 التجمع الخامس  - 9 وحده رقم  -الدور السادس ب 401

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 39االستثمار العقارى الوارد بالفئه  - 39الفئة 
 

111061االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين االمارات العربية المتحدة -موانى دبي العالمية م م ح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دبى ، االمارات  97111، منطقه جبل على الحره ، ص.ب ،  97، مبنى  4طابق 

 العربيه المتحده 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

ادارة العقارات ، تأجير المكاتب )العقارات( ، تأجير العقارات ، سمسرة  - 39الفئة 

العقارات ، خدمات وكاالت العقارات ، خدمات استشارات العقارات ، خدمات تمويل 

العقارات ، سمسرة تأمين العقارات ، معلومات تأمين العقارات ، خدمات تأمين 

ات استثمار العقارات ، ادارة استثمار العقارات ، خدمات وكاالت العقارات ، استشار

العقارات التجارية ، تمويل التطوير العقارى ، خدمات تجديد ايجار العقارات ، ادارة 

البنايات )الخدمات العقارية( ، خدمات وكاالت العقارات لتأجير البنايات ، خدمات 

العقارية للعقارات التجارية ، خدمات وكاالت العقارات لتأجير االراضى ، االدارة 

االدارة العقارية المتعلقة باالراضى ، خدمات االدارة العقارية المتعلقة بالمبانى 

 39الصناعية ، خدمات االدارة العقارية المتعلقة بمبانى البيع بالتجزئة والواردة بالفئة 

 دون غيرها
 

 على حدىالتنازل عن الحروف كال -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211912 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين االمارات العربية   -موانئ دبي العالمية م .م .ح   

 المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات  -دبى  97111ص.ب  -منطقه جبل على الحره  - 97مبنى  - 4طابق 

 العربيه المتحده 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

ادارة العقارات؛ تأجير المكاتب )العقارات(؛ تأجير العقارات؛ سمسرة  - 39الفئة 

العقارات؛ خدمات وكاالت العقارات؛ خدمات استشارات العقارات؛ خدمات تمويل 

ة تأمين العقارات؛ استشارات تأمين العقارات؛ معلومات تأمين العقارات؛ سمسمر

العقارات؛ خدمات تأمين العقارات؛ استشارات استثمار العقارات؛ ادارة استثمار 

العقارات؛ خدمات وكاالت العقارات التجارية؛ تمويل التطوير العقاري؛ خدمات تجديد 

؛ خدمات وكاالت العقارات لتأجير ايجار العقارات؛ ادارة البنايات )الخدمات العقارية(

البنايات؛ خدمات وكاالت العقارات لتأجير األراضي؛ االدارة العقارية للعقارات 

التجارية؛ خدمات االدارة العقارية المتعلقة باألراضي؛ خدمات االدارة العقارية المتعلقة 

تجزئة والواردة بالمباني الصناعية؛ خدمات االدارة العقارية المتعلقة بمباني البيع بال

 والترد ضمن فئات أخرى . 39بالفئة 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291414 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة -ال ال سي  -وي ورك كومبانيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 91199نيو يورك  -نيو يورك  -ريت  ويست ايتينث ست 994

 االمريكية

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات إدارة العقارات؛ خدمات تأجير العقارات؛ تأجير مساحات المكاتب؛  - 39الفئة 

تأجير العقارات من الشقق والوحدات السكنية ومساحات المكاتب؛ خدمات وساطة 

 دون غيرها  39بالفئة رقم  العقارات الواردة
 

منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1291413 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/13/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 امريكية متحدة شركة -ال ال سي   -وي ورك كومبانيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 91199نيو يورك  -نيو يورك  -ويست ايتينث ستريت  994

 االمريكية

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات  - 39الفئة 

لعقارية؛ تأجير العقارات التجارية والسكنية؛ تأجير الشؤون العقارية؛ الخدمات ا

المساحات المكتبية؛ تأجير المكاتب والمرافق المساعدة لتأدية األعمال؛ خدمات تأجير 

غرف مؤتمرات؛ خدمات تأجير الشقق واألبنية؛ إدارة الشقق واألبنية؛ خدمات مساعدة 

وظفين المستقلين، الشركات الشركات الناشئة، تحديدا: تأجير المساحات المكتبية للم

المنشأة حديثاً، الشركات القائمة والشركات غير الربحية؛ خدمات جمع التبرعات؛ 

خدمات جمع األموال للغايات الخيرية؛ وساطة األعمال الفنية؛ تقييم األعمال الفنية؛ 

خدمات التأمين الصحي؛ التأمين على الحياة؛ الخدمات المصرفية؛ خدمات بطاقات 

ان؛ خدمات بطاقات الخصم؛ خدمات بطاقات الدفع؛ خدمات تفويض وتسوية االئتم

التعامالت المالية؛ معالجة الدفعات اإللكترونية، خدمات التدقيق والتحقق؛ خدمات تقديم 

النصائح فيما يتعلّق بالخدمات سابقة الذكر؛ الخدمات المالية؛ تقديم الِمنح؛ خدمات 

، تحديدا: ، منح األموال للمؤسسات غير الربحية استثمارية؛ خدمات األعمال الخيرية

 دون غيرها  39الواردة بالفئة رقم 
 

منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1293924 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/19/4141 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة تضامن -شركة جبال لالستثمار العقارى  -احمد محمد عطية وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -القاهرة الجديده  - 4النرجس عمارات شقه   424

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 39الفئة 
 

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

  الموضحة بالصورة


