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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0265171 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/09/2011 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة هبه احمد نصر صقر وشركائها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز ميت غمر الدقهلية -هبة احمد نصراحمد نصر صقر  كفر المقدام بملك/

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 )زجاج السيارات( 21فى مجال الفئة  53استيراد وتصدير بالفئة  - 53الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0271435 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/02/2012 

 :سجيلالت إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -شركة توصيل للتجارة العامة 

 الكويت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الكويت -  33352صباح الساليم  5211ص ب 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

و االعالن االعالن و الدعاية المباشرة على شبكات الحاسوب و الدعاية  - 53الفئة 

وادارة االعمال وتجميع المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب وعرض السلع و 

المعارض المساعدة في ادارة االعمال الصناعية و استفسارات عن االعمال و الدعاية 

 53واالعالن عبر التليفزيون وهذه الخدمات وارده بالفئة 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313794 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/02/2015 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  --اس جى جى ليسكوال ال سى 

 لقوانين والية ديالوير / الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

الواليات المتحدة  31225وان فروت اوف ذا لووم درايف بوولينج جرين كيه واى 

 االمريكية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53خدمات الدعاية واالعالن وإدارة االعمال وهذه الخدمات واردة بالفئة  - 53الفئة 

 دون غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0336642 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/06/2016 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة انباء صالح العطار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور االول فوق الموسكي القاهرة 25ش االزهر  شقة  34

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها )في مجال العطارة  53االستيراد و التصدير الواردة بالفئة  - 53الفئة 

 وياميش رمضان المكسرات( 52الواردة 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0363836 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/01/2018 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -اسالم عبد السالم سيد احمد وشريكة ايهاب عبد السالم سيد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 توفيقي خلف نقطة المالحة المنتزة االسكندرية 22عزبة حوض 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  52زراعيه بالفئة فى مجال الحاصالت ال 53االستيراد والتصدير بالفئه  - 53الفئة 

 غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0365165 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/02/2018 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى بمنطقة   55 - 55 - 32 - 35 - 33 - 33القطع  

/ب والخدمات 3/أ د القطعة 3والقطعة   2-5-5- 1مبارك الصناعية والقطع أرقام  

 المنوفية -مركز قويسنا   -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى خدمات الدعايه واالعال - 53الفئة 

 على منتجات السناكس والمقرمشات 12فى مجال الفئه  53الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0365291 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/02/2018 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ريل استيت ال ال سي  12سينتشري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 , الواليات المتحدة االمريكية22232بارك افينيو , ماديسون , نيوجيرسي  223

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

عالن  خدمات إدارة األعمال  خدمات تسيير شوون خدمات الدعاية واإل - 53الفئة 

األعمال  خدمات النشاط المكتبي  الخدمات اإلعالنية  إدارة األعمال واالستشارات 

التنظيمية  تحاليل إدارة األعمال  اإلشراف على وإدارة الشركات  خدمات استشارات 

ألعمال التجارية وإدارة وتخطيط األعمال في مجال العقارات  المساعدة في إدارة ا

الممنوحة امتياز  خدمات نصائح إدارة األعمال التي تتعلق بمنح االمتياز  النصائح 

والمساعدة في األعمال التجارية المتعلقة بخدمات منح االمتياز، تحديدا: تقديم المساعدة 

في األعمال في تأسيس و/أو تشغيل أعمال وساطة العقارات  المساعدة في التأسيس 

تشغيل أعمال وساطة العقارات  إدارة مبيعات العقارات  خدمات إدارة العقارات  و/أو ال

خدمات الدعاية واإلعالن للعقارات  خدمات تسويق العقارات، تحديدا: الخدمات على 

اإلنترنت التي تعرض جوالت العقارات السكنية والتجارية  توفير العقارات التي تودي 

الزبائن مع المهنيين العقاريين في مجال خدمات  إلى المشترين المحتملين  مطابقة

العقارات عبر اإلنترنت  توفير حلول تخطيط وتسويه األعمال لمهنيين العقارات  توفير 

المبيعات التي تودي إلى صناعة العقارات  توفير مواقع إلكترونية تفاعلية للعقارات التي 

للتجوال للمشترين والمستأجرين تروج للسكن والشقق السكنية من خالل تقديم فيديوهات 

المحتملين وألوصاف العقارات والنصوص واألسعار والموقع والخرائط والمعلومات 

األخرى التي من شأنها أن تكون موثرة بالمشتري أو المستأجر المحتمل في اتخاذ قرار 

الشراء أو االستئجار  تجميع قوائم الوساطة العقارية  تنظيم عروض ومعارض 

( 53لغايات الترويج أو الدعاية  مزادات العقارات. الـــــــــــــــــوارده بالفئة ) العقارات

 دون غيرهـــــــــــــا
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0372799 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/06/2018 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة ذات مسئوليه محدودةشر -حسين الحاج معال للتجارة والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -بانوراما الجبل االخضر ثان   - 1شقه  -  5عمارة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53تجارة مستلزمات الكافيهات الواردة بالفئة رقم  - 53الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381762 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2018 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه -شركة اوالد الحاج غريب احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -االزبكيه  -شارع سوق التوفيقيه  22

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال قطع غيار السيارات الوارد  53ه االستيراد والتصدير الوارد بالفئ - 53الفئة 

 21بالفئه 
 

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

088661العالمة 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0384186 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/01/2019 

 :التسجيل البإسم ط
 

 فرد مصرى الجنسية  -رامى مجدى فهمى الشربينى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 35شقة  5ش جوهر القائد رقم الطابق  -  55الجمالية رقم العقار 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 3و  5فى مجال الفئات  53االستيراد والتصدير بالفئة  - 53الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0385121 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/01/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -عمرو سالمة السيد حمزة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة القاهرة 1شارع الميرغنى محل 225

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 14دون غيرها ) فى مجال الفئة  53ستيراد والتصدير بالفئة اال - 53الفئة 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388378 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/03/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية صينية -ز نتورك كو .ال تي دي هانغتشو إيزفي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية الصين الشعبية -هانغتشو  -بينجيانغ ديستريكت  -تشيانمو رود  333رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

مذكورة في خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة المرتبطة ببيع البضائع ال - 53الفئة 

  خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة المرتبطة 23والفئة  22والفئة  2والفئة  2الفئة 

ببيع معدات الكمبيوتر وملحقاتها وأجهزة الترفيه المنزلي باإلضافة إلى السلع التالية، 

وهي أجهزة معالجة البيانات، أجهزة ذاكرات الكمبيوتر، برامج مسجلة لتشغيل 

لة، ومعالجات بيانات الكمبيوتر،  وأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، وبرمجيات كمبيوتر مسجًّ

صغيرة، شاشات عرض ]أجزاء كمبيوتر[  وحدات معالجة مركزية، بطاقات الدارات 

المتكاملة، بطاقات ذكية )بطاقات الدارات المتكاملة(، برامج الكمبيوتر المسجلة، 

وتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[، قارئات منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل، برامج كمبي

]معدات معالجة بيانات[، مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك  برامج المراقبة )برامج 

الكمبيوتر(  برنامج ألعاب الكمبيوتر، ملفات الموسيقى قابلة للتنزيل، ملفات الفيديو 

كترونية للبضائع، القابلة للتنزيل، عدادات، موشرات الكمية، العالمات بطاقات بيانية إل

لوحات إعالنات إلكترونية، اللوحات اإلعالنية اإللكترونية، إشارات إلكترونية مضيئة، 

أضواء وماضة، أضواء إشارة، لوحات إشارة مضيئة أو آلية إشارات ضوئية أو آلية، 

أجهزة اتصال داخلي، هواتف فيديو، معدات شبكة االتصاالت، أجهزة راديو، أجهزة 

إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات، أجهزة مالحة للمركبات  رادار، أجهزة

]كمبيوتر طبلوني[، نظام تحديد الموقع العالمي، أدوات االتصاالت البصرية، أدوات 

تسجيل ، مسجالت فيديو، كاميرات فيديو، مشغالت وسائط محمولة، آلة دعاية ذاتية 

ات إعداد أفالم التصوير السينمائي، الحركة، أجهزة استقبال الصوت والفيديو، تطبيق

كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي[، أجهزة قياس السرعة ]للتصوير الفوتوغرافي[، 

أجهزة إضاءة وّماضة ]للتصوير الفوتوغرافي[، أدوات رصد، أجهزة تعليم سمعية 

وبصرية، كواشف، أجهزة ضبط السرعة للمركبات، أجهزة ليزر )ليست لغايات طبية(، 

تمثيلية للقيادة والتحكم بالمركبات، أجهزة قياس كثافة السوائل، موشرات درجة أجهزة 

الحرارة، أجهزة وأدوات بصرية، عدسات بصرية، مواد الطاقة )األسالك والكابالت(، 

أجهزة شبه موصالت، شاشات عرض الفيديو، أجهزة التحكم عن بعد، مجسات 

اقية من الحوادث لالستخدام كهربائية، منظمات الضوء )الكهربائية(، أجهزة و
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13 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

الشخصي، أجهزة كهربائية لمنع السرقة، أدوات إنذار ضد الحريق، كواشف الدخان، 

أجهزة إنذار صوتية ، أجهزة إنذار، أقفال كهربائية، طنانات، أجهزة إنذار ضد السرقة، 

نظارات، خاليا غلفانية، أجزاء بطاريات، صور كرتونية متحركة، أجهزة مراقبة ذكية 

ألبواب بواسطة التعرف الى الوجه، أقفال لألبواب بواسطة بصمة األصبع، كاميرا ل

لتسجيل لوحات القيادة، أجراس ]أدوات إنذار[، أقراص تخزين، قوابس ومآخذ وأدوات 

توصيل أخرى ]وصالت كهربائية[، درع ومنصة للكاميرات، بطاريات كهربائية، 

مل بواسطة الذكاء االصطناعي، جهاز توجيه، روبوتات ذات مواصفات بشرية تع

روبوتات للمراقبة األمنية، منصات برامج الكمبيوتر، مسجلة أو قابلة للتنزيل، أجهزة 

كمبيوتر قابلة لالرتداء مع أو تحت أو فوق المالبس، عصاة السلفي ]ذات قائمة واحدة 

 تحمل باليد[، أجهزة إلكترونية لعرض األرقام، أجهزة عرض الشرائح، أجهزة عرض

الشرائح، لوحات مفاتيح كهربائية، مفاتيح كهربائية، مفاتيح زمنية أتوماتيكية، 

ثيرموستات )منظمات الحرارة(، أنابيب للتخاطب، ميكروفونات، خزائن للمكبرات 

الصوت، لوحات تحكم ، أجهزة مرسلة مجيبة، خافتات ]منظمات[ ]كهربائية[ للضوء، 

لشبكة  عرض البضائع على وسائل التواصل أجهزة تحليل الهواء، خدمة الوصول إلى ا

لغايات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة  إدارة الشوون التجارية لمحالت البيع بالتجزئة 

والبيع بالجملة  استشارات إدارة األعمال التجارية فيما يتعلق باالستراتيجية، والتسويق، 

دمات اإلعالن والتسويق و واإلنتاج، والتوظيف، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة  خ

والفئة  2والفئة  2الترويج  خدمات التوزيع المرتبطة ببيع البضائع المذكورة في الفئة 

  خدمات التوزيع المرتبطة ببيع معدات الكمبيوتر وملحقاتها وأجهزة 23والفئة  22

 الترفيه المنزلي باإلضافة إلى السلع التالية، وهي أجهزة معالجة البيانات، أجهزة

ذاكرات الكمبيوتر، برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر، وأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، 

لة، ومعالجات بيانات صغيرة، شاشات عرض ]أجزاء  وبرمجيات كمبيوتر مسجًّ

كمبيوتر[  وحدات معالجة مركزية، بطاقات الدارات المتكاملة، بطاقات ذكية )بطاقات 

سجلة، منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل، الدارات المتكاملة(، برامج الكمبيوتر الم

برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[، قارئات ]معدات معالجة بيانات[، مشغل 

ومضي لناقل تتابعي مشترك  برامج المراقبة )برامج الكمبيوتر(  برنامج ألعاب 

عدادات،  الكمبيوتر، ملفات الموسيقى قابلة للتنزيل، ملفات الفيديو القابلة للتنزيل،

موشرات الكمية، العالمات بطاقات بيانية إلكترونية للبضائع، لوحات إعالنات 

إلكترونية، اللوحات اإلعالنية اإللكترونية، إشارات إلكترونية مضيئة، أضواء وماضة، 

أضواء إشارة، لوحات إشارة مضيئة أو آلية إشارات ضوئية أو آلية، أجهزة اتصال 

ت شبكة االتصاالت، أجهزة راديو، أجهزة رادار، أجهزة داخلي، هواتف فيديو، معدا

إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات، أجهزة مالحة للمركبات ]كمبيوتر طبلوني[، 

نظام تحديد الموقع العالمي، أدوات االتصاالت البصرية، أدوات تسجيل ، مسجالت 

ذاتية الحركة، أجهزة فيديو، كاميرات فيديو، مشغالت وسائط محمولة، آلة دعاية 

استقبال الصوت والفيديو، تطبيقات إعداد أفالم التصوير السينمائي، كاميرات ]للتصوير 

الفوتوغرافي[، أجهزة قياس السرعة ]للتصوير الفوتوغرافي[، أجهزة إضاءة وّماضة 

]للتصوير الفوتوغرافي[، أدوات رصد، أجهزة تعليم سمعية وبصرية، كواشف، أجهزة 

ة للمركبات، أجهزة ليزر )ليست لغايات طبية(، أجهزة تمثيلية للقيادة ضبط السرع

والتحكم بالمركبات، أجهزة قياس كثافة السوائل، موشرات درجة الحرارة، أجهزة 

وأدوات بصرية، عدسات بصرية، مواد الطاقة )األسالك والكابالت(، أجهزة شبه 

جسات كهربائية، منظمات موصالت، شاشات عرض الفيديو، أجهزة التحكم عن بعد، م

الضوء )الكهربائية(، أجهزة واقية من الحوادث لالستخدام الشخصي، أجهزة كهربائية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

لمنع السرقة، أدوات إنذار ضد الحريق، كواشف الدخان، أجهزة إنذار صوتية ، أجهزة 

إنذار، أقفال كهربائية، طنانات، أجهزة إنذار ضد السرقة، نظارات، خاليا غلفانية، 

بطاريات، صور كرتونية متحركة، أجهزة مراقبة ذكية لألبواب بواسطة التعرف  أجزاء

الى الوجه، أقفال لألبواب بواسطة بصمة األصبع، كاميرا لتسجيل لوحات القيادة، 

أجراس ]أدوات إنذار[، أقراص تخزين، قوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى 

هربائية، جهاز توجيه، ]وصالت كهربائية[، درع ومنصة للكاميرات، بطاريات ك

روبوتات ذات مواصفات بشرية تعمل بواسطة الذكاء االصطناعي، روبوتات للمراقبة 

األمنية، منصات برامج الكمبيوتر، مسجلة أو قابلة للتنزيل، أجهزة كمبيوتر قابلة 

لالرتداء مع أو تحت أو فوق المالبس، عصاة السلفي ]ذات قائمة واحدة تحمل باليد[، 

ترونية لعرض األرقام، أجهزة عرض الشرائح، أجهزة عرض الشرائح، أجهزة إلك

لوحات مفاتيح كهربائية، مفاتيح كهربائية، مفاتيح زمنية أتوماتيكية، ثيرموستات 

)منظمات الحرارة(، أنابيب للتخاطب، ميكروفونات، خزائن للمكبرات الصوت، لوحات 

ئية[ للضوء، أجهزة تحليل تحكم ، أجهزة مرسلة مجيبة، خافتات ]منظمات[ ]كهربا

الهواء  خدمة الوصول إلى الشبكة  خدمات االستيراد والتصدير، الوساطة والتفاوض 

بشأن العقود ]لآلخرين[  خدمات الشراء لآلخرين  خدمات المساعدة في األعمال، 

وإدارة األعمال، وتوجيه األعمال  خدمات تحليل األعمال وأبحاث األعمال وتقديم 

األخبار عن األعمال  عرض السلع والخدمات عن طريق الوسائل المعلومات و

اإللكترونية، وكذلك لصالح ما يسمى بتوفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد 

 والتسوق المنزلي  إدارة برامج المكافآت للمستهلكين األوفياء.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390391 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/04/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -خالد احمد ابراهيم مسعود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عمر بن الخطاب  بملك/ عبد الرؤف  السيد صبرى مركز الحامول كفر الشيخ

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53تجارة سجاد ومفروشات بالفئة  - 53الفئة 
 

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

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391236 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/05/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نشركة تضام -احمد العطار و شريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -االزبكية  52شارع عماد الدين شقة 24

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية و االعالن و ادارة و توجية االعمال و تفعيل النشاط المكتبي بالفئة  - 53الفئة 

 دون غيرها 53
 

لوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على اال -االشتراطات        :      
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391498 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/05/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية وقا  -شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ايفا فارما  

 2221لسنة  23والقانون رقم  2222لسنة  4الحكام القانون رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهرم  -كفر الجبل  -شارع السادات )سلطان سابقا( من ترعة المنصورية  225

 الجيزة

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53الدعاية واالعالن وتنظيم المعارض واالعمال التجارية الواردة بالفئة  - 53الفئة 

 دون غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393889 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/06/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -شريف محمد ابوزيد اسماعيل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك /محمد محمد محمد  - 1محل  35/  15قطعة  -المجاورة الثالثه  -الحي الرابع 

 دمياط -ه موافي جود

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها )مستلزمات و اجهزه محمول و قطع  53بيع و شراء بالفئة  - 53الفئة 

 غيارها (
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عى 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397992 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/09/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -احمد العواد وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العصافرة بحرة المنتزة االسكندرية 3شارع احمد تيسير الدور الثانى شقة  25

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53ة والتوريدات والتجاره الواردة بالفئة االستيراد والتصدير والبيع بالتجزئ - 53الفئة 

 22 - 22 - 3فى مجال الفئات 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399451 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م م شرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  53,3الكيلو 

 العرب الدولى نهايه طريق محور التعمير قسم العامريه االسكندريه

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ره المراكز التجاريه بمختلف اشكالها وانواعها واداره المشروعات ادا - 53الفئة 

واقامة  21العقاريه والفنادق واالستيراد والتصدير فى مجال المعدات والسيارات بالفئه 

 المعارض التسويقيه
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    0400600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/10/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -االسماعيلية لالستثمار العقارى ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -برج ب  -الدور الخامس  -شارع عدلى  12

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 2فى مجال الفئه  53كافة الخدمات الوارده بالفئة  - 53ئة الف
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402528 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -الموفق للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -ندسين المه  -ش لبنان  35

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 -تسويق -محالت بيع تجزئه وجمله  -االستيراد والتصدير االعمال التجاريه  - 53الفئة 

 فى مجال المواد الغذائيه 53دعايه واعالن بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402658 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

رج طريق مطار ب -العروبة مول التجارى  -طريق اسكندرية مطروح  53.3الكيلو 

 االسكندرية -العرب الدولى نهاية محور التعمير قسم العامرية 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ادارة المراكز التجارية بمختلف اشكالها وانواعها وادارة المشروعات  - 53الفئة 

 53العقارية والفنادق واالستيراد والتصدير فى مجال المعدات والسيارات بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -:           االشتراطات   



تجارة الداخليةجهاز تنمية ال  
 

 

 

24 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404884 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/12/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدوده-زيتا ميدسن للمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ع حدائق االهرام الجيزه 135شقه بالعقار رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5-3في مجال  53االعمال التجارية الوارده بالفئة  - 53الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

25 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0406667 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/01/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة-يحيي ابراهيم الدسوقى احمد عوض وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع هندسة الرى بملك يحيى ابراهيم الدسوقى أحمد مركز مينا القمح الشرقية مصر

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع الخدمات المتعلقة بالتجارة و األعمال التجارية و التوكيالت التجارية و  - 53الفئة 

التسويق و التوزيع و خدمات البيع بالتجزئة و بالجملة و محالت البيع و منافذ البيع و 

 (.دون غيرها53( فـي مجال الفئة )53خدمات االستيراد و التصدير الواردة بالفئة )

 
 

طات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعةاالشترا
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26 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0406747 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/01/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -فيوتشر  -عادل محمود احمد سليمان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ن محمود شلتوت مدينه نصرش الطيرا 43

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 14فى مجال االجهزة الرياضية الواردة بالفئة  53استيراد وتصدير فئة  - 53الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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27 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0407214 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/01/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -افراد -حسن حسني حسن محمد دويك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش النزهه القاهره35

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 13في مجال الفئة  53جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 53الفئة 
 

ك العالمة باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مال
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28 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/02/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ليفانا فارما لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -تاني  المنتزة  -القبلية -المندرة  -ش ملك حفني  11

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 

 دون غيرها 3االدوية والمكمالت الغذائية الوارد بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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29 

 

 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    0410043 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/03/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -جلوبال ميد ديكسي  -محمد عبد التواب زكى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الجيزة  -ش محمد فاضل من شارع الهرم  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال حلمات , حلمات ماصة  53االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - 53فئة ال

لالطفال )رضاعات( , حلمات ) حلمات لزجاجات ارضاع االطفال ( زجاجات ترضيع 

دون  22االطفال , لهايات لالطفال الرضع , مصاصة السكات لالطفال جميعها بالفئة 

 غيرها
 

ق خاص على االلواناالشتراطات        :      منح ح
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410275 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/03/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -اشرف عصمت يوسف فهمى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع مشروع رابعه االستثمارى _ مدينة نصر _ القاهرة 53

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والتوريدات العمومية والتجارة  - 53الفئة 

( على 53العامة والمحالت وجميع الخدمات التجارية وجميع الخدمات الواردة بالفئه )

 (22مجال التكييفات الواردة بالفئه )

 
 

التنازل عن البيان  -الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح  -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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411344 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/04/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -حسن محمد حسن محمد وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مطروح -الحمام  -العلمين ملك / محمد احمد عيد زيدان  3مام بوابه مارينا ا

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير و التوكيالت التجاريه و التوريدات العموميه و التجاره  - 53الفئة 

 5 - 1فى الفئات  53العامه و المحالت وجميع الخدمات الوارده بالفئه 
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32 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411553 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/04/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه - TRSتي ار اس للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -النزهه  -شيراتون  -شارع الشهيد سيد زكريا  2

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53خدمات البيع بالتجزئه الوارده بالفئه   - 53الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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33 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/04/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -رناشيونال جروب شركة يونيماك انت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  5برج 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التجاره االستيراد و التصدير و التوريدات و التوكيالت التجاريه و  - 53الفئة 

 دون غيرها 53و كلها وارده بالفئة  12-3-5الفئات ذلك في مجال 
 

-----االشتراطات        :      



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
 

 

 

34 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412219 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/04/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ابراهيم محمد نور الدين حسين مزيونه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -التجمع االول   - 3بنفسج  - 41ق 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 53الفئة 

فى مجال  53السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئة رقم 

 13- 12 - 12 - 22 - 25الفئات 
 

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

باستخدامها مجمعه
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35 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412331 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -ميه المتحده للخدمات االعال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -ش الخليفه المامون  51

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 - 2فى مجال الفئات  53االستيراد و التصدير وجميع الخدمات الواردة بالفئه  - 53الفئة 

25 
 

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

الحروف كال على حدى فى الوضع العادى
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36 

 

 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412340 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -المتحدة للخدمات االعالمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -ش الخليفه المامون  51

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 - 2فى مجال الفئات  53االستيارد و التصدير وجميع الخدمات الواردة بالفئه  - 53الفئة 

25 
 

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

الحروف كال على حدى فى الوضع العادى
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37 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412511 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -حمدي محمد حامد علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السيد هاشم الجناينى السويس ش االسماعيليه الزراعى ارض البلبوشى بجباليه 2

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع بالجمله والتجزئه )خدمات محالت العطاره والبقاله( وخدمات  - 53الفئة 

 12فى مجال الفئات  53البيع االلكترونى وجميع الخدمات الوارده بالفئه 

،52،52،3،51 
 

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

باستخدامها مجمعة
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38 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413395 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -وائل احمد هالل االزهري  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -الغربيه  -طنطا ثان  -اخر شارع احمد سعيد  -شارع السادات  3

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 5في مجال جميع منتجات الفئة  53االستيراد و االتصدير و التجاره بالفئة  - 53الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 975 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413786 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -احمد عبد الله وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

_  24مساكن مصر للتعمير المنطقة الخامسة _ مساكن شيراتون _ الدور الرابع شقة  1

 القاهرة -النزهة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال المشغوالت الذهبية الواردة  53االستيراد و التصدير الوارد بالفئة  - 53الفئة 

 23بالفئة 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414083 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد احمد عطية محمد ابو سنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -قسم المنتزة  -سيدي بشر  -ش الفخراني متفرع من ش جمال عبد الناصر  315

 االسكندريه

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 52فى مجال الفئه  53الخدمات الوارده بالفئة  - 53الفئة 
 



هاز تنمية التجارة الداخليةج  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414644 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة حسيب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية , ابن عساكر , دمشق , سوريا

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي   - 53الفئة 

عرض السلع على جميع وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة  خدمات الوساطة 

التجارية  عرض السلع  توزيع العينات ألغراض الدعاية  وكاالت االستيراد 

  التسويق  اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر  تنظيم والتصدير

المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية  ترويج المبيعات ]لآلخرين[  خدمات 

البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة في المتاجر  خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح 

لغذائية، القهوة وبدائل منتجات القهوة  وذلك الغير )ما عدا نقلها( وبشكل خاص المواد ا

لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها عند الحاجة، مثل هذه الخدمات يتم توفيرها 

بواسطة متاجر البيع بالتجزئة ومنافذ البيع بالجملة وعبر كتالوجات الطلب بالبريد أو 

المواقع الشبكية أو عبر  بواسطة وسائط االتصال االلكترونية، على سبيل المثال عبر

 53برامج التسويق التلفزيوني وجميع الخدمات الواردة بالفئة رقم ) 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414788 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/06/2020 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -زيتا ميدسن للمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -حدائق االهرام  -ع  135شقه بالعقار رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

جر التسويق واالعالن االعمال التجاريه والتسويق االلكترونى وخدمات متا  - 53الفئة 

فيما يخص المستحضرات الصحيه والطبيه واالغذيه الخاصه  53والبيع والئراء بالفئه 

 دون غيرها5ومستحضرات التجميل بالفئه  3والمكمالت الغذائيه بالفئه 
 

----االشتراطات        :      
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414789 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -زيتا ميدسن للمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -حدائق االهرام  -ع  135شقه بالعقار رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

التسويق االلكترونى وخدمات متاجر التسويق واالعالن االعمال التجاريه و  - 53الفئة 

فيما يخص المستحضرات الصحيه والطبيه واالغذيه الخاصه  53والبيع والئراء بالفئه 

 دون غيرها 5ومستحضرات التجميل بالفئه  3والمكمالت الغذائيه بالفئه 
 

----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

44 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414928 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسية -عمر محمد كمال حافظ مدكور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -الدور السابع  22سقة رقم  -ب ش الحجاز  21

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

دمات الدعاية واالعالن و المعارض التجاريه و الوكاالت التجاريه بالفئة خ - 53الفئة 

53 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -كمال ابراهيم درويش وشريكيه  

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  5 -الحي الثاني  -المجاورة الثانية  -ش محمد بدوي  521

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 52في مجال الفئة  53االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 53الفئة 
 

116060االشتراطات        :      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 ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0415067 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -عبده مخيمر عبده مصطفي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -ملك والده  -ميت ابو غالب 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

كيالت التجارية والتوريدات العمومية والتجارة االستيراد والتصدير والتو - 53الفئة 

 52,  12في مجال الفئة  53العامة والمحالت وجميع الخدمات الواردة بالفئة 
 

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

على حدى ALTAWKEELالتوكيل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0415174 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد عنتر ابراهيم محمد الصفطاوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك / زين العابدين مصطفي ابو حمزة  -ش محجوب السيد اول المحلة الكبرى  5

 الغربية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ادارة وتوجية االعمال واالستيراد والتصدير وخدمات البيع وعرض السلع  - 53الفئة 

في  53لصالح الغير عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة رقم 

 13,  25مجال الفئات 
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415237 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ابراج للتطوير العمرانى ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش كليوباترا  12

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53خدمات البيع الواردة بالفئه  - 53الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415446 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -داماس للتنمية الزراعية واالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

رمزية الحوض بدون خارج الزمام بناصيه الخطاطيه مركز  222قطعه االرض 

 السادات

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الحاصالت  53االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه بالفئة  - 53الفئة 

الدعايه واالعالن سلسله محالت تجاريه لبيع منتجات الفئه  52الزراعيه الواردة بالفئه 

 53بوصفها من االعمال التجاريه وجميع هذه الخدمات بالفئه  52
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415856 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قابضة -اختين هولدينج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سيبرسيتي ،  15. تي. دي. ، الطابق الثاني ، ذي اكسيز ، سي/ او اكسيز فيدوشيري ال

 ، موريشيوس 21122ايبين 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي.  - 53الفئة 

 53بالفئة 
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415862 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قابضة -اختين هولدينج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سيبرسيتي ،  15سي/ او اكسيز فيدوشيري ال. تي. دي. ، الطابق الثاني ، ذي اكسيز ، 

 ، موريشيوس 21122ايبين 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي.  خدمات - 53الفئة 

 53بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416532 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -بالكسيركيلز .كوم ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دي ايه، المملكة المتحدة 3 5اي اتش  -سكوتالند  -ج تانفيلد ايدنبير2

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة فيما يتعلّق بإطارات المركبات  - 53الفئة 

واألنابيب الداخلية لإلطارات وصمامات اإلطارات وقطع السيارات، خدمات البيع 

اإلنترنت فيما يتعلّق بإطارات المركبات واألنابيب الداخلية  بالتجزئة والبيع بالجملة عبر

لإلطارات وصمامات اإلطارات وقطع السيارات، خدمات تقديم المعلومات والنصائح 

المتعلقة باألعمال التجارية وخدمات إدارة األعمال وخدمات اإلعالنات وخدمات 

ستلزمات السيارات، الترويج للمبيعات وجميعها تتعلق بتجارة اإلطارات وقطع وم

خدمات التجميع المحوسب لسجالت مراقبة بالمخزون، خدمات إدارة المخزون 

حاسوبيا، خدمات الطلب من المخزون حاسوبيا، خدمات مراقبة المخزون حاسوبيا، 

خدمات جدولة المواعيد )وظائف مكتبية( من أجل تجهيز وتبديل إطارات وقطع 

تجارية في تشغيل مشاريع االمتياز التجارية، السيارات، خدمات تقديم المساعدة ال

خدمات تقديم المساعدة في إدارة األعمال التجارية الحاصلة على حقوق االمتياز، 

خدمات تقديم المساعدة في األعمال التجارية، خدمات تقديم المساعدة في التسويق، 

 ( دون غيرهــــا53خدمات تقديم المساعدة في اإلدارة الوارده بالفئة )

 
 

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 ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416540 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بالكسيركيلز. كوم ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دي ايه ، المملكة المتحدة 3 5اي اتش  -سكوتالند  -تانفيلد ايدنبيرج 2

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة فيما يتعلّق بإطارات المركبات  - 53الفئة 

واألنابيب الداخلية لإلطارات وصمامات اإلطارات وقطع السيارات، خدمات البيع 

ا يتعلّق بإطارات المركبات واألنابيب الداخلية بالتجزئة والبيع بالجملة عبر اإلنترنت فيم

لإلطارات وصمامات اإلطارات وقطع السيارات، خدمات تقديم المعلومات والنصائح 

المتعلقة باألعمال التجارية وخدمات إدارة األعمال وخدمات اإلعالنات وخدمات 

رات، الترويج للمبيعات وجميعها تتعلق بتجارة اإلطارات وقطع ومستلزمات السيا

خدمات التجميع المحوسب لسجالت مراقبة بالمخزون، خدمات إدارة المخزون 

حاسوبيا، خدمات الطلب من المخزون حاسوبيا، خدمات مراقبة المخزون حاسوبيا، 

خدمات جدولة المواعيد )وظائف مكتبية( من أجل تجهيز وتبديل إطارات وقطع 

يل مشاريع االمتياز التجارية، السيارات، خدمات تقديم المساعدة التجارية في تشغ

خدمات تقديم المساعدة في إدارة األعمال التجارية الحاصلة على حقوق االمتياز، 

خدمات تقديم المساعدة في األعمال التجارية، خدمات تقديم المساعدة في التسويق، 

 ( دون غيرهـــــــــــــا53خدمات تقديم المساعدة في اإلدارة الوارده بالفئة )

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416562 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرية الجنسية -ليديا نبيل نظير صموئيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -شا الزيتون ش سنان با 12

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 3,  5في مجال الفئات  53الخدمات الواردة بالفئة  - 53الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416604 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -أية دى أس سلوشن للدعاية واالعالن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -سوريا  -ش صالح الدين  5

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 عدا االستيراد والتصدير 53جميع خدمات الفئة  - 53الفئة 
 

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

التنازل عن مقطع  سلوشن   -كال على حدى فى الوضع العادى   A D Sالحروف ايه دى اس 

SOLUTIONS على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416605 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -أية دى أس سلوشن للدعاية واالعالن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -سوريا  -ش صالح الدين  5

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53تسويق الكتروني الوارد بالفئة رقم  - 53الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416796 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -زيتا ميدسن للمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -حدائق االهرام  -ع  135شقه بالعقار رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االعمال التجارية والتسويق االلكترونى وخدمات متاجر التسويق واالعالن  - 53الفئة 

فى مجال المستحضرات الصحية والطبية واالغذية الخاصة  53والبيع والشراء بالفئة 

 5و مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  3مالت الغذائية بالفئة والمك
 

كال على حدى ZBاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف زد بى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416887 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ى ابراج للتطوير العمران

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش كليوباترا  مصر الجديدة القاهرة 12

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 53مول تجارى فئة  - 53الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

59 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417018 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة  طبقا لقوانين  -شركة كيف الشيوخ للتجارة 

 المملكة العربيه السعوديه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ه السعوديهالمملكة العربي 22542الرياض 53531ب  -ص   -طريق الدمام 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

إدارة وتوجيه األعمال، خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة المتعلقة بالقهوة  - 53الفئة 

االصطناعية ، والمشروبات أساسها القهوة ، والقهوة ، ومشروبات القهوة مع الحليب ، 

القهوة ، وخليط القهوة ،  والمنكهات للقهوة ، والقهوة )غير المحمصة( ، ومركزات

 .53وبدائل القهوة ، ومستخلصات القهوة ، والتوابل الواردة في الفئة 
 

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 - 975 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417114 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مولفة وقائمة وفقا لقوانين  -توبتان ايفي للتجارة الداخلية والخارجية المحدودة 

 دولة تركيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شهيد كامل / غازى عنتاب 25/ 2، رقم  31222حى مجاهيتالر ، شارع رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ادارة وتوجية االعمال واالستيراد والتصدير وخدمات البيع وعرض السلع   - 53الفئة 

فى  53لصالح الغير عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة رقم 

 مجال المواد الغذائية
 

غيرهاو 106000العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417148 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -روؤف ناجي الرافعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الموسكي  -ش ممتاز  العتبة  5

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5فئة ال

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417171 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة مللوك للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -طلخا  -ش صالح سالم  - 1محل رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 22في مجال مواد االضاءة واالنارة الواردة بالفئة  53التجارة بالفئة  - 53الفئة 
 

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

ات التجاريةالبيان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417289 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -انتكور  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -معادي ال -كورنيش النيل  532عمارة رقم  25,  23,  22شقة  -الدور الثامن والتاسع 

 القاهرة

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53الدعاية واالعالن الواردة بالفئة  - 53الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تضامنش  - EWBايه دبليو بي  -الدسوقى طه محمد غراب وشريكة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بلوك م المنطقة الصناعيه االولى دمياط الجديده دمياط 5القطعه رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وخدمات  - 53الفئة 

 - 5فى مجال الفئات  53بالفئه عرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه والتسويق 

 دون غيرهما 22
 

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 ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417527 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد نجله  محمود عبد الفتاح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الفخرانى من ش المعهد الدينى دمنهور الجيزة

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 13 - 15فى مجال الفئتين 53جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 53الفئة 
 

-----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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    0417561 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -احمد طارق سعد زغلول وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الحى الثامن  مدنية نصر القاهرة12مشروع  2عمارة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 22-25على الفئات  53لواردة فى الفئة الخدمات ا  - 53الفئة 
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد لبنانى الجنسية -ربيع فخر الدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدين نصولى ستريت ، عين التينة ،  ذا فلور ، بلوك أيه ، محى25اوليف بيليدنج ، 

 بيروت ، لبنان

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجية األعمال وتفعيل النشاط المكتبى ،  - 53الفئة 

 53المساعدة فى ادارة األعمال ، أبحاث التسويق بالفئة 
 

التنازل عن االرقام -ة باستخدامها مجمعة تعهد مالك العالم -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417690 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة مينا تر ادكس ش ذ م م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -ولف ارض الج -ش محمد المهدى  12

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال واألنشطة المكتبية استيراد   - 53الفئة 

وتصدير و المحالت التجارية، التسويق االلكترونى و التوكيالت التجارية ، اإلستشارات 

إستشارات األعمال المهنية تنظيم المعارض في إدارة وتنظيم األعمال، أبحاث األعمال ،

لغايات تجارية أو دعائية ، الطباعة، التسويق ،عرض السلع على وسائل االتصال 

لغايات بيعها بالتجزئة ،إدارة األعمال التجارية أو الصناعية، دراسات التسويق، تأجير 

 (22و21و2و5 دون غيرها )في مجال الفئات 53اآلالت و جميع الخدمات الواردة بالفئة
 

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

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417844 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة موسسة وقائمة وفقا لقوانين منطقة جبل الحرة ,امارة  -نئ دبي العالمية م م ح موا

 دبي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، دبي ، االمارات 22222، منطقة جبل علي الحرة ، ص .ب  22، مبني  3الطابق 

 العربية المتحدة

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

جارية للمهنيين المقدمة من قبل الجمعية ألعضائها، تعزيز المصالح الت - 53الفئة 

عروض أسعار السلع أو الخدمات، تجميع معلومات الشركات في قواعد بيانات 

الحاسوب، توفير المعلومات التجارية المتعلقة بالشركات، الدعاية واالعالن، توفير 

جال لوجستيات وثائق النقل لآلخرين ]الخدمات اإلدارية[، خدمات مشورة االعمال في م

النقل، خدمات تدبير السفن المتمثلة بالخدمات االدارية المتعلقة بالتخليص الجمركي، 

العالقات العامة والترويج والتسويق والدعاية واإلعالن فيما يتعلق بخدمات الشحن 

والنقل، تجميع المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب، خدمات وكاالت االستيراد 

النصح والمشورة المتعلقة بوكاالت االستيراد والتصدير، جميعها والتصدير، خدمات 

 53متعلق بلوجستيّات النقل والحموالت والشحن الواردة بالفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    0417850 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -جرجس عبد المسيح فايز ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مسطرد ملك / منتصر مكرم  -عزبة البكري  -شارع العبور من شارع جودة بدوي  4

 القليوبية -جيد 

 35 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 5في مجال الفئة  53االعمال التجارية واستيراد وتصدير بالفئة  - 53الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى -باستخدامها مجمعة 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417890 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -بايتيدانس ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ويست باى روود ، 421، جراند بافيليون ، هيبيسكس واى ،  52222بى. او.  بوكس  

 ، جزر كايمان 2123 - 2جراند كايمان كيه واى 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي،  - 53الفئة 

وكاالت الدعاية واإلعالن، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر، خدمات 

إعداد اإلعالنات لآلخرين، نشر مواد الدعاية واإلعالن، الدفع للدعاية واالعالن، 

اإلعالن من خالل جميع وسائل االتصال العامة، ترويج المبيعات ]لآلخرين[، المشورة 

في مجال إدارة األعمال والتسويق، خدمات محرك البحث األمثل لترويج المبيعات، 

رة والمعلومات التجارية، توفير واستئجار مساحة إعالنية على اإلنترنت، تقديم المشو

المساعدة في إدارة األعمال، خدمات وكاالت األنباء التجارية، خدمات توفير المعلومات 

التجارية عبر موقع الويب، إستشارات إدارة شوون الموظفين وجميع الخدمات الواردة 

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 53بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417894 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ال تى دى  -بكين بايتيدانس نيتورك تيكنولوجى كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شيشينغ روود  -  52نمبر   -بيلدينج  5نمبر  -/ اف  - 1- 2253  -رووم بي 

 الصين -بي .ار   -بيكين  222232 -تريكت شيجينغشان ديس

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي،  - 53الفئة 

دعاية وإعالن، وكاالت الدعاية واإلعالن، اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكات 

النقر على اإلعالن، خدمات إعداد إعالنات  الكمبيوتر، خدمات الدفع للناشر عن طريق

لآلخرين، خدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن، خدمات اإلعالن عن طريق جميع 

وسائل االتصال العامة، ترويج المبيعات ]لآلخرين[، خدمات توفير واستئجار مساحات 

قواعد إعالنية على اإلنترنت، خدمات جمع البيانات والمعلومات واإلحصائيات إلدارة 

البيانات ألغراض األعمال، خدمات تحديث البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر، 

خدمات إدارة البيانات وتخزينها واسترجاعها، خدمات معالجة البيانات، خدمات البحث 

عن البيانات، خدمات التخزين اإللكتروني للملفات والوثائق لآلخرين، خدمات تحسين 

ات، إستشارات إدارة شوون الموظفين، خدمات وكالة محرك البحث لترويج المبيع

المعلومات التجارية، خدمات توفير معلومات األعمال عبر موقع ويب، خدمات تقديم 

المشورة والمعلومات بشأن إنتاجية األعمال بمساعدة الحاسوب، خدمات توفير 

ستشارات المعلومات المتعلقة بإنتاجية األعمال عبر مواقع الويب، خدمات تقديم اال

وال ترد ضمن فئات  53والتقارير عن االعمال المذكورة وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

 اخرى.
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -د فر -محمد حسن السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز ايتاي البارود  -بملك /عبد الله محمد عيد بكر  -التوفيقيه  -شارع البورصه 

 البحيره

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال التقاوي و البذور و الحاصالت  53االستيراد و التصدير بالفئة رقم  - 53الفئة 

 52اردة بالغئة الزراعيه الو
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417994 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد حسن السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -يتاي البارود مركز ا -بملك /عبد الله محمد عيد بكر  -التوفيقيه  -شارع البورصه 

 البحيره

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال التقاوي و البذور و  53االستيراد و التصدير الوارد بالفئة رقم  - 53الفئة 

 52الحاصالت الزراعيه بالغئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

75 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418227 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/08/2020 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 مصرى الجنسية -فرد  -حسن سمير حسن مدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك/  نشأت سعيد مصطفى الغرباوى ومحمد  -مركز منوف   -طريق كفر فيشا  

 المنوفية  -مركز منو ف  -ومصطفى سعيد الغرباوى 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 13 - 24فى مجال الفئتين  53لواردة بالفئه جميع الخدمات ا - 53الفئة 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418341 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -ركة الحديثة لالستيراد والتصدير الش -هانى عبد العزيز حسن وشركاة 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق صالح سالم مدينه نصر 2شقه  5   2عمارات العبور  5

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2فى مجال الفئه  53جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 53الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان -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 ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -  -مجدى حسنى محمد على

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الشيخ زايد  - 5مجاورة  - 25 حي - 231فيال 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والتوريدات العمومية والتجارة  - 53الفئة 

دون  51,  52في مجال الفئتين  53العامة والمحالت وجميع خدمات الواردة بالفئة 

 غيرهما
 

نح حق خاص على االلواناالشتراطات        :      م



تنمية التجارة الداخليةجهاز   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418457 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -الجدة بطة للمواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مصر الجديدة  -النزهة  -سليم  ش محمد يوسف  15 -الدور السادس  - 21شقة رقم 

 القاهرة

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 (51ـ  52 - 12في مجال الفئات ) 53جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 53الفئة 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418590 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -اشرف قاسم عبد العليم حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عمارات صقر قريش النزهه القاهرة 21

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

رية والتوريدات العمومية والتجارة االستيراد والتصدير والتوكيالت التجا - 53الفئة 

 52فى مجال  53العامة العامة والمحالت والمعارض وجميع خدمات الواردة بالفئة 

 دون غيرها
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة -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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418617 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

16/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد محدودة المسئولية -سوق السعادة للتوريدات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -شارع محمد حسن الجمل من شارع عباس العقاد  3العقار رقم  2محل رقم 

 القاهره -نصر اول 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53بيع وشراء وتجارة الشوكوالتة ومستحضرات التجميل الوارده بالفئه  - 53الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418718 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -اسامة محمد مزهر و شركاة  -الشركة االهلية للزيوت والشحوم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -قسم اللبان  -ش الباب االخضر  42

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 - 3تصدير و التوكيالت التجاريه في مجال الفئة خدمات االستيراد و ال - 53الفئة 

 53خدمات الدعايه و االعالن و جميع خدمات الفئة 
 

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

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418795 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -حسن محمد حسن حسن ابو ذكري  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر اول  5 -احمد حمدي عبد الحميد  - 542عمارة  - 2فيال 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

اية و االعالن و خدمات البيع و عرض السلع عبر وسائل االتصاالت و الدع - 53الفئة 

 52-52-12في مجال الفئات  53التسويق بالفئة 
 

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

566883مع 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418805 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 UNIMACK INTERNATIONALشركة يونيماك انترناشيونال جروب 

GROUP - شركه ذات مسئوليه محدوده 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  5برج 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

يراد و التصدير و ادارة و توجيه االعمال و خدمات البيع و خدمات االست - 53الفئة 

في  53عرض السلع عبر وسائل االتصاالت و الدعاية و االعالن و التسويق بالفئة 

 دون غيرها 3-5مجال الفئات 
 

------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

84 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418925 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -جرين فالي للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  - 2قطعة رقم  -الحي التاسع  -مساكن ضباط القوات المسلحة  5مجاورة  2

 القاهرة -الشروق 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ل وخدمات البيع وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية االعما - 53الفئة 

 دون غيرهما 52 - 12فى مجال الفئات  53واالعالن والتسويق بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418988 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

19/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه 24222سياتل واشنطن  -تيرى افنيو  ان  322

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات برامج والء العمالء التي تضم مكافآت متمثلة في خصومات قابلة  - 53لفئة ا

لالسترداد لتدفق البيانات والنصوص وااللعاب ومحتوى االلعاب والوسائط الرقمية 

والصور والموسيقى والصوت والفيديو واألفالم والصور المتحركة وخدمات الشحن 

د ادارة برنامج الخصومات لتمكين المشاركين السريع، خدمات البيع بالتجزئة وبالتحدي

من الحصول على خصومات لتدفق البيانات والنصوص وااللعاب ومحتوى االلعاب 

والوسائط الرقمية والصور والموسيقى والصوت والفيديو واألفالم والصور المتحركة 

 53وخدمات الشحن السريع من خالل استخدام برامج الخصم لالعضاء والواردة بالفئة 

 وال ترد ضمن فئات اخرى
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  - 515646االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 

منح الطالب حق خاص على االلوان -
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418994 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/08/2020 

 :تسجيلال إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه 24222سياتل واشنطن  -تيرى افنيو  ان  322

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

متمثلة في خصومات قابلة  خدمات برامج والء العمالء التي تضم مكافآت - 53الفئة 

لالسترداد لتدفق البيانات والنصوص وااللعاب ومحتوى االلعاب والوسائط الرقمية 

والصور والموسيقى والصوت والفيديو واألفالم والصور المتحركة وخدمات الشحن 

السريع، خدمات البيع بالتجزئة وبالتحديد ادارة برنامج الخصومات لتمكين المشاركين 

على خصومات لتدفق البيانات والنصوص وااللعاب ومحتوى االلعاب  من الحصول

والوسائط الرقمية والصور والموسيقى والصوت والفيديو واألفالم والصور المتحركة 

 53وخدمات الشحن السريع من خالل استخدام برامج الخصم لالعضاء الواردة بالفئة 

 دون غيرها
 

تعهد مالك العالمة  -وغيرها  515646بطة مع العالمة االشتراطات        :      العالمة مرت

منح الطالب حق اسبقية -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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 والية نيفاداشركة امريكية موسسة طبقا لقوانين  -انك  -امازون تكنولوجيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه - 24222واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو  ان  322

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن، ادارة االعمال، االشراف على االعمال، االعمال المكتبية،  - 53الفئة 

لبيع بالتجزئة على الخط مباشرة فيما يتعلق المشروبات خدمات البيع بالتجزئة وخدمات ا

الكحولية ماعدا البيرة ، كوكتيالت او مشروبات كحولية تحتوى على فواكه ، خالصات 

كحولية ،المشروبات المقطرة أو الروحية ،كوكتيالت ، النبيذ ، برامج مكافآت والء 

ة المتعلقة بما ذكر أعاله العمالء للمتسوقين، توفير المعلومات والخدمات االستشاري

 والترد ضمن فئات أخرى . 55في مجال الفئة  53والواردة 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة تايوانية -ال تى دى  -ليانتوه كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تايشونغ سيتى  -شينغينغ ديست  -تشونغشان روود  - 242 -ال ان  - 3-22 -نمبر 

 جمهوريه الصين الشعبيه  -تايوان  - 31233

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع بالمزاد العلني، توفير المعلومات التجارية عبر مواقع الويب،  - 53الفئة 

م المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين ]موسسة إرشاد المستهلكين[، توفير تقدي

المعلومات التجارية واالتصال التجاري كخدمات تجارية، تحليل أسعار التكلفة، وكاالت 

االستيراد والتصدير، التسويق، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر، 

ن والبائعين للسلع والخدمات، عرض السلع على توفير سوق عبر اإلنترنت للمشتري

وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، خدمات مقارنة األسعار وجميع هذة الخدمات 

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 53واردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -ليانتوه كو ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 31233شينغينغ ديست تايشونغ سيتى  -تشونغشان روود  242ال ان  3-22نمبر 

 تايوان جمهوريه الصين الشعبيه

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع بالمزاد العلني، توفير المعلومات التجارية عبر مواقع الويب،  - 53الفئة 

تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين ]موسسة إرشاد المستهلكين[، توفير 

المعلومات التجارية واالتصال التجاري كخدمات تجارية، تحليل أسعار التكلفة، وكاالت 

تيراد والتصدير، التسويق، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر، االس

توفير سوق عبر اإلنترنت للمشترين والبائعين للسلع والخدمات، عرض السلع على 

وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، خدمات مقارنة األسعار وجميع هذة المنتجات 

 رى.وال ترد ضمن فئات اخ 53واردة بالفئة 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد عبد الجواد السيد عطا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -المحلة ثان  -الجمهورية  -الظاهر زعير ش عبد 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 15فى مجال الفئة  53الخدمات الواردة بالفئة  - 53الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419713 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة صينية -ولينغ اوتوموبيل كو . ال تى دى   -جى ام  -سايك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 نجسكى ، الصينليونان ديستريكت ، ليوزهو ،جوا -، هيسكى روود 24نمبر 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن، الدعاية واإلعالن عبر التلفزيون، عرض السلع  - 53الفئة 

على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، لصق اإلعالنات، خدمات التخطيط 

رض التجارية االعالني، التحريات عن األعمال، خدمات دراسات التسويق، تنظيم المعا

لغايات تجارية أو إعالنية، توفير المعلومات التجارية عبر موقع ويب، خدمات عروض 

الشراء، وكاالت االستيراد والتصدير، التسويق، خدمات التسويق عبر الهاتف، توفير 

سوق عبر اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات، إستشارات إدارة شوون 

، خدمات محاسبة، خدمات تدقيق األعمال، خدمات بحث الموظفين، خدمات نسخ الصور

الكفاالت، خدمات تأجير آالت البيع، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها 

بالتجزئة، خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمستلزمات الطبية وجميع هذه 

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 53الخدمات واردة بالفئة 
 

ت        :      تعهدمالك العالمة باستخدامها مجمعهاالشتراطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419850 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -عبد الرازق محمد محمد بدر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفر الشيخ -مركز الحامول  -عبد الرازق محمد محمد  بملك/محمد -غرب تيره 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 12فى مجال الفئه  53الخدمات الواردة بالفئه  - 53الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419860 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

ش  -محمود عبد الله عبد العليم وشريكة/ مصر افريقيا لالسمدة والكيماويات افكام 

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محمد رجب محمد عبد الحميد  محور خدمات الحى االول بملك 3السادات العقار رقم 

 مدينه السادات المنوفيه

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرهما 3 - 2فى مجال الفئات  53جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 53الفئة 
 

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

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419874 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -تو اس للتجارة    

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديده   -ش نبيل الوقاد  -عمارات المروة   2

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 13فى مجال الفئة  53جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 53الفئة 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419882 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/08/2020 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة تضامن -ممدوح خلف محسب احمد وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -القطعه الخلفيه   - 4223قطعه رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 2 - 4 - 2 - 5فى مجال الفئات  53جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 53الفئة 
 

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 نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419885 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود امين ماهر محمود عامر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك سحر مبارك  -بمبنى مصطفى كامل بمجمع العبور الصناعى العبور  5233وحده 

 السيد محمد الباقى مركز الخانكه القليوبيه

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 52فى مجال الفئه  53الخدمات الواردة بالفئه  - 53الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420037 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة احمد عبد المعبود عبد العزيز  ومجدى عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما )بن 

 اليمنى(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة . - 3الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  3

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع خدمات االستيراد و التصدير و ادارة و توجيه االعمال و خدمات البيع  - 53الفئة 

في  53ق بالفئة و عرض السلع عبر وسائل االتصاالت و الدعاية و االعالن و التسوي

 دون غيرها 52مجال الفئة 
 

580116االشتراطات        :      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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

عبود عبد العزيز وشركائهما )بن شركة احمد عبد المعبود عبد العزيز  ومجدى عبد الم

 اليمنى(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة . - 3الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  3

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع خدمات االستيراد و التصدير و ادارة و توجيه االعمال و خدمات البيع  - 53الفئة 

في  53ت و الدعاية و االعالن و التسويق بالفئة و عرض السلع عبر وسائل االتصاال

 دون غيرها 52مجال الفئة 
 

580116االشتراطات        :      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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420089 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -محروس هيثم السيد محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه -مركز شبين الكوم  -المصيلحة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال  53االستيراد و التصدير و كافة االعمال التجاريه الوارده بالفئة  - 53الفئة 

 22-2الفئات 
 

حق خاص عى االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420112 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -موسسة يسرى لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -شبرامنت  -طريق الجبانة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 22في مجال االدوات الصحيه بالفئة  53االستيراد و التصدير الوارد بالفئة  - 53الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    0420186 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمد رضا عبداللطيف وايمن عبد اللطيف  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -االريزونا    -ب ش االهرام  522

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال لعب االطفال الواردة بالفئة  53لتصدير الوارد بالفئة االستيراد وا - 53الفئة 

14 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420513 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود شاذلي صالح عبد الله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بالدور الثامن عمارة ميلسا الجولف اوزارو النزهة القاهرة 43شقة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53محل لبيع الساعات الوارد بالفئة  - 53الفئة 
 

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 ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420534 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -زيتا ميدسن للمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -حدائق االهرام  -ع  135شقه بالعقار رقم 

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - 5الفئة 

 3المكمالت الغذائيه الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

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

وغيرها 111688العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن البيان التجارى  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420537 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مالت الغذائية ومستحضرات التجميل زيتا ميدسن للمك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -حدائق االهرام  -ع  135شقه بالعقار رقم 

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 

 رهادون غي 3المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

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

عن البيان التجارى على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420740 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -لمطاعم  شركة دكانة الدارة ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الشيخ زايد  - 3شقة  -الدور الثاني  - 25قطعة  -المجاورة الثانية  -الحي االول 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجية االعمال التجارية واالستيراد - 53الفئة 

 دون غيرها 51,  52في مجال الفئات  53والتصدير وخدمات البيع والتجزئة بالفئة 
 

-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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420744 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -الدارة المطاعم  دكانة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الشيخ زايد  - 3شقة  -الدور الثاني  - 25قطعة  -المجاورة الثانية  -الحي االول 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ال خدمات االستيراد والتصدير والسوبر ماركت وادارة وتوجية االعم - 53الفئة 

التجارية واالستيراد والتصدير ويافطة المحاالت التجارية وخدمات البيع والتجزئة بالفئة 

 51,  52في مجال الفئات  53
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420767 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -هايبر وان للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 5محافظة  -مدينة الشيخ زايد  - 2مدخل  -يوليو  15امتداد محور 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 واالعمال التجارية 53مول تجاري بالفئة  - 53الفئة 
 

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

وغيرها 446368العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420821 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -اب لصاحبها محمد عادل حسن مدبولى يوني سو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -بالمنطقة الصناعية االمتداد الغربي مدينة العبور  12224بلوك  5قطعة 

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 

 3غذائية وادوية بالفئة مكمالت  - 3الفئة 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420823 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 افراد -يوني سواب لصاحبها محمد عادل حسن مدبولى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -بالمنطقة الصناعية امتداد غربي مدينة العبور  12224بلوك  5قطعة 

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات التجميل بالفئة  - 5الفئة 

 3مكمالت غذائية وادوية بالفئة  - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0420948 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد السيد الغريب الطيب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بملك / محمد السيد الغريب الطيب مركز ومدينة المنصورة  -سلكا حوض الهيشة 

 الدقهلية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجية االعمال وخدمات البيع  - 53الفئة 

في مجال  53وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة 

 ( 12-22-22-22الفئات )
 

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

وغيرها 515165مع 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420949 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -الطيب للتجارة والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز ومدينة المنصورة  -بملك / محمد السيد الغريب الطيب  -سلكا حوض الهيشة 

 الدقهلية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجية االعمال وخدمات البيع  - 53الفئة 

في  53وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة رقم 

 ( 12-22-22-22ات )مجال الفئ
 

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

وغيرها 515165العالمة رقم 
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420958 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -الطيب للتجارة والصناعة  -د الغريب الطيب محمد السي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بملك / محمد السيد الغريب الطيب مركز ومدينة المنصورة  -سلكا حوض الهيشة 

 الدقهلية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ه االعمال وخدمات البيع جميع خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجي - 53الفئة 

في  53وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة رقم 

 ( دون غيرهم12-22-22-22مجال الفئات )
 

وغيرها 515165العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    0420959 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد السيد الغريب الطيب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بملك / محمد السيد الغريب الطيب مركز ومدينة المنصورة  -سلكا حوض الهيشة 

 الدقهلية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع  - 53الفئة 

في مجال  53وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

 (12-22-22-22الفئات )
 

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

وغيرها 515165مع 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420967 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد السيد الغريب الطيب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مد السيد الغريب الطيب مركز ومدينة المنصورة بملك / مح -سلكا حوض الهيشة 

 الدقهلية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع  - 53الفئة 

في  53وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه رقم 

 (12-22-22-22مجال الفئات )
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
 

 

 

115 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420968 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

فة وقائمة طبقا شركة محدودة المسولية مول -شينزين ايفينجشينجبين تريدينج كو ليمتد 

 لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -هواكيانج نورث ستريت  -هواكيانج نورث رود  -بلوك ايه كوينزينج سكوير  - 2225

 الصين -شينزين  -فوتيان 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

أجير ت -توفير المعلومات في مجال االعمال عن طريق موقع الكتروني  - 53الفئة 

عرض السلع  -خدمات دعايه واعالن  -تأجير االت بيع تدار بالعملة  -ستاندات البيع 

توفير سوق عبر االنترنت لمشتري  -عبر وسائل االتصاالت الغراض البيع بالتجزئه 

ادارة االعمال التجارية لمنح تراخيص للسلع والخدمات  -وبائعي السلع والخدمات 

 -ترويج المبيعات لصالح الغير  -االستيراد والتصدير  خدمات وكاالت -لصالح الغير 

خدمات تدبير االحتياجات لالخرين )شراء سلع وخدمات تتعلق باعمال تجارية اخري 

 53(وجميع هذه الخدمات واردة بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركة موسسة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية -فودافون انترناشيونال سيرفيزيس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -اكتوبر  5مدينه  -أ المحور المركزى  23/2القطعه  2123الوحده االداريه رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53النات فقط بالفئه الدعايه واالع - 53الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن الحروف كال على حدى  -االشتراطات        :      

116361
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة موسسة طبقا لقوانين  -س فودافون انترناشيونال سيرفيزي

 جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  5مدينه  -)أ( المحور المركزى  23/2القطعه  2123الوحده االداريه رقم 

 الجيزه

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53ة رقم خدمات الدعايه واالعالن الواردة بالفئ - 53الفئة 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421083 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -برايدز هاوس التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الدرب االحمر  -شارع بورسعيد   -الدور االرضى  525رقم محل 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 فيما عدا االستيراد والتصدير 53جميع خدمات الفئة  - 53الفئة 
 

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

مجمعه باستخدامها
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الوكالة التجارية لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قى الد -شارع االطباء من محى الدين ابو العز  14

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والمحالت والمعارض واالعمال  - 53الفئة 

 12فى مجال الفئة  53التجارية بصفة عامة وجميع خدمات الفئة 
 

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

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

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421094 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الوكالة التجارية  لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -شارع االطباء من محى الدين ابو العز  54

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والمحالت والمعارض واالعمال  - 53الفئة 

 22فى مجال الفئة  53التجارية بصفة عامة وجميع خدمات الفئة 
 

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

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -صطفى محمود علي اسماعيل  م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنيا -مدينة المنيا   -بملك هانى محمد على  -شارع طه حسين  35 -ارض سلطان 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 5فى مجال الفئة  53جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 53الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -:      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 جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421143 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سكاي الرك لتجارة المالبس الرياضية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة نصر  -عمارات رابعة االستثمارى  53عمارة رقم  -الدور االرضى  5شقة رقم 

 القاهرة

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 13فى مجال الفئة  53جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 53الفئة 
 

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

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421144 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بتر فالي تكس للصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة  العبور  -منطقة الصناعية االمتداد الشمالى ال - 21222بلوك - 5القطعة رقم 

 القليوبية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 15فى مجال الفئة  53جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 53الفئة 
 

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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 دعد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0221694 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/09/2008 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة  -باركليز بنك  بى ال سى 

 البريطانية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة -اتش بى  3  23اي   -لندن  -تشيرشل بالس  2

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين  الخدمات المالية  الخدمات المصرفية الخاصة  الشوون   - 55الفئة 

التمويلية  خدمات اإلدارة المالية، والخدمات اإلدارية والتقييم المالي  الخدمات التمويلية 

اصة بالقروض المالية  خدمات أخذ الوديعة والحصول على تمويل  خدمات استشارية خ

وحفظها واستثمارها ورهنها وخدمات وكاالت العقارات  خدمات اإلدارة المالية  

خدمات تمويلية لتأمين رءوس األموال  إدارة أموال المعاشات  خدمات تمويلية لتأمين 

رءوس األموال لآلخرين ولتمويل القروض وتنظيمها  خدمات لتمويل القروض 

لمنزلية  تقييم األموال المنقولة، خدمات جهاز األمناء  خدمات سمسرة البورصة  ا

خدمات الضرائب  الخدمات المتعلقة بأموال المعاشات  تمويل حقوق الملكية العامة 

والخاصة  خدمات تحويل األموال  وكاالت السمسرة للتأمين واالئتمان  إدارة الثروات  

ت المتعلقة ببطاقات االئتمان، وبطاقات الحساب  إصدار شيكات السياحية  الخدما

بطاقات الصراف  بطاقات ضمان الشيكات، بطاقات الشراء والدفع والدين  خدمات 

استشارية حول التخطيط واالستثمار المالي  الخدمات المتعلقة بتوفير األموال وتبادلها 

اختيار العقارات  وتحويلها  تثمين وسمسرة العقارات وتأجيرها وإدارتها وتقييمها 

واكتسابها  تحصيل اإليجارات  تأجير المباني والمرافق  خدمات بطاقات االئتمان  

خدمات بطاقات االئتمان والخصومات وبطاقات الوالء  صدور قيم بطاقات الشراء 

لالستخدام في مخططات الوالء  خدمات توفير المعلومات واإلرشادات واالستشارات 

 55المذكورة آنفًا. بالفئه رقم فيما يتعلق بالخدمات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0330059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/02/2016 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة بحرينية تأسست وقائمة طبقا لقوانين   -البنك االهلى المتحد ش م ب 

 البحرين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

صندوق بريد  -المنامة  - -ضاحية السيف  314مجمع  - 1451طريق  - 1323بنى م

 مملكة البحرين -  3232

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 55خدمات التامين وهذه الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 55الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408549 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/02/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -احمد حسين مهدى حجاج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -قصر النيل  -جاردن سيتى  -ش الفسقيه  1

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 55جميع خدمات الفئه  - 55الفئة 
 

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 ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408938 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/02/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -نمية مصر ش م م شركة اوراسكوم للت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -يوليو  15ش  252

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العقارية  إدارة وتمويل وسمسرة وتأجير الشقق السكنية والشقق  - 55الفئة 

الخدمات العقارية  إدارة المكاتب واستئجارها والوحدات المشتركة والممتلكات السكنية، 

وتأجيرها والمنافذ، إدارة وتمويل وسمسرة وتأجير الممتلكات المشتركة بالوقت، خدمات 

عقارات المشاركة بالوقت في األجازات، ترتيب تبادل المشاركة بالوقت، المشاركة في 

ات تمويلية فيما يتعلق الوقت العقاري للعطالت، توفير التمويل للتطوير العقاري، خدم

بالتطوير العقاري، تمويل مشروعات التمويل العقاري، سمسرة العقارات، استثمار 

عقاري، تمويل عقاري، استشارات عقارية، إدارة العقارات، خدمات عقارية، وكاالت 

العقارات، شئون عقارية، تقاسم أسهم العقارات، تأجير العقارات، استئجار العقارات، 

مسرة العقارية، خدمات االستثمار العقاري، إدارة االستثمار العقاري، خدمات الس

المشاركة بالوقت العقارية، خدمات الحيازة العقارية، تخطيط االستثمار العقاري، 

الشراء العقاري للغير، خدمات وكالة عقارية سكنية، استشارات استثمار عقاري، إدارة 

تجارية، االستثمار الرأسمالي في العقارات،  الممتلكات العقارية، خدمات وكالة عقارية

مكاتب العقارات )ملكية عقارية(، خدمات االستشارات المتعلقة بالعقارات، استئجار 

العقار والممتلكات، تقديم المعلومات المتعلقة بالممتلكات ]العقارات[، خدمات استشارية 

باألماكن الترفيهية، خدمات متعلقة بالملكية العقارية، خدمات إدارة العقارات المتعلقة 

إدارة العقارات المتعلقة بالمباني السكنية، خدمات إدارة العقارات المتعلقة بمجمعات 

البناء، خدمات الوكالة لتأجير الممتلكات العقارية، الخدمات العقارية المتعلقة بإدارة 

ومات عن االستثمارات العقارية، خدمات وكالة عقارية الستئجار المباني، تقديم معل

العقارات متعلقة بالممتلكات واألراضي، تقديم معلومات متعلقة بشئون عقارية عبر 

اإلنترنت، خدمات قائمة العقارات الستئجار المساكن واستئجار الشقق السكنية، خدمات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

وكالة عقارية متعلقة بشراء وبيع المباني، استئجار الشقق السكنية، تأجير الشقق 

الشقق السكنية، إدارة الشقق السكنية، تأجير إدارة الشقق  السكنية، خدمات تأجير

السكنية، خدمات مكتب العقارات ]شقق سكنية[، اإلقامة )استئجار منازل(، استئجار 

 55شقق واستوديوهات وغرف ، وجميع خدمات الفئة 
 

مالك العالمة  تعهد -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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411460 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/04/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 دولة  االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -، مركز دبى المالى العالمى 1المبنى  -، منطقه البوابه 5الطابق  - 3وحدة رقم 

 االمارات العربيه المتحده  -، دبى  325314ص.ب. 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

التأمين، الخدمات التمويلية، الشوون المالية، الشوون النقدية، خدمات  - 55الفئة 

تحويالت، المعامالت والسداد المالية، تحصيل المدفوعات للبضائع والخدمات، معالجة ال

السداد، بوابات السداد، عمليات الدفع عبر اإلنترنت، خدمات الدفع، خدمات المحفظة 

اإللكترونية )خدمات الدفع(، خدمات الدفع اإللكترونية، خدمات السداد عن بعد، تحويل 

ت دفع الفواتير، خدمات بطاقة معامالت الدفع، إصدار بطاقات األموال إلكترونيا، خدما

وكوبونات وقسائم شراء ذات قيمة، الخدمات المالية المتعلقة بتوفير قسائم لشراء السلع، 

خدمات المعلومات والمشورة واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أعاله 

 55واردة بالفئة 

 
 

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

على حدى PAYالتنازل عن مقطع  - 510401العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/04/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -المقاوالت العامة جولدن ايجل لالستثمار العقاري و

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

العاشر من  -بجوار مدرسة الصديقه للغات  2مجاورة  2عمارة  2الدور االول شقه 

 الشرقيه  -رمضان 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 55االستثمار العقارى الواردة بالفئة رقم  - 55الفئة 
 

:      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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412645 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية )اى فاينانس(  ش م  م  

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

_ طريق مصر االسكندرية _ الصحراوى  14_ القرية الذكية _ الكيلو  41أ ب  5مبنى 

 _ الجيزة

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 55جميع خدمات الفئه  - 55الفئة 
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412648 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية )اى فاينانس( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

_ طريق مصر االسكندرية _ الصحراوى  14_ القرية الذكية _ الكيلو  41ب  5مبنى أ 

 _ الجيزة

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 55جميع خدمات الفئه  - 55الفئة 

 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412649 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية )اى فاينانس( ش م م ش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

_ طريق مصر االسكندرية _ الصحراوى  14_ القرية الذكية _ الكيلو  41ب  5مبنى أ 

 _ الجيزة

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 55جميع خدمات الفئه  - 55الفئة 

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414279 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة بنيان للتنمية والتجارة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -نان شارع لب 32

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

إدارة العقارات   توفير العقارات  االستشارات العقارية  تأجير العقارات   - 55الفئة 

استثمار عقاري  الخدمات العقارية  الشوون العقارية  إدارة االستثمار العقاري  خدمات 

  تقييم عقاري ]من الناحية المالية[  تخطيط اإلقراض العقاري  خدمات التأمين العقاري

االستثمار العقاري  خدمات إدارة العقارات  خدمات حيازة العقارات  استشارات 

االستثمار العقاري  تأجير العقارات  خدمات الشوون العقارية  استشارات االستثمار 

ارية للشركات  العقاري  االستثمار الرأسمالي في العقارات  الخدمات االستشارية العق

ترتيب تأجير العقارات  تأجير المكاتب ]العقارات[  خدمات إدارة العقارات 

والممتلكات  تأجير العقارات والممتلكات  تمويل مشروعات التطوير العقاري  الخدمات 

االستشارية المتعلقة بالعقارات  اإلدارة المالية للمشاريع العقارية  خدمات وكالء 

دارة االستثمار العقاري  خدمات وكالة العقارات التجارية  الخدمات العقارات  خدمات إ

االستشارية المتعلقة بالتقييمات العقارية  الخدمات االستشارية االستثمارية المتعلقة 

بالعقارات  الخدمات االستشارية المتعلقة بملكية العقارات  إدارة الشوون المالية المتعلقة 

شراء العقارات  تقديم المعلومات المتعلقة بالممتلكات بالعقار  الخدمات المالية ل

]العقارات[  خدمات إدارة العقارات المتعلقة بمقار المكاتب  خدمات إدارة العقارات 

المتعلقة بالمباني السكنية  خدمات إدارة العقارات المتعلقة بمجمعات المباني  خدمات 

ت إدارة العقارات المتعلقة بمقرات إدارة العقارات المتعلقة بالمراكز التجارية  خدما

البيع بالتجزئة  خدمات إدارة العقارات المتعلقة بمراكز التسوق  ترتيب عقود ايجار 

العقارات  خدمات إدارة العقارات المتعلقة بالمعامالت العقارية  خدمات الوكالة لتأجير 

  خدمات الوكالة العقارات  الخدمات العقارية المتعلقة بإدارة االستثمارات العقارية

العقارية لتأجير المباني  توفير المعلومات المتعلقة بسوق العقارات ]العقارات[   تقديم 

المعلومات المتعلقة بالشوون العقارية عبر اإلنترنت. خدمات الوكالة العقارية 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 - 975 عدد

كز بشراء وبيع المباني  تحصيل الديون المتعلقة بتأجير العقارات  تأجير مساحة بمرا

التسوق  تأجير المقرات المخصصة للتسوق  إدارة المباني  خدمات الوكالة العقارية 

لبيع وتأجير المباني  وكاالت أو أعمال الوساطة/السمسرة لتأجير المباني  توفير 

المعلومات المتعلقة باستئجار المباني  تأجير المكاتب  استئجار المساحات المكتبية  

  تأجير الشقق والمكاتب  استئجار مكاتب للعمل المشترك  تأجير المساحات المكتبية

ترتيب عقود إيجار العقارات التجارية  تأجير واستئجار المباني التجارية  تأجير 

المقرات التجارية  خدمات االستثمار العقاري التجاري  الرعاية المالية لألنشطة 

رية  الخدمات المالية، النقدية الترفيهية  تاجير مساحة مكتبية  تطوير المحافظ االستثما

والمصرفية  جمع األموال والرعاية المالية  الخدمات العقارية  أعمال السمسرة فى 

العقارات  إدارة المباني  تحصيل اإليجارات وكاالت العقارات  خدمات وكالة 

العقارات  إدارة العقارات )العقارات(، خدمات الوساطة المالية للعقار  تمويل تطوير 

لعقارات  مكاتب التأجير  تأجير صاالت العرض  تأجير المراكز التجارية  إدارة ا

الشقق  إدارة المباني  إدارة الممتلكات التجارية  إدارة األراضي  إدارة الممتلكات  

إدارة العقارات   خدمات إدارة الممتلكات  توفير المعلومات المتعلقة بالشوون العقارية، 

التمويل لتطوير العقارات  توفير التمويل لتطوير الممتلكات  عبر اإلنترنت  توفير 

توفير المعلومات المتعلقة بالعقارات  الوكاالت العقارية  خدمات الوساطة العقارية  

المشاركة في الملكية العقارية  خدمات إدارة العقارات  خدمات إدارة العقارات المتعلقة 

ات المتعلقة بالعقارات السكنية  خدمات إدارة باألماكن الترفيهية  خدمات إدارة العقار

العقارات المتعلقة بالمباني التجارية  اإلدارة العقارية  تحصيل اإليجارات  تأجير 

العقارات والممتلكات  خدمات الوكالة بِان العقارات السكنية  تأجير المكاتب  تأجير 

أجير المنازل  تأجير واستئجار المباني  تأجير المباني التجارية  تأجير الشقق  ت

المباني  تأجير الشقق والمكاتب  استئجار المساحات المكتبية  استئجار مكاتب للعمل 

المشترك  تأجير الممتلكات  تأجير واستئجار المكاتب  تأجير المباني   خدمات الوكالة 

لتأجير العقارات  استثمار رأس المال  خدمات االستثمار العقاري  الخدمات العقارية 

المتعلقة بإدارة االستثمارات العقارية  إدارة صناديق االستثمار  وبشكل عام جميع 

 55الخدمات الواردة بالفئة 

 
 

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

101465
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415246 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ضامن للمدفوعات االلكترونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 5ش السادات منطقة ابو رواش مدينه  44

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 رهادون غي 55معامالت ماليه فئة  - 55الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415609 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود ماجد محمود خليفة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -التجم االول  -مدينتي  - 2مجموعة  - 44فيال 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 55استثمارات عقارية الواردة بالفئة  - 55الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416107 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة مساهمةش -شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -القطاع الثانى  -مركز المدينة  - 115القطعة 

 القاهرة

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 55جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 55الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على  -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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416114 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -القطاع الثانى  -مركز المدينة  - 115القطعة 

 القاهرة

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 55جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 55الفئة 
 

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

خدامها مجمعةباست
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416126 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -القطاع الثانى  -مركز المدينة  - 115القطعة 

 القاهرة

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 55جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 55الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416129 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -القطاع الثانى  -مركز المدينة  - 115القطعة 

 القاهرة

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 55جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 55الفئة 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416420 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -سيرفيسز ليمتد  اورانج براند

 المملكة المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 آيه كيو ، المملكه المتحدة 1 2موري لندن ريفرسيد ،  اس اى  5

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

لشوون المالية  الشوون الخدمات المالية  الخدمات المصرفية، التأمين  ا - 55الفئة 

النقدية، التأمين وتمويل االتصاالت واألجهزة والنظم والتركيبات السلكية والالسلكية ، 

توفير مرافق وخدمات بطاقات االئتمان، توفير خدمات تحويل األموال الكترونيا 

والمعامالت عبر شيكة االنترنت  تجهيز المدفوعات لشراء السلع والخدمات عبر شبكة 

صاالت اإللكترونية  خدمات الدفع اآللي. الخدمات المصرفية اإللكترونية عبر شبكة االت

الكمبيوتر العالمية )الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت(  المعالجة اإللكترونية 

للمدفوعات عبر شبكة الكمبيوتر العالمية  التحويل االلكتروني لألموال عن طريق 

دمة عبر األجهزة االتصاالت الالسلكية، من اجل شبكات االتصاالت، خدمات الدفع المق

المال خدمات الضمان الدفع  خدمات تجهيز الدفع  نقل العملة اإللكترونية  خدمات الدفع 

دون تماس  خدمات االستثمار وإدارة الصناديق. إدارة األموال واالستثمارا،. الخدمات 

ون العقارية، إدارة الممتلكات المالية المحوسبة، تقديم خدمات التقييم على الخط  الشو

العقارية والمعلومات والمشورة المتعلقة السالف الذكر  توفير المعلومات المالية  

اقتباسات البورصة. األسهم واألوراق المالية خدمات المعلومات  األسهم والسندات 

وساطة، أنشطة جمع األموال، المجموعات الخيرية، وتنظيم مجموعات وتنظيم أنشطة 

ع األموال. الكفالة المالية خدمات خصم  المعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة جم

بالتأمين، والشوون المالية، والشوون المالية، والخدمات المصرفية الداخل واإلنترنت 

واألسهم وتبادل المعلومات، واألسهم والسندات وساطة، شريطة على االنترنت من 

نترنت. وخدمات المعلومات واالستشارات االستشارية قاعدة بيانات الكمبيوتر أو اإل

 .55المتعلقة بجميع ما سبق ذكره وهذه الخدمات واردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417845 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة موسسة وقائمة وفقا لقوانين منطقة جبل على الحرة  -موانئ دبي العالمية م م ح 

 ,امارة دبي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, دبي , االمارات العربية 22222, منطقة جبل علي الحرة , ص .ب  22مبني  3الطابق 

 المتحدة

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات المالية، التأمين، سمسرة التأمين، استشارات التأمين، خدمات ضمان  - 55الفئة 

سندات التأمين المقدمة من قبل الجمعية ألعضائها، خدمات الضمان على الخط مباشرة 

)اإلنترنت( فيما يتعلّق بتبادل الخدمات، إمتالك السندات )األوراق المالية( واألموال 

ى في الضمان، خدمات الضمان لقطاع السفر، خدمات الدفع عبر المحفظة وأصول أخر

اإللكترونية، خدمات معالجة الدفع، جميعها متعلق بلوجستيّات النقل والحموالت والشحن 

 وال ترد ضمن فئات اخري 55الواردة بالفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عى 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اكسا شركة فرنسية 

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 باريس ، فرنسا 23224افينو ماتيجنو ،  13

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين وخدمات الشوون المالية  العمليات المصرفية وخدمات  - 55الفئة 

الوكاالت العقارية وخدمات الشوون العقارية والتأمين الشخصي  التأمين على الحياة  

برامج تأمين الناجين  التأمين ضد حوادث الحريق  االكتتاب إلعادة التأمين  الوساطة  

عمليات المالية والنقدية  استثمار األموال  التقديرات والتقييمات المالية بنوك االدخار  ال

وخدمات استشارية فيما يتعلق باالستثمارات المالية وخدمات التحليل المالي  تطبيقات 

االئتمان واالستثمارات المالية  خدمات التمويل  تقسيم واستثمار رأس المال  العمليات 

ون  خدمات تقدير وتقييم العقارات وخدمات ثمين العقارات المالية  خدمات تحصيل الدي

وخدمات تقديم االستشارات في مجال العقارات واالستثمارات العقارية وخدمات إدارة 

 دون غيرها 55العقارات وتأجير العقارات فئة 
 

وغيرها 161151االشتراطات        :      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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    0420598 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ميراج للفنادق والتنمية السياحيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحر االحمر -الغردقه  -بالمركز السياحى امام القريه الجنوبى  22223الفيال رقم 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 55كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 55الفئة 
 

065361االشتراطات        :      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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة موسسة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية -ترناشيونال سيرفيزيس فودافون ان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  5مدينه  -)أ ( المحور المركزى  23/2القطعه  2123الوحده االداريه رقم 

 الجيزه

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات بنكية  خدمات الدفع  خدمات الخدمات المالية والشوون النقدية  ال  - 55الفئة 

معالجة الدفع والتحقق منه  المعالجة اإللكترونية لبطاقات االئتمان وبطاقات الخصم 

والتحويل اإللكتروني لألموال والشيك اإللكتروني والمدفوعات اإللكترونية  خدمات 

دمات االئتمان  خدمات المعلومات واالستشارات المتعلقة بما ذكر أعاله وكافة الخ

 .55الواردة بالفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى 

116363
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421056 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة موسسة طبقا لقوانين  -زيس فودافون انترناشيونال سيرفي

 جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  5مدينه  -)أ ( المحور المركزى 23/2القطعه  2123الوحده االداريه رقم 

 الجيزه

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات بنكية  خدمات الدفع  خدمات الخدمات المالية والشوون النقدية    - 55الفئة 

معالجة الدفع والتحقق منه  المعالجة اإللكترونية لبطاقات االئتمان وبطاقات الخصم 

والتحويل اإللكتروني لألموال والشيك اإللكتروني والمدفوعات اإللكترونية  خدمات 

لخدمات االئتمان  خدمات المعلومات واالستشارات المتعلقة بما ذكر أعاله وكافة ا

 .55الواردة بالفئة رقم 
 

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

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421084 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -برايدز هاوس التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الدرب االحمر  -شارع بورسعيد   -الدور االرضى  525محل رقم 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 55جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 55الفئة 
 

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

تخدامها مجمعهباس
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421512 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -شركة دجلة لالستثمار العقاري  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ثمار القطاميهأ ( بمنطقه است 22المقام على قطعه االرض )  3العقار رقم 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 55خدمات الفئة رقم  - 55الفئة 
 

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

وغيرها 406630العالمة 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 ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0421514 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -شركة دجلة لالستثمار العقاري  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ ( بمنطقه استثمار القطاميه 22المقام على قطعه االرض ) 3العقار رقم 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 55خدمات الفئة رقم  - 55الفئة 
 

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

وغيرها 406630
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421515 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -ة دجلة لالستثمار العقاري  شرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ( بمنطقه استثمار القطاميه 22المقام على قطعه االرض ) 3العقار رقم 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 55خدمات الفئة رقم  - 55الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -ا مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامه

وغيرها 406630
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0276304 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/06/2012 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة هندية محدودة المسئولية -هيرو موتوكورب ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ،  الهند222232نتر ، باسنت لوك ، فاسانت فيهار ، نيودلهى ، كومينيتى س 53

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 52خدمات االصالح وصيانة و التركيبات الخاصة بالعربات بالفئة  - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0315391 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/03/2015 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركة ذات مسئولية محدودة مولفة وقائمة طبقا لقوانين الهند -هيرو موتوكورب ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الهند 222232كومينيتى سنتر ، باسنت لوك ، فاسانت فيهار ، نيو دلهى  53

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 52ركيب المركبات بالفئة خدمات إصالح وصيانة وت - 52الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -كال على حدى  pro classicالتنازل عن   -االشتراطات        :      

وغيرها 468066
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0315393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/03/2015 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة مولفة وقائمة طبقا لقوانين الهند -رب ليمتد هيرو موتوكو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الهند 222232كومينيتى سنتر ، باسنت لوك ، فاسانت فيهار ، نيو دلهى  53

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 52خدمات إصالح وصيانة وتركيب المركبات بالفئة  - 52الفئة 
 

 468066العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى  proالتنازل عن  -الشتراطات        :      ا

وغيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0315395 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/03/2015 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وقائمة طبقا لقوانين الهند شركة ذات مسئولية محدودة مولفة -هيرو موتوكورب ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الهند 222232كومينيتى سنتر ، باسنت لوك ، فاسانت فيهار ، نيو دلهى  53

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 52خدمات إصالح وصيانة وتركيب المركبات بالفئة  - 52الفئة 
 

 468066العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -مة + على حدى التنازل عن عال -االشتراطات        :      

وغيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0315397 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/03/2015 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة مولفة وقائمة طبقا لقوانين الهند -هيرو موتوكورب ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الهند 222232كومينيتى سنتر ، باسنت لوك ، فاسانت فيهار ، نيو دلهى  53

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 52خدمات إصالح وصيانة وتركيب المركبات بالفئة  - 52الفئة 
 

465814العالمة 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 ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396858 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/08/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد ابراهيم محمود راغب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -ش الفالح الدور الخامس  53

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 52جميع خدمات الفئة رقم  - 52الفئة 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399453 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ساهمةشركة م -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  53,3الكيلو 

 العرب الدولى نهايه طريق محور التعمير قسم العامريه االسكندريه

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 52خدمات االنشاءات والعقارات الواردة بالفئه  - 52الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -شتراطات        :      اال
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/02/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العجوزة -الجيزة    -المهندسين   -يوليو  15شارع  252

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات اإلشراف على إنشاء المباني لمشروعات التطوير العقار، إنشاء  - 52الفئة 

المباني ، خدمات استشارية في مجال التشييد، خدمات إدارة وإشراف علي المشروعات 

ات إنشاء المباني، بناء مخصص وتجديد المباني، وكافة الخدمات االنشائية، معلوم

 52الواردة بالفئة 
 

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

-باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410274 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/03/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -اشرف عصمت يوسف فهمى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -شارع مشروع رابعة االستثمارى  35

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

( على مجال 52فئه )خدمات التركيب و الصيانة للتكيفات الواردة بال - 52الفئة 

 (22التكييفات الوارد بالفئه )
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/2020 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 الهيئة القومية لالنتاج الحربي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الظوغلى  -ش الفلكى  22

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 52جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 52الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414272 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة بنيان للتنمية والتجارة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -شارع لبنان  32

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات اإلشراف على تشييد المباني للمشاريع العقارية  البناء  خدمات  - 52الفئة 

البناء  تشييد المباني  بناء المكاتب  اإلشراف على تشييد المباني  تشييد مباني 

مخصصة  بناء المحالت التجارية  تزيين وديكورات المباني  بناء العقارات التجارية  

إدارة المشاريع  تشييد المباني وترميمها    خدمات لتشييد المباني  بناء بناء خدمات 

المعارض التجارية  صاالت المعارض  خدمات تقديم المعلومات المتعلقة بتشييد 

المباني  ترميم المباني  صيانة المباني  تجديد المباني  التنظيف الداخلي والخارجي 

  صيانة وإصالح مباني المكاتب  صيانة للمباني  صيانة وإصالح المباني السكنية

وإصالح المرافق في المباني  تنظيف المباني  تنظيف مباني المكاتب والمباني 

التجارية  إقامة منشآت موقتة ألجراء فعاليات في أماكن مفتوحة  خدمات التطوير 

 العقاري ]البناء[  إصالح تجهيزات المتاجر  بناء المقاعد والمحالت  تشييد مباني

الرعاية الصحية  البناء والتشييد والهدم  تأجير أدوات وآالت ومعدات للبناء والهدم 

والتنظيف والصيانة  اعمال بناء  خدمات تشييد المباني العامة  بناء البنية التحتية 

للطاقة  صيانة وإصالح المباني  خدمات التركيبات الكهربائية )تركيب أنظمة التدفئة 

واء(  تركيب وصيانة اآلالت المكتبية وتركيب المعدات والتهوية وتكييف اله

 52واصالحها  وبشكل عام جميع الخدمات الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416533 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بالكسيركيلز. كوم ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دي ايه ، المملكة المتحدة 3 5اي اتش  -سكوتالند  -تانفيلد ايدنبيرج 2

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات مستلزمات اإلطارات، خدمات إصالح اإلطارات، خدمات استبدال  - 52الفئة 

نفخ اإلطارات، خدمات موازنة العجالت، خدمات تجهيز وتركيب  اإلطارات، خدمات

وتبديل وصيانة وإصالح قطع السيارات، خدمات تنظيم تجهيز وصيانة وإصالح وتبديل 

 ( دون غيرهـــــــــــــا52اإلطارات وقطع السيارات الوارده بالفئة )

 
 

جمعةتعهد مالك العالمة باستخدامها م -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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416542 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة -بالكسيركيلز كوم ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دي ايه، المملكة المتحدة 3 5اي اتش  -سكوتالند  -تانفيلد ايدنبيرج 2

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات مستلزمات اإلطارات، خدمات إصالح اإلطارات، خدمات استبدال  - 52الفئة 

اإلطارات، خدمات نفخ اإلطارات، خدمات موازنة العجالت، خدمات تجهيز وتركيب 

وتبديل وصيانة وإصالح قطع السيارات، خدمات تنظيم تجهيز وصيانة وإصالح وتبديل 

 ( دون غيرهـــــــــــــا52وارده بالفئة )اإلطارات وقطع السيارات ال

 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418415 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جي اس هولدينجز كورب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جو ,سول , جمهورية كوريا الجنوبية -رو ,كانغام  -,نون هيون  324دونج ( -)يوكسام 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

. إصالح المباني  هدم المباني  إنشاء المصنع  بناء الشقق  إنشاء الطرق   - 52الفئة 

عل النووي  إنشاء تركيب األجهزة الكهربائية  إنشاء السدود والخزانات  بناء المفا

خطوط األنابيب  إنشاء مرافق التخلص من النفايات  تأجير معدات البناء  إنشاء السكك 

الحديدية  اإلشراف على أعمال البناء  صيانة وإصالح اآلالت  صيانة وإصالح 

 ( دون غيرها52المركبات  غسيل السيارات وجميع الخدمات الواردة بالفئة رقم )
 

061864العالمة مرتبطة مع العالمة  -:      منح حق خاص على االلوان   االشتراطات      
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419243 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة هندية محدودة -أشيان بينتس ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سانتا  -فاكوال بايبالين لين  -شانتيناجار اندستريال إيستيت  -/أ 5هاوس أشيان بينتس 

 الهند 32223 -كروز ) إيست ( مومباى 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات اإلنشاء  خدمات تركيب وإصالح   إحكام سد المباني/ معالجة  - 52الفئة 

ني والمباني من الداخل  وخدمات المباني لمنع الرطوبة  تنظيف السطوح الخارجية للمبا

الطالء بما في ذلك طالء المباني من الداخل ومن الخارج  التجصيص )وضع طبقة 

الجص(  سباكة المواسير  خدمات التسقيف )وضع األسقف(  مقاومة الصدأ  تنظيف 

 دون غيرها 52النوافذ فئة 
 

عةاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419250 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -محمود السيد عبد العزيز زايد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادى -المعراج  -سيتى بالزا  -المجاورة العاشرة  22223عقار  25

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 52مقاوالت عامة بالفئة  - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419283 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا ) تتاجر ايضا باسم نيسان موتور كو . ليمتد ( 

 ة محدودة تألفت طبقا لقوانين اليابانياباني

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان -كن  -شي كاناجاوا  -يوكوهاما  -كو  -شو ، كاناجاوا  -تاكارا  - 1رقم 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 خدمات صيانة أو إصالح السيارات .2 - 52الفئة 

 انة السياراتتوفير المعلومات المتعلقة بإصالح أو صي .1

 فحص الصيانة وتشخيص األعطال في السيارات عن طريق الوصول عن بعد  .5

 تقديم المعلومات في مجال مواعيد صيانة السيارات .3

 إصالح أو صيانة المركبات .3

 خدمات تقديم النصائح المتعلقة بتصليح المركبات .5

 خدمات تصليح المركبات المعطلة .2

 ية المركباتإصالح أو صيانة بطار .4

 شحن بطاريات المركبات .2

 خدمات التصليح أو الصيانة لألجزاء الهيكلية وأجسام المركبات .22

خدمات تصليح أو صيانة وخدمة تفكيك وإعادة تركيب وتنظيف محركات  .22

 المركبات و أجزاؤها

 صيانة وإصالح المركبات البرية .21

 إصالح وصيانة المركبات الكهربائية .25

 صالح و صيانة األجهزة اإللكترونيةإ .23

 إصالح أو صيانة آالت وأجهزة االتصاالت بعيدة المدى .23

 إصالح أو صيانة المحركات الكهربائية .25

 إصالح أو صيانة آالت و أجهزة التوزيع أو التحكم بالطاقة .22

 إصالح أو صيانة مولدات الطاقة .24

 إصالح أو صيانة أجهزة شحن البطاريات .22

( دون 52إصالح وصيانة محطات الشحن للسيارات الكهربائية. الوارده بالفئة ) .12

 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 - 975 عدد

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

اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420572 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -اي سي سيستمز للحلول المتكاملة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المعادى  -زهراء المعادى  - 25الشطر  -ش الخمسين  25الدور الثانى عقار رقم 

 القاهرة

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 52 جميع خدمات الفئة - 52الفئة 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420597 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -يه ميراج للفنادق والتنمية السياح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحر االحمر -الغردقه  -بالمركز السياحى امام القريه الجنوبى  22223الفيال رقم 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 52كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 52الفئة 
 

065363مة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421076 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش محدودة المسئولية -شيفرون انتيلكتورال بروبرتى ال ال سى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 23345 سان رامون كاليفورنيا’ بولينجر كانيون رود  5222

 االمريكية

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات صيانة واصالح دورة المحركات وخدمات تشحيم دور المحركات  - 52الفئة 

 دون غيرها 52ةتغيير الزيت وخدمات غسيل وتنظيف المحركات فئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة - 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421078 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش محدودة المسئولية -شيفرون انتيلكتورال بروبرتى ال ال سى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 23345سان رامون كاليفورنيا ’ بولينجر كانيون رود  5222

 االمريكية

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات صيانة واصالح دورة المحركات وخدمات تشحيم دور المحركات  - 52الفئة 

 دون غيرها 52وتغيير الزيت وخدمات غسيل وتنظيف المحركات فئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة -عالمة باستخدامها مجمعة االشتراطات        :      تعهد مالك ال
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421081 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -برايدز هاوس التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الدرب االحمر  -شارع بورسعيد   -ر االرضى الدو 525محل رقم 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 عدا الصيانة والتصليح 52جميع خدمات الفئة  - 52الفئة 
 

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 سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421138 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -عمر محمد احمد البكري محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسيوط -مركز ديروط  -ملك / محمد احمد البكرى  -شارع بورسعيد 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

واالصالح  -االستشارات المتعلقة باالنشاء  -انشاء المبانى  -خدمات البناء  - 52الفئة 

 52وخدمات التركيب وصيانة حمامات السباحة الواردة بالفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كال على حدى وعن 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0324436 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2015 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -الشركة المصرية لتجارة مستلزمات األمهات واألطفال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيزة -العجوزة  -ش المتحف الزراعى  5

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 54االتصال من خالل المواقع االلكترونية بالفئة  - 54الفئة 
 

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 ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0328467 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/01/2016 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -ديسكفرى كومينكشيونز إل إل سى 

 الواليات المتحدة األمريكية -لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 12222سكفرى بليس ، سيلفر سبرينج ، ماريالند وان دي

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير لوحه اعالنات اليكترونية على االنترنت لنقل الرسائل ذات صلة  - 54الفئة 

تقديم  -بالمواضيع الخاصة بالمعلمين ومديرى المدارس بين مستخدمى الكمبيوتر 

رسائل بين المستخدمين فى مجال المصلحة العامة لوحات االعالنات االلكترونية لنقل ال

 -استقبال مواد الفيديو على شبكة االنترنت    -استقبال المواد الصوتية شبكة االنترنت  -

البث  -بث البرامج عبر شبكة الكمبيوتر العالمية  -خدمات البث عبر االنترنت 

خدمات نقل  -بث الفيديو   -بث القنوات الفضائية  -خدمات البث  -التليفزيونى السلكى 

خدمات البث االذاعى وهذة الخدمات  -خدمات البث التليفزيونى  -الفيديو عند الطلب 

 54واردة 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388381 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/03/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -و. ال تي دي. هانغتشو إيزفيز نتورك ك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تشيانمو رود ، بينجيانغ ديستريكت ،  هانغتشو ، جمهورية الصين الشعبية 333رقم 

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

البث بالتلفزيون  خدمات التلفونات  اإلتصال عبر الطرفيات الحاسوبية  نقل  - 54الفئة 

سائل والصور عبر الكمبيوتر  معلومات حول اإلتصاالت  تأجير أجهزة إرسال الر

الرسائل  تأجير معدات اإلتصاالت  تقديم اإلتصاالت عبر االرتباط بالشبكة العالمية 

للكمبيوتر  توفير إمكانية توصيل المستخدم بشبكات كمبيوتر عالمية   خدمات عقد 

قل[معلومات قاعدة البيانات عبر شبكة الموتمرات عن بُعد  إرسال واستقبال ]ن

االتصاالت  نقل البريد اإللكتروني  تأجير أجهزة نقل المعلومات  اإلتصاالت عبر 

شبكات األلياف البصرية  خدمات لوحات النشرات اإللكترونية ]خدمات إتصاالت[  

تأجير زمن الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية  توفير غرف الدردشة عبر 

رنت  توفير خدمات الوصول إلى قاعدة البيانات  خدمات البريد الصوتي  إرسال اإلنت

 54الملفات الرقمية. بالفئة 
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390481 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/04/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وجب قوانين ديالويرشركة امريكية متحدة تألفت بم -انك  -ريوت جيمز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 22253كاليفورنيا  -لوس انجلوس  -ويست اوليمبيك بوليارد  21555

 المتحدة االمريكية

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البث والبث عبر اإلنترنت أللعاب الفيديو ومنافسات ألعاب الفيديو من  - 54الفئة 

بكات االتصاالت العالمية، اإلنترنت، والشبكات الالسلكية  توفير غرف خالل ش

الدردشة عبر اإلنترنت  توفير المنتديات عبر اإلنترنت إلرسال الرسائل بين مستخدمي 

الحاسوب  البث الصوتي  بث البرامج الصوتية والمرئية عبر اإلنترنت  خدمات 

ونات الصوتية  خدمات بث األصوات االتصاالت بعيدة المدى، تحديدا: ، إرسال المد

مباشرة عبر اإلنترنت ، المقاطع المرئية، والمواد الصوتية/ المرئية عبر شبكات 

االتصال العالمية، اإلنترنت، والشبكات الالسلكية  بث البيانات  البث المرئي الواردة 

 دون غيرها 54بالفئة رقم 
 

وغيرها 565856لعالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -المتحده للخدمات االعالميه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -ش الخليفه المامون  51

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 54جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 54الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى فى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412341 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -المتحدة للخدمات االعالمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -ش الخليفه المامون  51

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 54جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 54الفئة 
 

التنازل عن  -اطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتر

الحروف كال على حدى فى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413811 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سناب انك _ شركة امريكية متحدة

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

، الواليات المتحدة  22323دونالد دوجالس لوب نورث ، سانتا مونيكا ، سى ايه  1221

 األمريكية

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت عن بعد ، تحديدا االرسال االلكترونى للبيانات والرسائل   - 54الفئة 

ركة والصور والفيديوهات ومحتوى الوسائط والرسوم التخطيطية والرسوم المتح

المتعددة والمعلومات فى مجال الترفية ، توفير وصول الى قواعد بيانات الحاسوب 

وقواعد البيانات االلكترونية وقواعد البيانات على الخط المباشر ، خدمات البث عبر 

الحاسوب أو شبكات االتصاالت االخرى ، تحديدا تحميل ونشر وعرض ووضع 

مات ، واالرسال االلكترونى للبيانات والمعلومات والرسائل والرسومات التخطيطية عال

والرسوم المتحركة والفيديوهات ومحتوى الوسائط المتعددة والصور ، البث الشبكى ، 

تدفق ، وارسال العروض السمعية والفيديوية والتليفزيونية والمقاوالت القصيرة ذات 

ور شخصيات رمزية ورموز تصويرية ونماذج الصور الوصفية المتحركة مع ص

وصور تمثل افراد وتصاميم خيالية ورسوم هزلية ومسلسالت رسوم هزلية وتعبيرات 

موجزة ورسوم تخطيطية لالشخاص واالماكن واالشياء يبتكرها المستخدم عبر 

ا البث التلفزيونى لالجهزة المحمولة ، تحديد -االنترنت وشبكات االتصاالت االلكترونية 

 دون غيرها 54، الهواتف المحمولة واالجهزة اللوحية واجهزة الحاسوب الشخصية 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414263 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود مرتضى محمد احمد صالح السيوفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -المريوطية  -شارع الثالثين  22

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 54موقع الكتروني الوارد بالفئة   - 54الفئة 
 

العالمة تعهد مالك  -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 ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416683 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -افراد  -ضياء محمد محمد احمد حسن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره - المطريه -ع.النخل  -ش عبد الرؤوف حسين الطباخ 12

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 54خدمات االنترنت الوارده بالفئة  - 54الفئة 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417675 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المصرية للصحافة والنشر واالعالن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقي  -ش وزارة الزراعه ناصيه شارع الثوره  5

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 54جميع خدمات الفئة رقم  - 54الفئة 
 

التنازل عن  -ن الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوا

الحروف كال على حدى فى الوضع العادى
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417895 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ال تى دى  -بكين بايتيدانس نيتورك تيكنولوجى كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شيشينغ روود  -  52نمبر   -بيلدينج  5نمبر  -/ اف  - 1- 2253  -رووم بي 

 الصين -بي .ار   -بيكين  222232 -شيجينغشان ديستريكت 

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

االتصاالت، خدمات االتصاالت، خدمات االتصاالت السمعية والبصرية  - 54الفئة 

، خدمات عقد الموتمرات الصوتية والمرئية، خدمات االتصاالت المقدمة عبر والفيديو

شبكات الكمبيوتر واإلنترنت ومحطات الكمبيوتر والهاتف والوسائل اإللكترونية 

[، خدمات االتصاالت التفاعلية، خدمات VPNوالشبكات الخاصة االفتراضية ]

صاالت الصوتية عبر اإلنترنت االتصاالت العالمية عبر اإلنترنت، تقديم خدمات االت

(VOIP خدمات االتصال اإللكتروني للبيانات والوثائق بين مستخدمي أجهزة ،)

الكمبيوتر، خدمات إرسال الصوت والبيانات والرسومات والصور والفيديوهات عن 

طريق شبكات االتصاالت وشبكات االتصاالت الالسلكية واإلنترنت، خدمات توفير 

بصرية عبر اإلنترنت، خدمات نقل المعلومات عبر شبكات المواد السمعية وال

االتصاالت اإللكترونية، خدمات اإلرسال اإللكتروني للبريد والرسائل، خدمات إرسال 

البيانات اإللكترونية، خدمات التسليم اإللكتروني للصور والصور عبر شبكة كمبيوتر 

مرئي عبر اإلنترنت، عالمية، خدمات الرسائل الفورية، خدمات البث الصوتي وال

خدمات توفير غرف الدردشة على اإلنترنت ولوحات نشرات إلكترونية لنقل الرسائل 

بين المستخدمين، خدمات االستشارة في مجال نقل الصوت والبيانات والوثائق عبر 

شبكات االتصاالت، خدمات توفير الوصول إلى قواعد البيانات، خدمات توفير وصول 

الكمبيوتر العالمية، خدمات بوابة االتصاالت، خدمات االتصاالت  المستخدم إلى شبكات

الشخصية عبر الشبكات الالسلكية، خدمات توفير الوصول إلى شبكات االتصاالت 

إلرسال واستقبال البيانات والصوت والصور، خدمات بث واستقبال الصوت والفيديو 

 54مات الواردة بالفئة والصور الثابتة والمتحركة والنصوص والبيانات وجميع الخد

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 54وكل هذه الخدمات واردة بالفئة 
 

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

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417936 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ت مسئولية محدودةشركة ذا -شركة سمارت اونالين سوليوشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -مركز فاقوس  -منزل ملك عواطف نصر حسنى العزازى   -الدور االرضى 

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 54جميع خدمات الفئة رقم  - 54الفئة 
 

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

وغيرها 101464العالمة 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418989 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه 24222سياتل واشنطن  -تيرى افنيو  ان  322

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

البث الصوتي، االرسال واالستقبال االلكتروني وتدفق محتويات الوسائط  - 54الفئة 

الرقمية لآلخرين عبر شبكات حاسوب عالمية ومحلية،توفير غرف دردشة على 

منتديات على الخط مباشرة الرسال واستقبال الرسائل بين مستخدمي االنترنت، توفير 

الحاسوب، تدفق الصوت والمواد البصرية والسمعبصرية عبر شبكة حاسوب عالمية، 

تدفق البيانات، البث بالفيديو، توفير االتصال عن بعد بالتوصيل باالنترنت الذي يمكن 

لمتحركة والعروض متعددة الوسائط المستخدمين من مشاركة االلعاب واللعب والرسوم ا

والهوايات والثقافة والرياضة، توفير المنتديات على الخط مباشرة وغرف الدردشة 

وال ترد ضمن فئات  54والمجتمعات على الخط مباشرة عبر االنترنت. والواردة بالفئة 

 اخرى
 

لك العالمة باستخدامها مجمعة تعهد ما - 536365االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 

منح الطالب حق اسبقية -
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418995 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه 24222سياتل واشنطن  -تيرى افنيو  ان  322

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

البث الصوتي، االرسال واالستقبال االلكتروني وتدفق محتويات الوسائط   - 54الفئة 

الرقمية لآلخرين عبر شبكات حاسوب عالمية ومحلية، توفير غرف دردشة على 

توفير منتديات على الخط مباشرة الرسال واستقبال الرسائل بين مستخدمي االنترنت، 

الحاسوب، تدفق الصوت والمواد البصرية والسمعبصرية عبر شبكة حاسوب عالمية، 

تدفق البيانات، البث بالفيديو، توفير االتصال عن بعد بالتوصيل باالنترنت الذي يمكن 

رسوم المتحركة والعروض متعددة الوسائط المستخدمين من مشاركة االلعاب واللعب وال

والهوايات والثقافة والرياضة، توفير المنتديات على الخط مباشرة وغرف الدردشة 

 دون غيرها 54والمجتمعات على الخط مباشرة عبر االنترنت. الواردة بالفئة 
 

لك العالمة تعهد ما -وغيرها  536365االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 

منح الطالب حق اسبقية -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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420596 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ميراج للفنادق والتنمية السياحيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحر االحمر -الغردقه  -بالمركز السياحى امام القريه الجنوبى  22223الفيال رقم 

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 54كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 54الفئة 
 

065368االشتراطات        :      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 - 975 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدودة -فودافون انترناشيونال سيرفيزيس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -اكتوبر  5مدينه  -أ المحور المركزى  23/2القطعه  2123الوحده االداريه رقم 

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 54كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 54ة الفئ
 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421057 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة موسسة طبقا لقوانين  -فودافون انترناشيونال سيرفيزيس 

 جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  5مدينه  -)أ( المحور المركزى  23/2القطعه  2123الوحده االداريه رقم 

 الجيزه

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 54كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 54الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421079 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -برايدز هاوس التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الدرب االحمر  -شارع بورسعيد   -الدور االرضى  525محل رقم 

 38 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 54جميع خدمات الفئة رقم  - 54الفئة 
 

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 ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0315469 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/03/2015 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -نعمه جابر عبد الغنى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك ثابت ثابت عبد الغنى  -شارع السوق  -قنا المحروسة  

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 (52( في مجال الفئة )52خدمات تعبئة مواد غذائية بالفئة ) - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    0367009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/03/2018 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية موسسة طبقا لقانون  -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م 

 2222لسنة  4االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -اكتوبر مدينة السادس من  -ح المحور المركزى  5/ 53

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 14 -25فى مجال الفئات  52كافة الخدمات الواردة بالفئة  - 52الفئة 
 

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 ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381188 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/11/2018 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مصطفى على مصطفى على غنيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -البساتين  -دار السالم  -ابو اشرف  -شارع شبين الكوم من شارع حمدى جوده  5

 القاهرة

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 52في مجال الفئه  52ف الواقعه في الفئه التعبئه والتغلي - 52الفئة 
 

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

441611مع 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0385096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/01/2019 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -موسى السيد موسى سيد موسى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -مركز بسيون  -بملك/ منال ابو اليزيد ابو العزم القصبى  -محله اللبن 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 12،51فى مجال الفئه  52التعبئه والتغليف الوارد بالفئه  - 52الفئة 
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0385097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/01/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -موسى السيد موسى سيد موسى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -مركز بسيون  -بملك / منال ابو اليزيد ابو العزم القصبى  -محله اللبن 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 52،51فى مجال الفئه  52التعبئه والتغليف الوارد بالفئه  - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0385099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/01/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ى الجنسيةمصر -فردى  -موسى السيد موسى سيد موسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -مركز بسيون  -بملك / منال ابو اليزيد ابو العزم القصبى  -محله اللبن 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 52،51فى مجال الفئه  52التعبئه والتغليف الواردة بالفئه  - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0385101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/01/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -موسى السيد موسى سيد موسى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -مركز بسيون  -بملك /منال ابو اليزيد ابو العزم القصبى  -محله اللبن 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 12،52،51فى مجال الفئه  52التعبئه والتغليف الواردة بالفئه  - 52ة الفئ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0385106 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/01/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -موسى السيد موسى سيد موسى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -مركز بسيون  -بملك/ منال ابو اليزيد ابو العزم القصبى  -حله اللبن م

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 52فى مجال المواد الغذائيه ماعدا الفئه  52التعبئه والتغليف الوارد بالفئه  - 52الفئة 
 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 

 

 

202 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388405 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/03/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

افراد -الوطنيه لتعبئة وتغليف المواد الغذائية ايجى تريد -يحيى محمود مصطفى محمود 

 مصرى الجنسية -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مجمع عبد المقصود االردنيه مدنيه العاشر من رمضان 53عمارة  3شقة 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 52فى مجال الفئه 52تعبئة وتغليف بالفئة  - 52الفئة 

 
 

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 ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388408 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/03/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

افراد -وتغليف المواد الغذائية ايجى تريد  الوطنيه لتعبئة-يحيى محمود مصطفى محمود 

 مصرى الجنسية -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مجمع عبد المقصود االردنيه مدنيه العاشر من رمضان 53عمارة  3شقة 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 52فى مجال الفئه 52تعبئة وتغليف بالفئة  - 52الفئة 

 
 

منح حق خاص على االلوان 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389968 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/04/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -حسن محمود عبد النبى عبد الكريم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الفيوم  -مركز طاميه  -قصر رشوان  

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 52/ 12فى مجال الفئات  52تعبئة وتغليف المواد الغذائية الواردة بالفئة  - 52الفئة 
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/10/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة محدودةشركة ذات مسئولي -ش ذ م م -بورت ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور الثالث  2شقه  5عمارات ايديال ارض السيرم امام نادي المقالون العرب عماره 

 القاهره

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

ماعدا االيس  52والفئه 52تعبئه وتغليف ونقل المواد الغذائيه الوارده بالفئه  - 52الفئة 

 52هذه الخدمات بالفئه كريم والشيكوالته و
 

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

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415054 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد فوزي عطية عبد المطلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  - 5جنوب غرب أ - 253القطعة رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 52التعبئة والتغليف بالفئة   - 52الفئة 
 

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

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415116 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة  -شركة روابط النجوم للخدمات المساندة 

 طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 51131الدمام  - 3532رقم المبني  - 11رقم الوحدة  -حي العدامة  -الملك خالد طريق

 المملكة العربية السعودية 4213 -

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

تسليم البضائع، دفع أجرة الشحن في ميناء الوصول، الشحن بالسفن، النقل  - 52الفئة 

 .52والتخزين في المستودعات 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 ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -ر داماس للتنمية الزراعية واالستثما

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

رمزية الحوض بدون خارج الزمام بناصيه الخطاطيه مركز  222قطعه االرض 

 السادات

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الحاصالت الزراعيه الواردة  52تعبئة وتغليف وتخزين بالفئة  - 52الفئة 

 52ظ الخضار والفاكهه وجميع هذه الخدمات بالفئه ثالجات لحف 52بالفئه 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



تنمية التجارة الداخليةجهاز   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416534 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة -بالكسيركيلز كوم ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دي ايه، المملكة المتحدة 3 5اي اتش  -سكوتالند  -تانفيلد ايدنبيرج 2

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

( 52خدمات توصيل اإلطارات وقطع ومستلزمات السيارات الوارده بالفئة ) - 52الفئة 

 دون غيرهـــــــــــــا

 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416543 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بالكسيركيلز كوم ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المتحدةدي ايه، المملكة  3 5اي اتش  -سكوتالند  -تانفيلد ايدنبيرج 2

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

( 52خدمات توصيل اإلطارات وقطع ومستلزمات السيارات الوارده بالفئة ) - 52الفئة 

 دون غيرهـــــــــــــا

 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417846 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

05/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة موسسة وقائمة وفقا لقوانين منطقة جبل على الحرة  -موانئ دبي العالمية م م ح 

 ,امارة دبي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, دبي , االمارات 22222, منطقة جبل علي الحرة , ص .ب  22مبني   - 3الطابق 

 حدةالعربية المت

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

إرسال الشحنات، لوجستيّات النقل، النقل، تغليف وتخزين البضائع، ترتيبات  - 52الفئة 

السفر، توفير المعلومات المتعلقة بالموانىء، معلومات النقل، معلومات التخزين، 

تتكون من الخدمات اللوجستيات لسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية العكسية التي 

التخزين والنقل وتوصيل البضائع لآلخرين بالجو أو بالقطارات أو السفن أو الشاحنات، 

خدمات المعلومات المحوسبة المتعلقة بالشحن والشحنات، تتبع المسافرين أو مركبات 

الحموالت بواسطة الحاسوب أو أنظمة تحديد المواقع العالمية )معلومات النقل(، سمسرة 

ات تحميل الشحنات والحموالت، نقل الشحنات، خدمات المعلومات الحموالت، خدم

المتعلقة بحركة الشحنات، تأجير الحاويات لقطاع الشحن، االستشارات المتعلقة بالنقل 

والتغليف وتخزين البضائع، استشارات نقل الحموالت في مجال نقل الحموالت 

المتعلقة بالنقل، توفير بالشاحنات أو القطارات أو الجو أو البحر، خدمات النصح 

المعلومات فيما يتعلق بالمرافئ، توفير المعلومات فيما يتعلق بخدمات تفريغ الشحنات، 

توفير المعلومات فيما يتعلق بخدمات النقل البحري، توفير المعلومات فيما يتعلق بنقل 

الشحنات، توفير المعلومات فيما يتعلق بنقل البضائع، خدمات النصح والمعلومات 

واإلستشارات فيما يتعلق بأي من الخدمات اآلنفة الذكر المتضمنة معلومات تتوفر عبر 

والترد ضمن  52الوسائط اإللكترونية وصفحات الويب على اإلنترنت الواردة بالفئة 

 فئات اخري
 

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

باستخدامها مجمعه
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418864 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة السويدى للصناعات الهندسية )ساى( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  5مدينة  35المنطقة الصناعية الخامسة قطعة رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 22فى مجال الفئه  52جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 52الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

213 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418866 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة السويدى للصناعات الهندسية )ساى(ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  5مدينة  35المنطقة الصناعية الخامسة قطعة رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 22فى مجال الفئه  52لواردة بالفئة جميع الخدمات ا - 52الفئة 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418867 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 همة مصريةشركة مسا -شركة السويدى للصناعات الهندسية )ساى(ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  5مدينة  35المنطقة الصناعية الخامسة قطعة رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 22فى مجال الفئه  52جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 52الفئة 
 

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 ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420574 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عماد توفيق نسيم سدره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

البحر  -الغردقة  -ملك/ عايدة فرح بسطاوروس  -ش الوحدة منطقة الموظفين  52

 االحمر

 39 : المةــــــعات الـــفئ
 

 52فى مجال الفئة  52التعبئة والتغليف والتوزيع بالفئة  - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420595 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ميراج للفنادق والتنمية السياحيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحر االحمر -الغردقه  -بالمركز السياحى امام القريه الجنوبى  22223الفيال رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 52كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 52الفئة 
 

0065366االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420741 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة دكانة الدارة المطاعم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الشيخ زايد  - 3شقة  -الدور الثاني  - 25قطعة  -المجاورة الثانية  -الحي االول 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  51,  52في مجال الفئات  52التعبئة والتغليف والتوزيع الواردة بالفئة  - 52الفئة 

 غيرها
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420743 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة دكانة الدارة المطاعم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الشيخ زايد  - 3شقة  -الدور الثاني  - 25قطعة  -المجاورة الثانية  -الحي االول 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 51,  52في مجال الفئات  52ئة والتغليف والتوزيع الواردة بالفئة التعب - 52الفئة 
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409842 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/03/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -وريدات العمومية باور كابيتال للت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مدينة العبور  -الدور االرضى  3فيال  23221بلوك رقم 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 32توريد الطاقة المتجددة بالفئة رقم  - 32الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411375 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/04/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بيكير هيوز هولدينجز ال ال سي 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحده  22225تيكساس  -الداين ويست فيلد روود هوستون  22212

 االمريكية

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

عالمات التمييز لقياس اآلبار ولخدمات المراقبة والمعالجة في مجال النفط  - 32الفئة 

از  عالمات التمييز والغاز  عالمات التمييز لخدمات معالجة المواد في مجال النفط والغ

لخدمات القياس والمراقبة والمعالجة للكيماويات والبتروكيماويات  عالمات التمييز 

 لخدمات معالجة الضاغطات والتوربينات ومضخات الطرد المركزي.

 ( دون غيرهـــــــــــــا32الـــــــــــــــــوارده بالفئة )
 

اللواناالشتراطات        :      منح حق خاص على 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412512 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -حمدي احمد مصطفى عيد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش المنصورة كفر فواد االربعين السويس

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 32مخبز بلدى مدعم فئة  - 32الفئة 
 

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 ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420594 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -لتنمية السياحيه ميراج للفنادق وا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحر االحمر -الغردقه  -بالمركز السياحى امام القريه الجنوبى  22223الفيال رقم 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 32كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 32الفئة 
 

065366تبطة مع العالمة رقم االشتراطات        :      لعالمة مر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0328468 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/01/2016 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  تأسست وقائمة طبقا  -ديسكفرى كومينكيشيونز إل إل سى 

 مريكيةالواليات المتحدة األ -لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 12222وان ديسكفرى بليس ، سيلفر سبرينج ، ماريالند 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات التعليمية وهى نشر مواد تعليمية تتميز المواد التى تدرس فى مرحلة  - 32الفئة 

والمواقع على  -عن طريق توزيع واسع النطاق  K - 12ما قبل المدرسة والصفوف 

 32شبكة االنترنت والبرامج التليفزيونية وهذة الخدمات واردة بالفئة رقم 
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0348424 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/2017 

 :التسجيل إسم طالب
 

تى  -لملكية الفكرية ابوغزالة ل -شركة وكاالت العالمات التجارية المحدودة المسئولية 

شركة اردنية محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة  -ام بى اجنتس 

 االردنية الهاشمية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة االردنية الهاشمية .  -22221عمان 212222ص.ب  -عمان 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 32ير التدريب بالفئة التعليم وتوف - 32الفئة 
 

والتنازل عن الحروف في الوضع العادي و -االشتراطات        :      قبول العالمة في مجموعها  

وغيرها 043366العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0348425 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/2017 

 :التسجيل م طالبإس
 

تى  -ابوغزالة للملكية الفكرية  -شركة وكاالت العالمات التجارية المحدودة المسئولية 

شركة اردنية محدودة المسئولية تاسست وقائمة كبقا لقوانين المملكة  -ام بى اجنتس 

 االردينة الهاشمية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لكة االردنية الهاشمية .المم  -22221عمان 212222ص.ب  -عمان 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 32التعليم وتوفير التدريب بالفئة  - 32الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدة وفى الوضع العادى 

وغيرها 043366العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

226 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    0387018 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/02/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى   -عزيزة محمد سليمان محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -محرم بك  -برج الهدى  -ابراج كارم 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 32ح الواردة بالفئة رقم قاعة افرا - 32الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390482 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/04/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 22253كاليفورنيا  -لوس انجلوس  -ويست اوليمبيك بوليفارد  21555

 المتحدة االمريكية

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

تنظيم وعقد المنافسات الحية، العروض والبطوالت التي تعرض ألعاب  - 32الفئة 

رفيه ، تحديدا: ، برمجيات ألعاب الفيديو غير القابلة للتحميل التي الفيديو  خدمات الت

تسمح للمستخدمين بإنشاء، تعديل، وتحميل، وتنزيل، مشاركة، مشاهدة، ونشر محتويات 

ألعاب الفيديو التفاعلية التي ينشوها المستخدم، الموسيقى، وملفات الوسائط األخرى عبر 

ترنت ةالشبكات الالسلكية  خدمات الترفيه ، شبكات الحاسوب العالمية، شبكات اإلن

تحديدا: ، تنظيم االجتماعات والموتمرات الحية للمعجبين في مجاالت الترفيه، 

وااللعاب، ألعاب الفيديو والرياضات اإللكترونية  خدمات الترفيه ، تحديدا: ، توفير 

تخدام الموقت ألعاب الفيديو على اإلنترنت  خدمات الترفيه ، تحديدا: ، توفير االس

أللعاب الفيديو غير القابلة للتحميل  تنظيم منافسات ألعاب الفيديو، العروض 

والبطوالت  نشر األلعاب اإللكترونية  تقديم منشورات غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت 

في طبيعة الكتب المصورة، روايات مصورة وقصص تعرض مشاهد وشخصيات مبنية 

ر ألعاب الواقع المعزز على اإلنترنت  توفير المعلومات على ألعاب الفيديو  توفي

إلكترونيا حول ألعاب الفيديو  توفير األمور الصغيرة على اإلنترنت، نصائح 

واستراتيجيات أللعاب الفيديو  توفير ألعاب الواقع االفتراضي عبر اإلنترنت  الخدمات 

الرسوم المتحركة، برامج الترفيهية على هيئة إنشاء، التطوير، انتاج وتوزيع افالم 

التلفاز ومحتويات الترفيه القصيرة في مجاالت الرسوم المتحركة، الكوميديا، الدراما، 

الرياضة اإللكترونية، الخيالية أو الخيال العلمي  خدمات الترفيه على شكل إنتاج 

وعرض العروض الحيّة  خدمات الترفيه ، تحديدا: ، توفير المواقع اإللكترونية التي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

تعرض أفالم الصور المتحركة غير القابلة للتحميل، برامج التلفاز ومحتويات الترفيه 

القصيرة في مجاالت الرسوم المتحركة، الكوميديا، الدراما، الرياضة اإللكترونية، 

الخيالية أو الخيال العلمي  خدمات الترفيه ، تحديدا: ، توفير المدونات الصوتية في 

ة وألعاب الفيديو  توفير معلومات الترفية عبر اإلنترنت مجال الرياضة اإللكتروني

 32الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها 565811االشتراطات        :      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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391240 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/05/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -احمد العطار و شريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -االزبكية  52شارع عماد الدين شقة 24

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 32جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 32الفئة 
 

بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة  -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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/07/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادي االسماعيلي الرياضي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسماعيليه-حي ثان -ش شبين الكوم -استاد االسماعيليه الرياضي 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير تسهيالت  -التربية البدنية -تنظيم المباريات الرياضيه -خدمات النوادي  - 32الفئة 

نادي اجتماعي و جميع هذه الخدمات بالفئة  -خدمات المعسكرات الرياضيه  -رياضيه 

 دون غيرها 32
 

ضع العادى كال على التنازل عن الحروف فى الو -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة دي مصر  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قاهرهال -الزمالك  -ش بهجت علي  -أ 12عمارة رقم   -21شقة رقم  

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 32الحفالت و االنتاج الفني الواردة بالفئة رقم  - 32الفئة 
 

كال على حدى DISCO MISRمصر   -االشتراطات        :      التنازل عن ديسكو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

232 

 

 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400421 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/10/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -سماش لالدارة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 النزهة القاهرة -خلف فندق  نوفيتيل المطار 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 32االندية الرياضية و الترفيهية الواردة بالفئة   - 32الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401175 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -احمد ماهر محمد توفيق نبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم الرمل  -ش مصطفى ماهر 2

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 32ة جميع الخدمات الوارده بالفئ - 32الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

234 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405826 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/01/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مسئوليه محدوه شركه ذات -بيراميدز اليانز لاللعاب الترفيهية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الرمل االسكندريه -الوزاره  -أ طريق الحريه  325

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 و خاصه خدمات االلعاب الترفيهيه بجميع انواعها 32جميع خدمات الفئه  - 32الفئة 
 

كال على حدةاالشتراطات        :      التنازل عن كلمة جيميرز والحروف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

235 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408242 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/02/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -مركز اعداد رواد االعمال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -محى الدين ابو العز ش  32شقه بالدور السادس و شقه بالدور السابع بالعقار رقم 

 الجيزه

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 32مركز العداد و تدريب وتنميه المواد البشريه الوارده بالفئه  - 32الفئة 
 

التنازل عن  -التنازل عن الحروف كال على حدة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

ةالبيان التجارى على حد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409760 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/03/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -راضى حسن محمد حلمى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -أ حدائق العبور  12

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 32معرض تعليمي الوارد بالفئة  - 32ة الفئ
 

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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410501 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الهيئة القومية لالنتاج الحربي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الظوغلى  -ش الفلكى  22

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 32الفئة 
 

لعالمة تعهد مالك ا -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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411376 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/04/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بيكير هيوز هولدينجز ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحده  22225يكساس ت -الداين ويست فيلد روود هوستون  22212

 االمريكية

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

عالمات التمييز للخدمات التعليمية، تحديدا: عقد الصفوف والحلقات الدراسية  - 32الفئة 

والموتمرات وورش العمل في مجاالت استكشاف النفط والغاز  عالمات التمييز 

التوربينات والضاغطات ومضخات الطرد  للخدمات التعليمية الستخدام وتشغيل

المركزي  عالمات التمييز للخدمات التعليمية الستخدام وتشغيل معدات المراقبة 

 ( دون غيرهـــــــــــــا32والفحص واالختبار والتحكم الـوارده بالفئة )

 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -المتحده للخدمات االعالميه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -ش الخليفه المامون  51

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 32الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى فى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412343 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -المتحدة للخدمات االعالمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -ش الخليفه المامون  51

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 32الفئة 
 

التنازل عن  -لب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطا

الحروف كال على حدى فى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412591 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

وقائمة طبقا شركة ذات مسولية محدودة تأسست   -شركة سكريبس نتوركس ال ال سي 

 الواليات المتحدة االمريكية -لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة األمريكية 52251شيريل بولفارد كنوكسفيل ، تينسى  2212

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

مجال المصلحة الخدمات الترفيهية، خاصة، برامج الوسائط المتعددة في  - 32الفئة 

العامة، الموزعة عبر منصات مختلفة من خالل أشكال متعددة من وسائط النقل  توفير 

المعلومات الترفيهية المتعلقة بالبرامج التلفزيونية المستمرة عبر شبكة كمبيوتر عالمية  

توفير برامج تلفزيونية مستمرة في مجال االهتمام اإلنساني العام  إنتاج البرامج 

ونية  إنتاج برامج الوسائط اإلعالمية المتعددة  البرامج الترفيهية في الطليعة التلفزي

(OTT في مجال االهتمام اإلنساني العام  الخدمات الترفيهية في طبيعة توفير البرامج )

والمحتويات الترفيهية والتعليمية، خاصة، البرامج التلفزيونية، المقاطع، الرسومات 

برامج التلفزيونية في مجال المصلحة اإلنسانية العامة، عبر والمعلومات المتعلقة بال

اإلنترنت، شبكات االتصاالت اإللكترونية، شبكات الكمبيوتر وشبكات االتصاالت 

 .32الالسلكية الواردة بالفئة 
 

566684االشتراطات        :      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 ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    0413813 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة -سناب انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  22323دونالد دوجالس لوب نورث ، سانتا مونيكا ، سى ايه  1221

 األمريكية

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الوسائط المتحركة والترفية فى شكل اعداد محتوى متحرك وغير  - 32ئة الف

متحرك ، تحديدا ، ابتكار وانتاج محتوى ترفيهى متعدد الوسائط فى شكل صور 

شخصيات رمزية ورموز تصويرية ونماذج وصور تمثل افراد وتصاميم خيالية ورسوم 

تخطيطية لالشخاص  هزلية ومسلسالت رسوم هزلية وتعبيرات موجزة ورسوم

واالماكن واالشياء ، خدمات الترفية ، تحديدا ، توفير افالم سينمائية وعروض 

تليفزيونية وبث شبكى واعمال سمعية بصرية واعمال متعددة الوسائط غير قابلة للتنزيل 

فى مجاالت الموسيقى و الرياضة والفن واالزياء والمناسبات الجارية واالنشطة 

صلحة العامة عبر االنترنت ، خدمات الترفية فى شكل تطوير وابتكار االستجمامية والم

وانتاج وتوزيع وما بعد انتاج العروض التليفزيونية والبث الشبكى والمحتوى الترفيهى 

السمعى البصرى والمتعدد الوسائط ، انتاج وتوزيع العروض التلفزيونية ، خدمات انتاج 

ية على شكل صور شخصيات رمزية الرسوم المتحركة ، توفير رسومات تخطيط

ورموز تصويرية ونماذج وصور تمثل افراد وتصاميم خيالية ورسوم هزلية ومسلسالت 

هزلية و تعبيرات موجزة و رسوم تخطيطية لالشخاص واالماكن واالشياء حيث بامكان 

المستخدم النهائى ارسالها واستالمها بواسطة االنترنت او شبكات الحاسوب او 

عن بعد االخرى او شبكات االتصاالت الالسلكية او باستخدام اجهزة االتصاالت 

الحاسوب واجهزة الحاسوب المحمولة والمعدات المتحركة واالجهزة االلكترونية 

 32الرقمية المحمولة باليد بالفئة 

 
 

0548841العالمة 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    0414230 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -استادات الدارة المنشأت والمناسبات الرياضية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ش كورنيش النيل  2222

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 32رض واقامة وادارة وتشغيل المنشأت الرياضية بالفئة رقم تنظيم المعا - 32الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414275 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ش م م  شركة بنيان للتنمية والتجارة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -شارع لبنان  32

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الضيافة )الترفيه(  ضيافة الشركات )الترفيه(  خدمات شباك   - 32الفئة 

الموتمرات  التذاكر  ترتيب والقيام باألعمال التجارية وأعمال التجارة والمشاريع  

الترفيه  الترفيه المباشر  الترفيه التفاعلي  معلومات ترفيهية  خدمات ترفيهية  خدمات 

ترفيهية عبر اإلنترنت  خدمات الترفيه المباشر  خدمات الترفيه الرياضي  خدمات 

النوادي الليلية )الترفيه(  خدمات الترفيه الموسيقي  خدمات الترفيه الصوتي  

الترفيه  تنظيم الخدمات الترفيهية  عرض الترفيه المسجل مسبقًا  الحجوزات ألعمال 

خدمات الترفيه من خالل ألعاب الفيديو  خدمات نادي المشجعين )الترفيه(  خدمات 

الترفيه لألطفال  خدمات إنتاج الترفيه المباشر  خدمات الموسيقي الجماعية للترفيه  

ت  خدمات وكالة التذاكر )ترفيه(  خدمات الترفيه بالمراكز المخصصة لقضاء العطال

توفير مرافق ترفيهية  تنظيم الفعاليات الترفيهية  تنظيم الترفيه المرئي  حجز قاعات 

ترفيهية  حجز وكاالت لحجز خدمات ترفيهية  تنظيم عروض ترفيهية  توفير الترفيه 

ه عن طريق عبر اإلنترنت  تنظيم نزهات للترفيه  األنشطة الرياضية والثقافية  الترفي

الحفالت الموسيقية  خدمات الترفيه المتعلقة بالرياضة  خدمات المعارض ألغراض 

ترفيهية  إدارة ]تنظيم[ خدمات ترفيهية  خدمات التعليم والترفيه والرياضة  تنظيم 

الفعاليات الترفيهية والثقافية. تنظيم الترفيه البصري والموسيقي  توفير المعلومات 

ع  ترتيب الحفالت ألغراض ترفيهية  ترتيب المعارض ألغراض الترفيهية عبر موق

ترفيهية  ترتيب العروض ألغراض ترفيهية  ترتيب اتفاقيات ألغراض ترفيهية  تنظيم 

المعارض ألغراض ترفيهية  حجز مقاعد لحضور فعاليات ترفيهية  ترتيب وإجراء 

مات بشأن الفعاليات األنشطة الترفيهية  تنظيم وإجراء الفعاليات الترفيهية  معلو

الترفيهية والترفيه المقدمة عبر شبكات االنترنت واإلنترنت  الترفيه من خالل طبيعة 

اإلنتاج المسرحي  تقديم الترفيه الموسيقي من قبل مجموعات موسيقية  الترفيه كم خالل 
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

طبيعة مسابقات المالكمة  الترفيه من خالل طبيعة العروض الضوئية  توفير المعلومات 

الترفيهية عبر اإلنترنت  ترتيب وإجراء الفعاليات الترفيهية المباشرة  خدمات ترفيهية 

على شكل عروض موسيقية  الخدمات الثقافية أو التعليمية أو الترفيهية التي تقدمها 

المعارض الفنية  الترفيه من خالل طبيعة العروض المباشرة من قبل الفرق الموسيقية  

قة بمعدات ومرافق التعليم والترفيه والرياضة والثقافة  حجز خدمات التأجير المتعل

التذاكر وخدمات الحجز لألنشطة والفعاليات التعليمية والترفيهية والرياضية  توفير 

مرافق لألنشطة الترفيهية في األماكن المفتوحة  صاالت الرياضة  القيام بأنشطة 

باز  توفير خدمات النادي الصحي رياضية. توفير مرافق للجمباز  تنظيم فعاليات الجم

والصالة الرياضية  الترفيه من خالل طبيعة العروض الرياضية  استوديوهات السينما، 

المسرح  خدمات السينما  الترفيه السينمائي  توفير مرافق السينما  تأجير دور السينما  

يالت توفير مرافق السينما والمسرح  توفير خدمات مالعب األطفال  توفير التسه

لألفالم، العروض، المسرحيات، الموسيقى، التدريب التعليمي  توفير مناطق ترفيهية في 

طبيعة مناطق اللعب لألطفال  توفير مناطق ترفيهية من خالل طبيعة مناطق اللعب 

للحيوانات األليفة  تأجير أجهزة ممارسة االلعاب  خدمات التعليم والترفيه والرياضة  

الحجز لألنشطة والفعاليات التعليمية والترفيهية والرياضية  حجز التذاكر وخدمات 

المعارض )المنظمة( لألغراض الثقافية أو التعليمية  خدمات المعارض ألغراض 

الترفيه  تنظيم المسابقات  تنظيم األلعاب  تنظيم الندوات والموتمرات  تنظيم مسابقات 

لألغراض التعليمية  تنظيم األلعاب للترفيه  تنظيم مسابقات للتعليم  تنظيم الموتمرات 

والمسابقات  الندوات  دروس لممارسة تمرينات اللياقة البدنية  مرافق صالة رياضية 

)توفير(، تنظيم المسابقات الرياضية والفعاليات الرياضية  تنظيم المسابقات الرياضية 

األنشطة الرياضية  وترتيبها وإدارتها  مراكز اللياقة البدنية  توفير المرافق الرياضية  

التعليم  خدمات أكاديمية التعليم  خدمات التعليم  تنظيم الندوات  توفير مرافق التعليم  

الخدمات المدرسية  الخدمات الجامعية  تأجير معدات األلعاب  توفير مرافق لألنشطة 

جار الترفيهية  مرافق الترفيه )توفير(، تأجير المعدات والمرافق الرياضية  خدمات اإلي

المتعلقة بمعدات ومرافق للتعليم والترفيه والرياضة والثقافة  تأجير المالعب الرياضية  

خدمات مالعب لالطفال  المالهي والمتنزهات والمعارض وحدائق الحيوان والمتاحف  

خدمات المالهي والمتنزهات الترفيهية  مالهى  خدمات المالهي الترفيهية  خدمات 

ف  حدائق الحيوان  مدن المالهي  توفير مرافق وخدمات المالهي  خدمات المتاح

المتاحف  الحدائق )ترفيه(  ترتيب وإجراء الحفالت  خدمات العروض المباشرة  

حفالت موسيقية  تنظيم العروض المباشرة  تنظيم الترفيه الموسيقي  العروض 

غراض المسرحية  خدمات المسرح  خدمات األلعاب اإللكترونية  خدمات األلعاب أل

الترفيه  إنتاج الفعاليات الرياضية  الترتيب لحجوزات التذاكر للعروض والفعاليات 

الترفيهية األخرى  وكاالت لحجز التذاكر للترفيه  خدمات شباك التذاكر.وبشكل عام 

 32جميع الخدمات الواردة بالفئة 
 

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

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414428 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -بي ايه ال بروبيرتيز ال تي دي 

 موريشيوس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

لويس   -تشارش اس تى بورت   22دى  سى / او  اى ان اس افريقا فيدو سيارى ال تى

 موريشيوس

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات الترفيهية والتعليمية في مجال البرامج التليفزيونية واإلذاعية التي  - 32الفئة 

يجري بثها للعبة كرة السلة وتقديم مباريات كرة السلة على الهواء مباشرةً ومعارض 

ع البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي تعرض مباريات كرة السلة كرة السلة  إنتاج وتوزي

وفعاليات وبرامج كرة السلة في مجال كرة السلة  إدارة وتنظيم عيادات ومعسكرات كرة 

السلة، وعيادات ومعسكرات المدربين، وعيادات ومعسكرات فرق الرقص، ومباريات 

ة من خالل تميمة الفريق أو كرة السلة  خدمات الترفيه في مجال المظاهر الشخصي

فريق الرقص في مباريات ومعارض كرة السلة والعيادات والمعسكرات والعروض 

الترويجية وغيرها من األحداث المتعلقة بكرة السلة والفعاليات الخاصة والحفالت  

خدمات نوادي المعجبين  خدمات الترفيه، وهي توفير موقع على شبكة اإلنترنت يحتوي 

سائط متعددة غير قابلة للتنزيل على هيئة أبرز مقتطفات تلفزيونية، أبرز على مواد و

مقتطفات تلفزيونية تفاعلية، تسجيالت الفيديو، تسجيالت بث الفيديو، مختارات من أبرز 

مقتطفات الفيديو التفاعلية، برامج إذاعية، أبرز مقتطفات إذاعية، التسجيالت الصوتية 

خبار والمعلومات في مجال اإلحصائيات وأسئلة في مجال كرة السلة  توفير األ

المسابقات فيما يتعلق بكرة السلة  ألعاب غير قابلة للتنزيل يتم توفيرها عن طريق 

اإلنترنت، أي، ألعاب الحاسوب، ألعاب الفيديو، ألعاب الفيديو التفاعلية، ألعاب مهارات 

ت البالغين واألطفال، التصرف، ألعاب تعمل باستخدام النقود المعدنية، ألعاب حفال

ألعاب الطاولة، األحاجي، وألعاب أسئلة المعلومات  خدمات النشر اإللكتروني، أي نشر 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

المجالت، واألدلة، والنشرات اإلخبارية، وكتب التلوين، وجدول مباريات ألعاب أخرى 

عبر اإلنترنت، وكل ذلك في مجال كرة السلة  توفير قاعدة بيانات حاسوبية عبر 

 .32ت في مجال كرة السلة الواردة بالفئة اإلنترن
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

طبقا لقوانين والية شركة مساهمة تأسست وقائمة  -انك  -كريستال الجونز تيكنولوجيز 

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة المتحدة  - 55253اف ال  -بي , كورال جابليس  2الهامبرا بالزا , بي اتش  1

 االمريكية

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير حدائق المالهي، والمتنزه الترفيه في طبيعة متنزه مائي ومركز ترفيه   - 32الفئة 

 .32المائي للسباحة واألغراض الترفيهية الواردة في الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416833 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مولفة وقائمة طبقا  -سيزارز ليسينس كمبانى ، ال ال سى 

 لقوانين نيفادا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 42222ون سيزارز باالس درايف ، الس فيجاس ، نيفادا 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

مات الكازينو )للمقامرة(  خدمات المقامرة  لعب القمار  خدمات الترفيه  خد - 32الفئة 

توفير مرافق للعب القمار  ألعاب القمار التفاعلية  توفير بوابة موقع إلكتروني على 

شبكة اإلنترنت في مجال ألعاب الكمبيوتر وألعاب المقامرة  خدمات الترفيه التلفزيونية  

ألغراض الترفيه  توفير بيئات افتراضية  تنظيم وتوفير األلعاب والمباريات والمسابقات

يمكن للمستخدمين من خاللها التفاعل من خالل األلعاب االجتماعية ألغراض اإلستجمام 

أو قضاء أوقات الفراغ أو الترفيه  تنظيم الترفيه لحفالت الزفاف  توفير مرافق للترفيه  

)المالهي الليلية(   النوادي الليلية  خدمات الديسكو )حانات الرقص(  الكاباريهات

خدمات المسرح والخدمات الترفيهية التي تضم الموسيقي والرقص والكوميديا والدراما 

والعروض السحرية  النوادي الصحية  النوادي الترفيهية والرياضية  نوادي الشواطئ 

والمسابح  خدمات نوادي الجولف )وما يتعلق بمضارب الجولف(  توفير مرافق 

طوالت ودوريات الجولف  خدمات نوادي الضواحي )التي تضم الجولف  تنظيم ب

مرافق للتنس والجولف والسباحة، وما إلى ذلك(  توفير المرافق الرياضية  خدمات 

حدائق المالهي  المتنزهات  قاعات التسلية )مجمعات اللهو والتسلية(  مراكز التسلية  

ر  توفير مرافق لألنشطة حجز عروض الموسيقى والكوميديا والرقص والدراما والسح

الترفيهية  توفير مرافق لعروض الموسيقى والكوميديا والرقص والدراما والسحر  

تنظيم وإقامة المناسبات واألحداث الرياضية الخاصة بألعاب القوى، ومنافسات 

ومسابقات ألعاب القوى، والمناسبات واألحداث الرياضية  تنظيم األنشطة والمسابقات 

لرياضية والترويج لها  إنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية  انتاج أشرطة والمنافسات ا

الفيديو، وأشرطة األفالم، واألشرطة الصوتية واأللعاب والمعدات اإللكترونية  توفير 

المطبوعات اإللكترونية عبر اإلنترنت  نشر الكتب والصحف اإللكترونية عبر 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

لمنشآت الرياضية واألحداث الرياضية  توفير اإلنترنت  تنظيم سباقات الخيل  إدارة ا

مرافق التربية البدنية ومرافق الرياضة البدنية )الجمنازية(  إنتاج العروض  خدمات 

وكاالت التذاكر المسرحية  تنظيم االجتماعات والموتمرات  خدمات التعليم  توفير 

لى إدارة الفنادق  التعليم والتدريب في مجاالت القمار والرياضة والترفيه  التدريب ع

خدمات الكازينو التي تقدم خصومات وخدمات مجانية للزبائن الدائمين من خالل 

استخدام بطاقة الهوية  خدمات المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية فيما 

 32يتعلق بما سبق ذكره. بالفئة رقم 
 

وغيرها 451161االشتراطات        :      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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417174 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عدنان جاد سليمان عمر الواحي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -االزبكية  -ش سيدي سيف بالفجالة  3

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 32نشر الكتب الوارده بالفئة   - 32الفئة 
 

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 ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417175 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مان عمر الواحي عدنان جاد سلي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -االزبكية  -ش سيدي سيف بالفجالة  3

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 32نشر الكتب الوارده بالفئة   - 32الفئة 
 

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 - 975 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417468 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ات المتحدة االمريكيه، الوالي 24222واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو  ان  322

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات التعليمية وبالتحديد تطوير منهج دراسي لآلخرين في مجاالت  - 32الفئة 

 وال ترد ضمن فئات اخرى 32الدعاية واالعالن والتسويق والواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها 630810االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417623 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لبنانى الجنسية -فرد  -ربيع فخر الدين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 روت لبنانذا فلور بلوك أيه محة الدين نصولى ستريت عين التينة بي25اوليف بيليدنج 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم والتهذيب التدريب الترفيه النشطة الرياضية والثقافية وجميع الخدمات  - 32الفئة 

 32الواردة بالفئة 
 

التنازل عن االرقام على حدة -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    0417641 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة-سميثكالين بيتشام ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جي اس، المملكة  2،  4جريت وست رود، برينتفورد، ميدلسكس، تي دبليو  242

 المتحدة

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات التعليمية المتعلقة بالصناعات الصيدالنية والتشخيصية واللقاحات  - 32الفئة 

واألدوية المملوكة والصحية والطبية ومستحضرات الزينة والعناية بالبشرة والصناعات 

التجميلية  الخدمات التعليمية وخدمات توفير التدريب والترفيه والخدمات التعليمية 

فيما يتعلق بمكافحة التدخين واإلقالع عن التدخين  الخدمات التعليمية  وتوفير التدريب

 دون غيرها 32المتعلقة بفقدان الوزن والحمية الغذائية والتغذية واللياقة البدنية 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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417676 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المصرية للصحافة والنشر واالعالن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقي  -ش وزارة الزراعه ناصيه شارع الثوره  5

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع خدمات الفئة رقم  - 32الفئة 
 

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

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه -الحروف كال على حدى فى الوضع العادى  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417847 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة موسسة وقائمة وفقا لقوانين منطقة جبل الحرة ,امارة  -العالمية م م ح  موانئ دبي

 دبي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, دبي , االمارات 22222, منطقة جبل علي الحرة , ص .ب  22, مبني  3الطابق 

 العربية المتحدة

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

إقامة المناسبات الترفيهيّة والمناسبات الثقافيّة  تنظيم واقامة الموتمرات، - 32الفئة 

والمناسبات الرياضيّة المباشرة والمناسبات التعليميّة والنشاطات الترفيهيّة والثقافيّة، 

التعليم، توفير التدريب، الترفيه، النشاطات الرياضية والثقافية، تنظيم المسابقات 

رفيهية[، تنظيم المعارض ألغراٍض ثقافية الرياضيّة، تنظيم المسابقات ]التعليمية أو الت

أو تعليمية، الخدمات التعليمية المتعلقة بالشحن والنقل وإدارة المرافىء، توفير فيديوهات 

على الخط مباشرة )اإلنترنت( غير القابلة للتنزيل في مجال النقل، توفير المعلومات 

والثقافية، توفير المعلومات حول النشاطات التعليمية والتدريبية والترفيهية والرياضية 

على الخط مباشرة )اإلنترنت( حول النشاطات التعليمية والتدريبية والترفيهية 

والرياضية والثقافية، جميعها متعلق بلوجستيّات النقل والحموالت والشحن الواردة بالفئة 

 وال ترد ضمن فئات اخرى32
 

تعهد مالك العالمة  -االلوان الموضحة بالنماذج  منح الطالب حق خاص على -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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه متحدة -بروجيكت مانيجمنت انستيتيوت انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 22225بنسلفانيا  -نيو تاون سكوير  -بوليفارد كامباص  23

 االمريكيه

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير مواد تعليمية عبر اإلنترنت وغير قابلة للتنزيل في مجال إدارة  - 32الفئة 

 ــا( دون غيرهـــــــــــ32المشاريع  خدمات االختبارات التعليمية 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 - 975 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه 24222سياتل واشنطن  -رى افنيو  ان تي 322

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

المجالت على الخط مباشرة )االنترنت( وبالتحديد المدونات التي تتضمن  - 32الفئة 

مقاالت حول ألعاب الفيديو والنشاطات المتعلقة بااللعاب، توفير موقع الكتروني يضم 

ترفيه، تنظيم واجراء ألعاب الفيديو على الخط مباشرة، الخدمات الترفيهية معلومات ال

وبالتحديد توفير ألعاب الفيديو على الخط مباشرة عبر التواصل االجتماعي، الخدمات 

الترفيهية وبالتحديد توفير بيئات افتراضية بحيث يمكن للمستخدمين التفاعل من خالل 

ة، النشر متعدد الوسائط لبرامج األلعاب، الخدمات االلعاب االجتماعية ألغراض ترفيهي

الترفيهية وبالتحديد توفير ألعاب الفيديو على الخط مباشرة تضم ألعاب فيديو يلعبها 

االخرون، تنظيم واجراء المنافسات لالعبي ألعاب الفيديو، تنظيم المسابقات، توفير على 

االلعاب وبالتحديد األلعاب  الخط مباشرة المعلومات واالخبار والتعليقات في مجال

االلكترونية وألعاب الفيديو والحاسوب، توفير االخبار والمعلومات والتعليقات في مجال 

االلعاب على الخط مباشرة، توفير على الخط مباشرة الموسيقى غير القابلة للتنزيل، 

ى توفير فيديوهات على الخط مباشرة تضم موسيقى، توفير بوابة موقع الكتروني عل

الخط مباشرة للمستهلكين للعب ألعاب الحاسوب على الخط مباشرة وااللعاب االلكترونية 

ومشاركة تحسينات اللعبة واستراتيجياتها، الخدمات التعليمية والترفيهية وبالتحديد توفير 

البوابات والموقع االلكتروني على الخط مباشرة والتي تضم محتويات تعليمية وترفيهية 

وض متعددة الوسائط وألعاب الفيديو التفاعلية، توفير معلومات ترفيهية وبالتحديد عر

وصوت وموسيقى وفيديو ورسوم متحركة متعلقة بااللعاب عبر المواقع االلكترونية فئة 

 دون غيرها 32
 

العالمة  -منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 

536363ة مع العالمة مرتبط



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
 

 

 

260 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418996 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية موسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -امازون تكنولوجيز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه 24222، واشنطن تيرى افنيو  ان ، سياتل  322

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

المجالت على الخط مباشرة )االنترنت( وبالتحديد المدونات التي تتضمن  - 32الفئة 

مقاالت حول ألعاب الفيديو والنشاطات المتعلقة بااللعاب، توفير موقع الكتروني يضم 

اء ألعاب الفيديو على الخط مباشرة، الخدمات الترفيهية معلومات الترفيه، تنظيم واجر

وبالتحديد توفير ألعاب الفيديو على الخط مباشرة عبر التواصل االجتماعي، الخدمات 

الترفيهية وبالتحديد توفير بيئات افتراضية بحيث يمكن للمستخدمين التفاعل من خالل 

وسائط لبرامج األلعاب، الخدمات االلعاب االجتماعية ألغراض ترفيهية، النشر متعدد ال

الترفيهية وبالتحديد توفير ألعاب الفيديو على الخط مباشرة تضم ألعاب فيديو يلعبها 

االخرون، تنظيم واجراء المنافسات لالعبي ألعاب الفيديو، تنظيم المسابقات، توفير على 

د األلعاب الخط مباشرة المعلومات واالخبار والتعليقات في مجال االلعاب وبالتحدي

االلكترونية وألعاب الفيديو والحاسوب، توفير االخبار والمعلومات والتعليقات في مجال 

االلعاب على الخط مباشرة، توفير على الخط مباشرة الموسيقى غير القابلة للتنزيل، 

توفير فيديوهات على الخط مباشرة تضم موسيقى، توفير بوابة موقع الكتروني على 

ستهلكين للعب ألعاب الحاسوب على الخط مباشرة وااللعاب االلكترونية الخط مباشرة للم

ومشاركة تحسينات اللعبة واستراتيجياتها، الخدمات التعليمية والترفيهية وبالتحديد توفير 

البوابات والموقع االلكتروني على الخط مباشرة والتي تضم محتويات تعليمية وترفيهية 

وألعاب الفيديو التفاعلية، توفير معلومات ترفيهية  وبالتحديد عروض متعددة الوسائط

وصوت وموسيقى وفيديو ورسوم متحركة متعلقة بااللعاب عبر المواقع االلكترونية. 

 32والواردة بالفئة 
 

العالمة  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 

وغيرها 536363قم مرتبطة مع العالمة ر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

261 

 

 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419386 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة فنلندية-بارتوس اوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيفاسكيال، فنلندا 32222، 52كاوباكاتو 

 

 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعليم  خدمات التدريب   خدمات الترفيه  األنشطة الرياضية  - 32ة الفئ

 ( دون غيرهـــــــــــــا32والثقافية.الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

262 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419387 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

25/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة فنلندية-بارتوس اوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيفاسكيال، فنلندا 32222، 52كاوباكاتو 

 

 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعليم  خدمات التدريب   خدمات الترفيه  األنشطة الرياضية  - 32الفئة 

 ( دون غيرهـــــــــــــا32والثقافية.الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 
 

 االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة


