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 جريدة 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 
 

    0328469 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/01/2016 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  تأسست وقائمة طبقا  -كيشيونز إل إل سى ديسكفرى كومين

 الواليات المتحدة األمريكية -لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 02902وان ديسكفرى بليس ، سيلفر سبرينج ، ماريالند 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

ضم الفصول الدراسية وادوات المناهج التعليمية توفير خدمات التطبيقات ي - 20الفئة 

ومواد  -وادله المعلم  -وخطط الدروس  -على االنترنت لتوفير الكتب المدرسية الرقمية 

 20ومواد تقييم وادارة الدورات التدريبية وهذة الخدمات واردة بالفئة رقم  -للقراءة 
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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 
 

    0350222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/04/2017 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -انوفايشن تكنولوجى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش سوريا  02

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20جميع خدمات الفئة  - 20الفئة 
 

:      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 
 

    0388380 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/03/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -هانغتشو إيزفيز نتورك كو. ال تي دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يانغ ديستريكت ، هانغتشو ، جمهورية الصين الشعبيةتشيانمو رود ، بينج 000رقم 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

األبحاث التقنية؛ دراسات المشاريع التقنية؛ الهندسة؛ البحث والتطوير  - 20الفئة 

للمنتجات اآلخرين الجديدة؛ خدمة الرسومات الهندسية؛ مسح؛ التصميم الصناعي ؛ 

ر أجهزة كمبيوتر؛ برمجة الكمبيوتر؛ تصميم برامج تصميم الديكور الداخلي؛ تأجي

كمبيوتر؛ تحليل أنظمة الكمبيوتر؛ تصميم أنظمة الكمبيوتر؛ تحديث برامج الكمبيوتر؛ 

استشارات في مجال تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر؛ تأجير برامج كمبيوتر؛ 

بيوتر؛ تحويل إسترجاع بيانات الكمبيوتر؛ صيانة برامج الكمبيوتر ؛ نسخ برامج الكم

البيانات أو الوثائق من أوساط مادية إلى إلكترونية؛ إنشاء وصيانة المواقع على شبكة 

اإلنترنت لآلخرين؛ تفعيل مواقع اإلنترنت؛ تحميل برامج كمبيوتر؛ تحويل بيانات برامج 

الكمبيوتر ومعلوماته ]تحويل غير مادي[؛ االستشارات في برامج الكمبيوتر؛ تأجير 

شبكة؛ خدمات حماية الكمبيوتر من الفيروسات؛ تزويد محّركات بحث على خوادم ال

اإلنترنت؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول من بعيد؛ تحويل بيانات الوثائق 

[؛ خدمة البرامج PaaSإلى رقمية ]مسح[؛ خدمة المنصات الخاصة بالتطبيقات ]

[SaaS بالفئة .]20 
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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 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0390483 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/04/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 92202كالبفورنيا  -لوس انجلوس  -اوليمبيك بوليفارد  -دابليو  00111

 لمتحدة االمريكيةا

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تصميم برمجيات الحاسوب؛ خدمات تصميم وتطوير برمجيات  - 20الفئة 

الحاسوب؛ تطوير صفحات الكترونية مصممة حسب الطلب تعرض معلومات 

( التي تعرض برامج PAASمستخدمي ألعاب حاسوبية معرفة؛ البرامج كخدمات )

ب المستخدمة في إدارة قواعد البيانات في مجال ألعاب الفيديو؛ توفير برمجيات الحاسو

المواقع اإللكترونية التي تعرض التكنولجيا التي تمّكن المستخدمين من إنشاء، وتحميل، 

ومشاركة مقاطع الفيديو التي ينشؤها المستخدم بناء على ألعاب الحاسوب؛ توفير المواقع 

لوجيا التي تمكن المستخدمين من إدارة برمجيات ألعاب اإللكترونية التي تتعرض التكنو

الفيديو عبر اإلنترنت ؛ توفير صفحات المواقع اإللكترونية حسب الطلب والتزويد 

بالبيانات، يضم معلومات محددة من قبل المستخدم، والذي يتضمن مشاركات المدونة، 

قع إلكترونية لمواقع محتوى الوسائط الجديدة، محتويات إلكترونية أخرى، وروابط موا

( التي تعرض برمجيات لعرض بيانات SaaSإلكترونية أخرى؛ البرمجيات كخدمات )

( التي تعرض برمجيات للعب ألعاب SaaSونتائج داخل األلعاب؛ البرمجيات كخدمات )

( التي تعرض برمجيات لتسجيل الوقت في ألعاب SaaSالفيديو؛ البرمجيات كخدمات )

( التي تعرض برمجيات لتسجيل لقطات ألعاب SaaSكخدمات )الفيديو؛ البرمجيات 

( التي تعرض برمجيات ألخذ لقطات من ألعاب SaaSالفيديو؛ البرمجيات كخدمات )

( التي تعرض برمجيات إلدارة قواعد البيانات في SaaSالفيديو؛ البرمجيات كخدمات )

يات لتحسينات ( التي تعرض برمجSaaSمجال ألعاب الفيديو؛ البرمجيات كخدمات )

 دون غيرها 20ألعاب الفيديو الواردة بالفئة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

5 

 

 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

 

وغيرها 9944411االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 
 

    0391024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/04/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرية الجنسية -الدين عبد الوهاب  برديس احمد جمال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قصر النيل  -الزمالك  -يوليو  00ش  081 -الدور العاشر  00شقة 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 20التصميم الوارد بالفئة   - 20الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

7 

 

 جريدة 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 
 

    0400379 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/10/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة  صحتك الدارة المنشات الصحية )ش م م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -بالدور السابع  422عابدين حجرة  -ش الشركات االوبرا  9

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 20مات الفئه جميع خد - 20الفئة 
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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 
 

    0401583 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/11/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة  صحتك الدارة المنشات الصحية  )ش.م.م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الشركات الفواله قسم عابدين القاهره 9

 42 : المةــــــات العـــئف
 

 دون غيرها 20جميع خدمات الفئة  - 20الفئة 
 

444001االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 



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 
 

    0410565 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/03/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 النتاج الحربيالهيئة القومية ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الفلكى _ الظوغلى _ القاهرة 09

 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 20الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -مجمعة باستخدامها 
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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 
 

    0411198 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/03/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -احمد كردي همام عبد الهادي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزيتون  -سراى القبه  -ش الجليل 00

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 20تصميمات للديكور بجميع انواعها الوارده بالفئه رقم  - 20الفئة 
 

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 
 

    0411377 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/04/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بيكير هيوز هولدينجز ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحده  44241تيكساس  -الداين ويست فيلد روود هوستون  04200

 االمريكية

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

مضخات الطرد المركزي في النفط والغاز والتطبيقات الصناعية؛ عالمات   - 20الفئة 

التمييز لخدمات البرمجيات كخدمة )"اس ايه ايه اس"( التي تتميز ببرمجيات تجمع بين 

الحوسبة الذاتية وتكنولوجيا هندسة الذكاء االصطناعي المعرفي لالستخدام في صناعة 

برمجيات كخدمة )"اس ايه ايه اس"( التي تتميز ببرمجيات النفط والغاز؛ خدمة ال

لالستخدام في جمع وتحليل وتوصيل البيانات والمعلومات لتحسين األداء في العمليات 

الصناعية ومعدات وأنظمة اإلنتاج في مراحل البحث واإلنتاج والنقل والتخزين 

( 20غاز الوارده بالفئة )والتسويق والتكرير والمعالجة والتوزيع في صناعات النفط وال

 دون غيرهـــــــــــــا

 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 
 

    0412334 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -المتحده للخدمات االعالميه 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 القاهره -مصر الجديده  -ش الخليفه المامون  00

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 20الفئة 
 

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

الوضع العادى الحروف كال على حدى فى
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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 
 

    0415724 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة  -هانجتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجى كو . ال تى دى 

 مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية الصين  - 102200بينجيانج ديستريكة . هانجتشو  -كيانمو رود  000رقم 

 الشعبية

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

األبحاث التقنية؛ إقامة دراسات المشاريع التقنية؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن  - 20الفئة 

كمبيوتر؛ تحديث برامج  طريق الوصول عن بعد ؛ تحليل أنظمة كمبيوتر؛ تأجير أجهزة

كمبيوتر؛ االستشارات في تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر؛ تأجير برامج كمبيوتر؛ 

إسترجاع بيانات الكمبيوتر؛ صيانة برامج كمبيوتر؛ نسخ برامج الكمبيوتر؛ تحويل 

البيانات أو الوثائق من وسائط مادية إلى وسائط إلكترونية؛ تفعيل مواقع اإلنترنت 

تضافة المواقع على اإلنترنت(؛ تحميل برامج كمبيوتر؛ تأجير خوادم الشبكة )خدمات اس

)أجهزة السيرفر(؛ خدمات حماية الكمبيوتر من الفيروسات؛ البرمجيات كخدمة الواردة 

 20بالفئة 
 

003043االشتراطات        :      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 
 

    0415773 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ابراهيم محمد سودان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -الشرق  -شارع عرابى  14

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

تصميم الديكورات و جميع  -رسوم و تصاميم و مخططات االنشاء الهندسيه  - 20الفئة 

 20خدمات الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 972 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417642 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/07/2020 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 شركة محدودة-سميثكالين بيتشام ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جي اس، المملكة  9،  8جريت وست رود، برينتفورد، ميدلسكس، تي دبليو  982

 المتحدة

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20البحوث العلميه للغايات الطبيه و الرعايه الصحيه بالفئة  - 20الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



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 
 

    0417670 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المصرية للصحافة والنشر واالعالن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقي  -وزارة الزراعه ناصيه شارع الثوره  ش 0

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع خدمات الفئة رقم  - 20الفئة 
 

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 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    0417677 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المصرية للصحافة والنشر واالعالن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقي  -ش وزارة الزراعه ناصيه شارع الثوره  0

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع خدمات الفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417848 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين منطقة جبل الحرة ,امارة  -موانئ دبي العالمية م م ح 

 دبي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, دبي , االمارات 04222, منطقة جبل علي الحرة , ص .ب  04, مبني  0الطابق 

 العربية المتحدة

 42 : مةالــــــات العـــفئ
 

البرامج كخدمة ]اس ايه ايه اس[، المنصات كخدمة ]بيه ايه ايه اس[، تقديم  - 20الفئة 

خدمات ضمان الجودة، تصميم وتطوير برامج الحاسوب للوجستيات وإدارة سلسلة 

التوريد وبوابات األعمال اإللكترونية، تصميم برامج الحاسوب، صيانة برامج 

وب، إنشاء وصيانة المواقع اإللكترونية لآلخرين، الحاسوب، تحديث برامج الحاس

إستضافة مواقع الحاسوب ]المواقع اإللكترونية[، خدمات رسم الخرائط، الحوسبة 

السحابية، برمجة الحاسوب، تطوير منصات الحاسوب، إنشاء وتصميم فهارس 

معلومات قائمة على الموقع اإللكتروني لآلخرين ]خدمات تكنولوجيا المعلومات[، 

هندسة البرامج، توفير برامج على الخط مباشرة )اإلنترنت( غير القابلة للتنزيل ]مزّود 

خدمات التطبيقات[، تخزين البيانات إلكترونياً، اإلستشارات في مجال البرمجة وتطوير 

بوابات األعمال اإللكترونية، جميعها متعلق بلوجستيّات النقل والحموالت والشحن 

 ترد ضمن فئات اخرى وال 20الواردة بالفئة 
 

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 
 

    0417891 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -ي دي بايتيدانس ال ت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ويست باى روود جراند  820جراند بافيليون هيبيسكس واى  10009بى او  بوكس  

 جزر كايمان 0020 - 0كايمان كيه واى 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

متعلقة بها، خدمات الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم ال - 20الفئة 

التحاليل واألبحاث الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر، 

خدمات توفير التطبيقات الخاصة بالبرامج من خالل الموقع على شبكة اإلنترنت، 

خدمات اضافة المواقع على شبكات االنترنت لمشاركة محتواها مع االخرين، خدمات 

نترنت، خدمات برمجة الكمبيوتر، تصميم برامج الكمبيوتر، تفعيل المنصات على اإل

( بإعتبارها من SaaSخدمات تخزين البيانات اإللكترونية، خدمات البرمجيات كخدمة )

خدمات تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر، خدمات الحوسبة السحابية لتخزين البيانات 

تصميم وتطوير برامج وإدارتها ومعالجتها على اإلنترنت بإعتبارها من خدمات 

الكمبيوتر، خدمات تفعيل المواقع الخاصة بالتخزين اإللكتروني للصور ومقاطع الفيديو 

الرقمية، خدمات تفعيل المحتوى الرقمي على اإلنترنت، خدمات تفعيل المحتوى 

الترفيهي متعدد الوسائط على اإلنترنت، خدمات تفعيل الوسائط المتعددة والتطبيقات 

خدمات تفعيل مواقع الويب، خدمات برمجة الكمبيوتر لتحليل المستهلك التفاعلية، 

وال ترد  20وتحليل األعمال وتحليل بيانات األعمال وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

 ضمن فئات اخرى.
 

-------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 
 

    0418370 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه متحدة -بروجيكت مانيجمنت انستيتيوت انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 09241بنسلفانيا  -نيو تاون سكوير  -كامباص بوليفارد  02

 االمريكيه

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

تحليل وتقييم معرفة الطالب الذين قد يطمحون إلى أن خدمات اختبار و - 20الفئة 

يكونوا محترفين في إدارة المشاريع، فيما يتعلق بمعرفتهم في مجال إدارة المشاريع 

 ( دون غيرهـــــــــــــا20لتحديد مدى توافقهم مع معايير الشهادا 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 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418991 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يهالواليات المتحدة االمريك 98029سياتل واشنطن  -تيرى افنيو  ان  202

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير موقع الكتروني يضم تقنية تمكن المستخدمين من مشاركة االلعاب عبر  - 20الفئة 

شبكة على الخط مباشرة، الخدمات الحاسوبية وبالتحديد خدمات مزود االستضافة 

ابلة للتنزيل الحاسوبية التي تضم ألعاب الفيديو، توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير الق

لتدفق ألعاب الفيديو لآلخرين، استضافة مواقع الكترونية لآلخرين تضم ألعاب فيديو 

على الخط مباشرة، توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة للبرامج غير القابلة 

للتنزيل والبرامج كخدمة التي تضم برامج للتراسل االلكتروني والدردشة على الخط 

لتواصل االجتماعي، البرامج كخدمة متضمنة البرامج التي تمكن مباشرة وخدمات ا

الالعبين من البث المباشر للعبهم ومشاهدة االلعاب التي يلعبها اآلخرين أو المشاركة مع 

اآلخرين في لعب االلعاب على الخط مباشرة، خدمات استضافة المواقع االلكترونية 

بكة سحابية على الخط مباشرة، الستضافة ألعاب الحاسوب من عدة العبين عبر ش

 دون غيرها 20الحوسبة السحابية التي تضم برامج تستخدم في اللعب االلكتروني. فئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  - 070711االشتراطات        :      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 ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0418997 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه 98029تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  202

 42 : المةــــــالع اتـــفئ
 

توفير موقع الكتروني يضم تقنية تمكن المستخدمين من مشاركة االلعاب   - 20الفئة 

عبر شبكة على الخط مباشرة، الخدمات الحاسوبية وبالتحديد خدمات مزود االستضافة 

يل الحاسوبية التي تضم ألعاب الفيديو، توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنز

لتدفق ألعاب الفيديو لآلخرين، استضافة مواقع الكترونية لآلخرين تضم ألعاب فيديو 

على الخط مباشرة، توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة للبرامج غير القابلة 

للتنزيل والبرامج كخدمة التي تضم برامج للتراسل االلكتروني والدردشة على الخط 

جتماعي، البرامج كخدمة متضمنة البرامج التي تمكن مباشرة وخدمات التواصل اال

الالعبين من البث المباشر للعبهم ومشاهدة االلعاب التي يلعبها اآلخرين أو المشاركة مع 

اآلخرين في لعب االلعاب على الخط مباشرة، خدمات استضافة المواقع االلكترونية 

على الخط مباشرة،  الستضافة ألعاب الحاسوب من عدة العبين عبر شبكة سحابية

 20الحوسبة السحابية التي تضم برامج تستخدم في اللعب االلكتروني. والواردة بالفئة 

 دون غيرها
 

العالمة  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 

وغيرها 070711مرتبطة 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 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    0419589 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 , مدينة دبي لالنترنت , االمارات العربية المتحدة 00مبنى  018مكتب رقم 

 42 : المةــــــلعات اـــفئ
 

خدمات البحث العلمي، خدمات المسح، أبحاث التجميل، خدمات إختبار كفاءة  - 20الفئة 

المركبات على الطرق، التصميم الصناعي، تصميم الديكور الداخلي، تصميم األزياء، 

تصميم برامج كمبيوتر، تزويد محّركات بحث على اإلنترنت، خدمات الحوسبة السحابية 

البيانات وإدارتها ومعالجتها على اإلنترنت بإعتبارها من خدمات تصميم  لتخزين

وال ترد ضمن فئات  20وتطوير برامج الكمبيوتر وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة 

 اخرى.
 

------االشتراطات        :      
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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 
 

    0419623 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

27/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردي -بالل ممدوح محمد محمد الشرقاوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -السالم  2شقة  0مدخل  0مساكن الجيزة بلوك 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 20الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -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 
 

    0421052 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقوانين  -فودافون انترناشيونال سيرفيزيس 

 ة مصر العربيةجمهوري

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  0مدينه  -)أ( المحور المركزى  02/0القطعه  0000الوحده االداريه رقم 

 الجيزه

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 20كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

ا مجمعهاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامه



تجارة الداخليةجهاز تنمية ال  
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 جريدة 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 
 

    0421058 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فودافون انترناشيونال سيرفيزيس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  0مدينه  -ى )أ( المحور المركز02/0القطعه  0000الوحده االداريه رقم 

 الجيزه

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 20كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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 
 

    0157853 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/03/2003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لوكسمبورج-شركة مساهمة  -البيك فود سيستمز كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لوكسمبورج 0102 -دى ال بيترس ال  -بوليفارد  09

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات المتعلقة بتقديم الوجبات الغذائية بالمطاعم والفنادق واالوتيالت  - 21الفئة 

 دون غيرها 21اقعة بالفئة الو
 

---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 
 

    0159503 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/05/2003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة البيك فود سيستمز كو شركة مؤلفة طبقا لقوانين لوكسمبورج

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لوكسمبورج - 0102دى ال بيترس ال  -بوليفارد 09

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 21خدمات المطاعم الوارده بالفئه  - 21الفئة 
 

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 
 

    0191090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/08/2006 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -اتش دى ان ديفلوبمنت كوربوريشن 

 كنتاكى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 09821، ويلمنجتون ، ديالوير  020فولك رود ، سوت  021

 االمريكية

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

تقديم االطعمة والمشروبات وخدمات المطاعم المتخصصة فى تقديم الكعك  - 21فئة ال

الصغير المحلى والفطائر والكيك والكعك والخبز والفطائر والقهوة والكاكاو 

 21والمشروبات وخدمات محالت بيع الكعك الصغير المحلى 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 
 

    0357473 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

27/09/2017 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة الدوليه للتنمية السياحيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

خلف ساحل البحر  -مركز جنوب مجاويش السياحى  -قريه سي ورلد اكوا فيستا 

 البحر االحمر -مدينة الغردقه  -االحمر 

 43 : المةــــــعات الـــفئ
 

 21فندق سياحى الواردة بالفئة رقم  - 21الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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31 

 

 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 
 

    0389841 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/04/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ن للبوظة والحلويات شركة راسو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 021االردن عمان ضاحة الرشيد شارع عاكف الفايز 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 21خدمات الفئة  - 21الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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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

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396918 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/08/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة العالمية للمشروعات السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الزمالك -شارع شجرة الدر  08

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 بدون غيرها 21مطاعم عائمه فى النيل الوارده بالفئه  - 21الفئة 
 

-----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 -  عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/11/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة مساهمة مصري -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  12,0الكيلو 

 االسكندريه -قسم العامريه   -نهايه محور التعمير  -العرب الدولى 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 21جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 21الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405705 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/01/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -زين الشام للتصنيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -الرحاب  -السوق التجاري  004

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 21مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئة رقم  - 21الفئة 
 

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 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    0406856 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/01/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -السيتا الدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -اكتوبر  0مدينه  -طريق الواحات  -مول مصر  - 106j  - j105حدة 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 21المطاعم والكافيتريات الوارده بالفئه  - 21الفئة 
 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
 

 

 

36 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0407534 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/02/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ايمن ابراهيم احمد محمد الجناينى وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االميريه الزيتون القاهرة 0ى ش مصلحى بكر المكتب االدارى ب 2العقار 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 21مطعم كشرى بالفئة  - 21الفئة 
 

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 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    0409452 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/02/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -أفاق الدارة وتشغيل المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -زهراء مدينة نصر  -الدور االرضي  - 2/  0080عمارة 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 21الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 21لفئة ا
 

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

باستخدامها مجمعه
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412199 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/04/2020 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 ش تضامن -عطا بسام عطا وعمار بسام عطا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 0ش مكتبة الحصرى رويال تورز مدينه 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 21خدمات المطاعم فئة  - 21الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412880 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هيلتون وورلدوايد مانج ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كيو كيو ، 2 02مابل كورت ، سنترال بارك ، ريدز كريسينت ، واتفورد ، دبليو دي 

 المملكه المتحده

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات المطاعم وخدمات  - 21الفئة 

تزويد الطعام والشراب وخدمات الحانات )البارات( وخدمات صاالت المشروبات؛ 

خدمات اإلقامة في المنتجعات؛ تزويد مرافق األغراض العامة لإلجتماعات والمؤتمرات 

معارض؛ تزويد مرافق الوالئم والفعاليات االجتماعية للمناسبات الخاصة؛ وخدمات وال

 دون غيرها 21الحجز لإلقامة في الفنادق لآلخرين الواردة بالفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -هبه عبد الله مصطفى هدى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -قسم المنتزه  -محل  -الدور االرضي  -سيدي بشر بحري  -ش بن سعد  00

 االسكندريه

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 21الكافيهات الوارده بالفئة  - 21الفئة 
 

على حدى Bالتنازل عن حرف بى  -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 ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414645 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة حسيب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 , ابن عساكر , دمشق , سورياالمنطقة الصناعية 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ اإليواء المؤقت؛ المقاهي؛ الكافتيريات؛  - 21الفئة 

المطاعم المؤقتة او المتنقلة ]الكانتينات[؛ التزويد بالطعام والشراب؛ المطاعم؛ مطاعم 

 ( 21الخفيفة وجميع الخدمات الواردة بالفئة رقم )  الخدمة الذاتية؛ مطاعم تقديم الوجبات
 

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 
 

    0414960 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -منيسي للمشويات  -نيسي وجيه دسوقي عبد الله م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سور النادى االجتماعى شبرا بملك هشام صبرى حامد دعبيس مدينه  0عقار رقم 

 دمنهور البحيرة

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 21مطعم وكوفى شوب فئة  - 21الفئة 
 

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 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417621 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لبنانى الجنسية -فرد  -ربيع فخر الدين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عين التينة بيروت لبنانذا فلور بلوك أيه محة الدين نصولى ستريت 01اوليف بيليدنج 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات االيواء المؤقت وجميع الخدمات الواردة  - 21الفئة 

 دون غيرها 21بالفئة 
 

التنازل عن االرقام 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 
 

    0418796 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -حسن محمد حسن حسن ابو ذكري  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر اول  0 -احمد حمدي عبد الحميد  - 182عمارة  - 0فيال 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 21جميع الخدمات الوارده بالفئة رقم  - 21الفئة 
 

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

016114العالمة رقم 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419199 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى -احمد اسامة امين محمد حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش السعوديه المساكن التعاونيه الزقازيق ثان الشرقيه 0

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 21مطعم وكوفى شوب الوارد بالفئه  - 21الفئة 
 



الداخلية جهاز تنمية التجارة  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    0419200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -اسالم احمد محمد محمد سعد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -الزقازيق ثان  -مساكن القومية   -شارع الكيالنى   10

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 21مطعم وكوفى شوب الوارد بالفئة رقم  - 21 الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419280 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردي  -اسماك ابن البحر للمأكوالت البحرية  -حامد على بسيونى على

 الجنسية

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الوراق  -اسفل الدائري  -بشييل البلد  -ش العمدة  0

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 21مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئة  - 21الفئة 
 

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 ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    0420231 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -افراد  -السيد فتحى عبده الفيومى  -ايس الند للصناعات الغذائية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه -العبور  -المنطقة االلصناعية ب .ج  -بلوك الصناعات الصغيره  -020ق

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 21جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 21الفئة 
 

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 
 

    0420732 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد سورى الجنسية -مجدى جان شرشفجي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان -الشارع العام  -قرب فالفل ابو اندرية  -انطلياس 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 21جميع خدمات الفئة  - 21الفئة 
 

خدامها مجمعةتعهد مالك العالمة باست -االشتراطات        :      
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة دكانة الدارة المطاعم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الشيخ زايد  - 0شقة  -اني الدور الث - 00قطعة  -المجاورة الثانية  -الحي االول 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 21جميع خدمات الفئة  - 21الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421141 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةمصرى الجنسي -فردى  -محمود امين ماهر محمود عامر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك سحر  -العبور  -مجمع العبور الصناعى  -مبنى مصطفى كامل  0020وحدة 

 القليوبية -مبارك السيد 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 21خدمات المطاعم والكافيهات بالفئة  - 21الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة  -ستخدامها مجمعة االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة با

منح الطالب 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 
 

    0421590 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -حسن محمد حسن حسن ابو ذكرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر اول  0 -احمد حمدى عبد الحميد  - 182عمارة  - 0فيال 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 21جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 21الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    0358991 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2017 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جروفي الدارة المشروعات االستثمارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع ابن بطوطة  9

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

مات الطبية و خدمات العناية الصحية و المحافظة علي الجمال للكائنات الخد - 22الفئة 

 22البشرية بالفئة رقم 
 

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 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/05/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 0990والقانون رقم 0994لسنة  8الحكام القانون رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهرم   -لجبل  كفر ا -شارع السادات )سلطان سابقا( من ترعة المنصورية   040

 الجيزة

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 22جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 22الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405280 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/12/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 محدودهشركه ذات مسئوليه  -ان جين للتحاليل الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -البساتين  -مدينه المعراج  - 0002عقار  -الدور الثالث  - 11شقه 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 22التحاليل الطبيه الوارده بالفئه رقم  - 22الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415732 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسئوليه محدوده مؤلفة  -شونيوان كايهوا )بكين( تكنولوجي كو ال تي دي 

 وقائمة وفقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

هايديان  -دونج باى وانغ ويست رود  8رقم  - 01بلوك  - 0ليفل - 0-020يونيت 

 الصين 022222بكين  -دستركت 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

الرعاية الصحية؛ خدمات التطبيب )الرعاية الطبية( عن بعد؛ العالج  - 22الفئة 

خدمات العالج؛ خدمات االستشارات الطبية؛ اإلرشاد الطبيعي؛ المساعدة الطبية؛ 

الصحي؛ إرشادات الحمية والمكمالت الغذائية؛ خدمات صالونات التجميل؛ خدمات 

تأجير المنشأت الصحية؛ النصائح الصيدالنية؛ خدمات االختبارات الطبية لتقييم اللياقة 

ات التقييم الصحي الطبي؛ البدنية؛ خدمات المعلومات الطبية المقدمة عبر اإلنترنت؛ خدم

دون  22المراقبة عن بعد للبيانات الدالة على الحالة الصحية أو الجسدية الواردة بالفئة 

 غيرها
 

----االشتراطات        :      
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417373 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة  -يجنسي فرانسيس بور لي ديفلوبمنت دايلوال ا

 فرنسا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا -باريس  40228رو دي كورسيل  80

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات صالونات التجميل؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بعالج التجميل؛  - 22الفئة 

الخدمات االستشارية المتعلقة بالجمال؛ خدمات توفير معلومات عن التجميل؛ خدمات 

االستشارات التجميلية؛ خدمات المحافظة على الجمال؛ خدمات العناية الصحية 

والمحافظة على الجمال للكائنات البشرية؛ خدمات العناية الصحية والمحافظة على 

الونات التجميل؛ خدمات االستشارات في الجمال؛ خدمات توفير معلومات متعلقة بص

 دون غيرها 22مجال العناية بالجسم والجمال الواردة بالفئة 
 

تعهد مالك  -منح الطالب حق اسبقية  - 491477االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 

العمة باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418957 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد عمر محمد عبد الجواد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بجوار المركز االولمبية -المعادي الجديدة  - 008ش  0

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 22 عيادة اسنان الواردة بالفئة - 22الفئة 
 

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 
 

    0419385 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ونسون اند حونسونج

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 28911ون جونسون اند جونسون بالزا.نيو برونزويك .نيو جيرسى 

 المتحدة االمريكية

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تقديم معلومات في مجال السمنه و عالج السمنة و الخيارات  - 22الفئة 

 22ل الوزن الواردة بالفئة رقم الجراحيه المتاحة لتقلي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419830 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -عالء على عبد الحميد حسين  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسكندريه -بولكى اول الرمل  -ش ابراهيم راجى  10

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات العنايه الصحيه والعنايه  -الخدمات البيطريه  -الخدمات الطبيه  - 22الفئة 

خدمات الزراعه وفالحه البساتين والغابات الواردة بالفئة  -بالتجميل لالنسان او الحيوان 

 22رقم 
 

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

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 
 

    0420091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئؤليه محدوده -االيانس فاميلى اوف كومبانيز ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه - 40218ايرفينغ تكساس  022فولير درايف سويت  2020

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الرعاية الصحية في مجال مراقبة تخطيط كهربية الدماغ )تخطيط  - 22الفئة 

 امواج الدماغ(، خدمات الرعاية الصحية في مجاالت خدمات فحوصات األعصاب

والقلب وتشخيص النوم ، الفحص الطبي ألغراض التشخيص في مجال األعصاب 

 وال ترد ضمن فئات اخرى 22والقلب واضطرابات النوم والواردة بالفئة رقم 
 

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 
 

    0341993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/10/2016 

 :التسجيل إسم طالب
 

 0220لسنه  82مؤسسه حرفه للتراث والفنون اليدويه طبقا ألحكام القانون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الفواخير الجديدة قصر الشمع 08 -( 2وحدة رقم )

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20ة بالفئة مؤسسه خيرية الوارد - 20الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402425 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/11/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -بيانات للملكية الفكرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -القاهرة  -مصر الجديده  -صالح سالم  - عمارت العبور 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات قانونية، خدمات تسجيل حقوق الملكية الفكرية )عالمات تجارية  - 20الفئة 

وبراءات إختراع ونماذج ونماذج صناعية وحقوق مؤلف وأسماء نطاق(، خدمات 

لكية الفكرية، خدمات الرقابة في مجال إستشارات الملكية الفكرية، خدمات ترخيص الم

الملكية الفكرية، خدمات األبحاث القانونية، خدمات ترخيص البرمجيات الحاسوبية 

)خدمات قانونية(، خدمات المرافعات، خدمات إدارة حقوق النشر والتأليف، خدمات 

ية الوساطة، خدمات تسجيل أسماء المجال )خدمات قانونية(. وجميع الخدمات اإلستشار

 20المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية. الواردة بالفئة رقم 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409670 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/02/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة -انك  -بروجيكت مانيجمينت انستيتيوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 09241بنسيلفانيا  -نيوتاون سكوير  -كامبس بوليفارد  02 02

 االمريكيه

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير خدمات الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت في مجال إدارة المشاريع؛  - 20الفئة 

عمال؛ توفير توفير خدمات الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت في مجال إدارة األ

خدمات الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت في مجال اإلدارة االستراتيجية. الواردة 

 دون غيرها 20بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412335 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/05/2020 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركه مساهمه مصريه -المتحده للخدمات االعالميه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -ش الخليفه المامون  00

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 20الفئة 
 

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

 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 
 

    0414269 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سليمان وحشيش وشركاهم العمال المحاماة واالستشارات القانونية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -دجلة المعادي  - 099دجلة بالزا شارع  4/40الدور العاشر 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات التي يقدمها المحامون والمساعدون القانونيون والدعاة الشخصيون  - 20الفئة 

 20لالفراد والمؤسسات الواردة بالفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417352 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -تامر رائد يحي زهدي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر اول  -ابراج السراج  - 0مدخل  - 1برج 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

اعمال المحاماه و الخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية واالستشارات القانونيه  - 20الفئة 

 20الواردة بالفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -حة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموض -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 
 

    0418992 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه 98029سياتل واشنطن  -تيرى افنيو  ان  202

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التواصل االجتماعي على الخط مباشرة )اإلنترنت(، خدمات  - 20الفئة 

التواصل االجتماعي على الخط مباشرة وبالتحديد تسهيل التعارف االجتماعي والتفاعل 

د، خدمات التواصل االجتماعي على الخط مباشرة )االنترنت( في مجال بين األفرا

الترفيه واأللعاب وتطوير التطبيقات، توفير المعلومات حول التواصل االجتماعي حيث 

يشارك المستخدمون في اللعب على الخط مباشرة في ألعاب الفيديو على الخط مباشرة 

فير بوابة موقع الكتروني لالنخراط في وتطبيقات ألعاب الفيديو على الخط مباشرة، تو

خدمات التواصل االجتماعي، توفير المعلومات واألخبار والتعليقات في مجال خدمات 

 والترد ضمن فئات اخرى 20التواصل االجتماعي. والواردة بالفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418998 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يات المتحدة االمريكيهالوال - 98029واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو  ان  202

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التواصل االجتماعي على الخط مباشرة )اإلنترنت(، خدمات  - 20الفئة 

التواصل االجتماعي على الخط مباشرة وبالتحديد تسهيل التعارف االجتماعي والتفاعل 

نترنت( في مجال بين األفراد، خدمات التواصل االجتماعي على الخط مباشرة )اال

الترفيه واأللعاب وتطوير التطبيقات، توفير المعلومات حول التواصل االجتماعي حيث 

يشارك المستخدمون في اللعب على الخط مباشرة في ألعاب الفيديو على الخط مباشرة 

وتطبيقات ألعاب الفيديو على الخط مباشرة، توفير بوابة موقع الكتروني لالنخراط في 

اصل االجتماعي، توفير المعلومات واألخبار والتعليقات في مجال خدمات خدمات التو

 وال ترد ضمن فئات اخرى 20التواصل االجتماعي والواردة بالفئة رقم 
 

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

منح الطالب حق اسبقية - 496113
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420061 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد كمال الدين صالح محمد ابراهيم حسونة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -فيصل  -برج الخليج  -الشيشيني   -الدور االول  -ش محمود عارف  8

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات القانونيه و استشارات الملكية الفكريه و تراخيص الملكية الفكريه  - 20الفئة 

 20الواردة 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 
 

    0421053 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقوانين  -فودافون انترناشيونال سيرفيزيس 

 جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  0مدينه  -)أ( المحور المركزى  02/0القطعه  0000الوحده االداريه رقم 

 الجيزه

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 20كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقوانين  -فودافون انترناشيونال سيرفيزيس 

 جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  0مدينه  -)أ ( المحور المركزى  02/0القطعه  0000الوحده االداريه رقم 

 الجيزه

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 20كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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 
 

    0365834 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/02/2018 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -أحمد حمدى محمد السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 التجمع الخامس 0قطعة  2منطقة  0حى  029القاهرة الجديدة فيال 

 9 - 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 4طلمبات ومواتير بالفئة   - 4الفئة 

 9بطاريات ومحوالت كهربائية بالفئة  - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412892 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جمعية اهلية -مؤسسة مستشفى أورام االطفال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -السيدة زينب  - 04104خلف مستشفي اورام االطفال 

 15 - 14 -13 -12 -11 : المةــــــات العـــفئ
 

 00دة بالفئة جميع المنتجات الوار - 00الفئة 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 01جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 01الفئة 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 02الفئة 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

ماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالن -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 
 

    0419137 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -داس جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعية ، ج مدينة العبور  -بلوك صناعات صغيرة  000القطعة رقم 

 القليوبية محافظة

 14 - 13 -12 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 دون غيرها 01جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 01الفئة 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 
 

واناالشتراطات        :      منح حق خاص على االل
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415396 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ابراهيم جمعة سالم حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينة نصر اول  -ش محمد عوض  09

 19 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0331767 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/03/2016 

 :التسجيل طالب إسم
 

 ش تضامن -أسامة مظهر نابلسى وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المنطقة الصناعية بالوايلى  -ش زايد  00

 25 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 00مطبوعات الشركة بالفئة  - 00الفئة 

 00المالبس بالفئة  - 00الفئة 
 

منح حق خاص على االلواناالشتراطات        :      
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 جريدة 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 
 

    0412804 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -السادس من اكتوبر  -مدينه الشيخ زايد  -المحور المركزى  01القطعه 

 30 - 29 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق واالصناف المصنوعة منه والورق المقوى ) الكرتون ( واالصناف  - 00الفئة 

الصور  –مواد التجليد  –المطبوعات  –المصنوعة منه غير الواردة في فات أخرى 

ق ) التي تستخدم كأدوات الكتابة أو االداوات الكتابية ومواد الص –الفوتوغرافية 

االالت الكاتبه أو لوازم  –لألغراض المنزلية ( األدوات تالخاصة بالفنانين فرش التلوين 

المكاتب ) عدا األثاث (واألدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم )عدا األجهزة (المواد 

ورق  -اس والرقائق البالستيكية المستخدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ االكي

 " 00حروف الطباعة واالكلشيهات وجميع هذه المنتجات الواردة بالفئة -اللعب 

مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - 09الفئة 

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

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

للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، 

فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، 

واكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق ف

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

للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة 

 " 09الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 

و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و  الشاى و الكاكاو - 12الفئة 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 

البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

سية حلوى حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، مو

الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت 

العطرية، نكهة ال?انيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 

)كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 

باتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، مثل فطائر الكرواسان و فطائر ال

أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و 

البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 

التوابل،  –الفلفل و الخل  –و الخردل الملح –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة )،أعشاب 

 " 12]بهارات[، صلصة الصويا، الواردة بالفئة 
 

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

وغيرها 099194رقم 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 
 

    0412805 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -شركة ايديتا للصناعات الغذائية  ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الجيزه  -سادس من اكتوبر ال -مدينه الشيخ زايد  -المحور المركزى  01القطعه 

 القاهره

 30 - 29 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق واالصناف المصنوعة منه والورق المقوى ) الكرتون ( واالصناف  - 00الفئة 

الصور  –مواد التجليد  –المطبوعات  –المصنوعة منه غير الواردة في فات أخرى 

اد الصق ) التي تستخدم كأدوات الكتابة أو االداوات الكتابية ومو –الفوتوغرافية 

االالت الكاتبه أو لوازم  –لألغراض المنزلية ( األدوات تالخاصة بالفنانين فرش التلوين 

المكاتب ) عدا األثاث (واألدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم )عدا األجهزة (المواد 

ورق  -االكياس والرقائق  البالستيكية المستخدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ

 " 00حروف الطباعة واالكلشيهات وجميع هذه المنتجات الواردة بالفئة -اللعب 

مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - 09الفئة 

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

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

للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، 

فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، 

قائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، جوز هند مجفف، سلطة فواكه، ر

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

للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة 

 " 09الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 

لكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و الشاى و ا - 12الفئة 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 

البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، 

ته، موسية حلوى حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوال

الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت 
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 جريدة 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

العطرية، نكهة ال?انيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 

)كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 

ائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، مثل فطائر الكرواسان و فط

أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و 

البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 

التوابل،  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة )،أعشاب 

 " 12]بهارات[، صلصة الصويا، الواردة بالفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  099071المة رقم الع
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 جريدة 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 
 

    0412807 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الجيزه  -السادس من اكتوبر  -مدينه الشيخ زايد  -المركزى  المحور 01القطعه 

 القاهره

 30 - 29 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق واالصناف المصنوعة منه والورق المقوى ) الكرتون ( واالصناف  - 00الفئة 

الصور  –مواد التجليد  –المطبوعات  –المصنوعة منه غير الواردة في فات أخرى 

االداوات الكتابية ومواد الصق ) التي تستخدم كأدوات الكتابة أو  –توغرافية الفو

االالت الكاتبه أو لوازم  –لألغراض المنزلية ( األدوات تالخاصة بالفنانين فرش التلوين 

المكاتب ) عدا األثاث (واألدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم )عدا األجهزة (المواد 

ورق  -خدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ االكياس والرقائق البالستيكية المست

 " 00حروف الطباعة واالكلشيهات وجميع هذه المنتجات الواردة بالفئة -اللعب 

مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - 09الفئة 

األغذية المحفوظة )  –مطهية الفواكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة وال -اللحوم 

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

للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، 

مور، فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، ت

جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، 

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

للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة 

 " 09بالفئة الزبدة، سجق، جبن، الواردة 

الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و  - 12الفئة 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 

البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، 

ته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى حلويات سكرية، شيكوال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

83 

 

 جريدة 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

الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت 

العطرية، نكهة ال?انيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 

الجاهزة )كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات 

مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، 

أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و 

البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 

التوابل،  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -ألسودا

البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة )،أعشاب 

 " 12]بهارات[، صلصة الصويا، الواردة بالفئة 
 

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

وغيرها 044413العالمة 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 
 

    0414840 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -شركة ايديتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الجيزه  -السادس من اكتوبر  -مدينه الشيخ زايد  -لمركزى المحور ا 01القطعه 

 جمهوريه مصر العربيه

 30 - 29 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

" الورق واالصناف المصنوعة منه والورق المقوى ) الكرتون ( واالصناف  - 00الفئة 

الصور  –مواد التجليد  –المطبوعات  –المصنوعة منه غير الواردة في فات أخرى 

االداوات الكتابية ومواد الصق ) التي تستخدم كأدوات الكتابة أو  –الفوتوغرافية 

االالت الكاتبه أو لوازم  –لألغراض المنزلية ( األدوات تالخاصة بالفنانين فرش التلوين 

المكاتب ) عدا األثاث (واألدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم )عدا األجهزة (المواد 

ورق  -ستيكية المستخدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ االكياس والرقائق البال

دون  00حروف الطباعة واالكلشيهات وجميع هذه المنتجات الواردة بالفئة -اللعب 

 غيرها

 -"اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد   - 09الفئة 

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

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

جيالتين )هالم( للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) 

ب فواكه، قشور الكومبوت( ، فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، ل

فواكه، تمور، جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز 

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

لب النخيل للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب 

 دون غيرها 09دة، سجق، جبن، الواردة بالفئة الشوكوالتة، كريمة الزب

" و الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و   - 12الفئة 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 

حلويات السكر،  البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ،

حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى 
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 جريدة 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

الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت 

العطرية، نكهة الفانيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 

يات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة )كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلو

مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، 

أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و 

جات، عســـــــــــل النحل و العسل البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثل

التوابل،  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة )،أعشاب 

 دون غيرها 12]بهارات[، صلصة الصويا، الواردة بالفئة 
 

 -وغيرها  099077العالمة مرتبطة مع العالمة  -منح حق خاص على االلوان     االشتراطات        :  

التنازل 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 
 

    0414841 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مهشركه مساه -شركة ايديتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الجيزه  -السادس من اكتوبر  -مدينه الشيخ زايد  -المحور المركزى  01القطعه 

 جمهوريه مصر العربيه

 30 - 29 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

" الورق واالصناف المصنوعة منه والورق المقوى ) الكرتون ( واالصناف  - 00الفئة 

الصور  –مواد التجليد  –المطبوعات  –ير الواردة في فات أخرى المصنوعة منه غ

االداوات الكتابية ومواد الصق ) التي تستخدم كأدوات الكتابة أو  –الفوتوغرافية 

االالت الكاتبه أو لوازم  –لألغراض المنزلية ( األدوات تالخاصة بالفنانين فرش التلوين 

خدم في التهذيب والتعليم )عدا األجهزة (المواد المكاتب ) عدا األثاث (واألدوات التي تست

ورق  -البالستيكية المستخدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ االكياس والرقائق 

دون  00حروف الطباعة واالكلشيهات وجميع هذه المنتجات الواردة بالفئة -اللعب 

 غيرها

 -يور الصيد "اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و ط  - 09الفئة 

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

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

جيالتين )هالم( للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) 

فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور  الكومبوت( ،

فواكه، تمور، جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز 

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

لهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب لب النخيل للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز ا

 دون غيرها 09الشوكوالتة، كريمة الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 

" و الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و   - 12الفئة 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 

و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، البسكويت 

حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى 
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 جريدة 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

الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت 

الحة لألكل ،بتى فور العطرية، نكهة الفانيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك ص

)كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 

مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، 

ل و أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــواب

البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 

التوابل،  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة )،أعشاب 

 دون غيرها 12لواردة بالفئة ]بهارات[، صلصة الصويا، ا
 

العالمة  -التنازل عن البيان التجارى على حدة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

وغيرها 099077مرتبطة مع العالمة 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415195 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/06/2020 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركه مساهمه -شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -السادس من اكتوبر  -مدينه الشيخ زايد  -المحور المركزى  01القطعه 

 30 - 29 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

لكرتون ( واالصناف الورق واالصناف المصنوعة منه والورق المقوى ) ا - 00الفئة 

الصور  –مواد التجليد  –المطبوعات  –المصنوعة منه غير الواردة في فات أخرى 

االداوات الكتابية ومواد الصق ) التي تستخدم كأدوات الكتابة أو  –الفوتوغرافية 

االالت الكاتبه أو لوازم  –لألغراض المنزلية ( األدوات تالخاصة بالفنانين فرش التلوين 

) عدا األثاث (واألدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم )عدا األجهزة (المواد  المكاتب

ورق  -البالستيكية المستخدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ االكياس والرقائق 

 " 00حروف الطباعة واالكلشيهات وجميع هذه المنتجات الواردة بالفئة -اللعب 

مستخرجات  -ر الداجنة وحيوانات و طيور الصيد اللحوم واألسـماك و الطيو - 09الفئة 

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

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

ــــــكر ) الكومبوت( ، للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالسـ

فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، 

جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، 

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

نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة للطعام، زيت 

 " 09الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 

الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و  - 12الفئة 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 

البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، 

حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى 

الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

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

ف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور العطرية، نكهة ال?انيال ]منكهات[؛ كسترد، زخار

)كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 

مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، 

بالتــوابل و أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة 

البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 

التوابل،  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة )،أعشاب 

 " 12الصويا، الواردة بالفئة ]بهارات[، صلصة 
 

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

وغيرها 099071مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415197 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/06/2020 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 شركه مساهمه مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى -شركة ايديتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -السادس من اكتوبر  -مدينه الشيخ زايد  -المحور المركزى  01القطعه 

 30 - 29 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

منه والورق المقوى ) الكرتون ( واالصناف  الورق واالصناف المصنوعة - 00الفئة 

الصور  –مواد التجليد  –المطبوعات  –المصنوعة منه غير الواردة في فات أخرى 

االداوات الكتابية ومواد الصق ) التي تستخدم كأدوات الكتابة أو  –الفوتوغرافية 

كاتبه أو لوازم االالت ال –لألغراض المنزلية ( األدوات تالخاصة بالفنانين فرش التلوين 

المكاتب ) عدا األثاث (واألدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم )عدا األجهزة (المواد 

ورق  -البالستيكية المستخدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ االكياس والرقائق 

 " 00حروف الطباعة واالكلشيهات وجميع هذه المنتجات الواردة بالفئة -اللعب 

مستخرجات  -لحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد ال - 09الفئة 

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

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

الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، 

فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، 

جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، 

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

للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة 

 " 09الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 

الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و  - 12الفئة 

و المخبوزات، الخبز و  المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر،

البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، 

حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى 

الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت 

]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور  العطرية، نكهة ال?انيال

)كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 

مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، 

، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع

البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

التوابل،  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

،أعشاب البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة )

 " 12]بهارات[، صلصة الصويا، الواردة بالفئة 
 

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

وغيرها 366410مع 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 
 

    0415199 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون  -شركة ايديتا للصناعات الغذائية 

 المصرى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -السادس من اكتوبر  -مدينه الشيخ زايد  -المحور المركزى  01القطعه 

 30 - 29 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق واالصناف المصنوعة منه والورق المقوى ) الكرتون ( واالصناف  - 00الفئة 

الصور  –مواد التجليد  –المطبوعات  –المصنوعة منه غير الواردة في فات أخرى 

االداوات الكتابية ومواد الصق ) التي تستخدم كأدوات الكتابة أو  –الفوتوغرافية 

االالت الكاتبه أو لوازم  –انين فرش التلوين لألغراض المنزلية ( األدوات تالخاصة بالفن

المكاتب ) عدا األثاث (واألدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم )عدا األجهزة (المواد 

ورق  -البالستيكية المستخدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ االكياس والرقائق 

 " 00دة بالفئة حروف الطباعة واالكلشيهات وجميع هذه المنتجات الوار-اللعب 

مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - 09الفئة 

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

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

، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، للطعام

فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، 

جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، 

جه خاص زبدة فول سوداني، زيت لب النخيل الزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بو

للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة 

 " 09الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 

الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و  - 12الفئة 

حبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و المستحضرات المصنوعة من ال

البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، 

حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى 

لزيوت الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف 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

العطرية، نكهة ال?انيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 

)كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 

مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، 

ليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و أصابع البــاتون سا

البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 

التوابل،  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة )،أعشاب  البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة

 " 12]بهارات[، صلصة الصويا، الواردة بالفئة 
 

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

وغيرها 099077مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -السادس من اكتوبر  -مدينه الشيخ زايد  -المحور المركزى  01القطعه 

 30 - 29 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق واالصناف المصنوعة منه والورق المقوى ) الكرتون ( واالصناف  - 00الفئة 

الصور  –مواد التجليد  –المطبوعات  –المصنوعة منه غير الواردة في فات أخرى 

االداوات الكتابية ومواد الصق ) التي تستخدم كأدوات الكتابة أو  –الفوتوغرافية 

االالت الكاتبه أو لوازم  –فرش التلوين لألغراض المنزلية ( األدوات تالخاصة بالفنانين 

المكاتب ) عدا األثاث (واألدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم )عدا األجهزة (المواد 

ورق  -البالستيكية المستخدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ االكياس والرقائق 

 " 00لفئة حروف الطباعة واالكلشيهات وجميع هذه المنتجات الواردة با-اللعب 

مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - 09الفئة 

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

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

ربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، للطعام، الم

فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، 

جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، 

ص زبدة فول سوداني، زيت لب النخيل الزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بوجه خا

للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة 

 " 09الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 

الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و  - 12الفئة 

الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و  المستحضرات المصنوعة من الحبوب،

البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، 

حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى 

 الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت

العطرية، نكهة ال?انيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

)كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 

مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، 

المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و أصابع البــاتون ساليه، 

البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 

التوابل،  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

نه ، دقيق الذرة ، ذرة )،أعشاب البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحو

 " 12]بهارات[، صلصة الصويا، الواردة بالفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  099077العالمة 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 
 

    0415201 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -السادس من اكتوبر  -مدينه الشيخ زايد  -المحور المركزى  01القطعه 

 30 - 29 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق واالصناف المصنوعة منه والورق المقوى ) الكرتون ( واالصناف  - 00الفئة 

الصور  –مواد التجليد  –المطبوعات  –المصنوعة منه غير الواردة في فات أخرى 

االداوات الكتابية ومواد الصق ) التي تستخدم كأدوات الكتابة أو  –الفوتوغرافية 

االالت الكاتبه أو لوازم  –وات تالخاصة بالفنانين فرش التلوين لألغراض المنزلية ( األد

المكاتب ) عدا األثاث (واألدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم )عدا األجهزة (المواد 

ورق  -البالستيكية المستخدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ االكياس والرقائق 

 " 00ذه المنتجات الواردة بالفئة حروف الطباعة واالكلشيهات وجميع ه-اللعب 

مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - 09الفئة 

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

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

للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، 

فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، 

جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، 

ة للتغــذية؛ و بوجه خاص زبدة فول سوداني، زيت لب النخيل الزيوت و الشــحوم المعد

للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة 

 " 09الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 

الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و  - 12الفئة 

ات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و المستحضر

البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، 

حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى 

هات للكيك بخالف الزيوت الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منك

العطرية، نكهة ال?انيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 

)كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 
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 جريدة 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

مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، 

صابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و أ

البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 

التوابل،  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة )،أعشاب البهارات، رقائق الذرة

 " 12]بهارات[، صلصة الصويا، الواردة بالفئة 
 

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

وغيرها 099077العالمة رقم 
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى -شركة ايديتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -السادس من اكتوبر  -مدينه الشيخ زايد  -المحور المركزى  01القطعه 

 30 - 29 -16 : المةــــــالع اتـــفئ
 

الورق واالصناف المصنوعة منه والورق المقوى ) الكرتون ( واالصناف  - 00الفئة 

الصور  –مواد التجليد  –المطبوعات  –المصنوعة منه غير الواردة في فات أخرى 

االداوات الكتابية ومواد الصق ) التي تستخدم كأدوات الكتابة أو  –الفوتوغرافية 

االالت الكاتبه أو لوازم  –غراض المنزلية ( األدوات تالخاصة بالفنانين فرش التلوين لأل

المكاتب ) عدا األثاث (واألدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم )عدا األجهزة (المواد 

ورق  -البالستيكية المستخدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ االكياس والرقائق 

 " 00ة واالكلشيهات وجميع هذه المنتجات الواردة بالفئة حروف الطباع-اللعب 

مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - 09الفئة 

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

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

للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، 

فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، 

جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، 

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

للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة 

 " 09الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 

و ، الدقيق و الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساج - 12الفئة 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 

البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، 
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

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

حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى 

زبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت الفاكهة، موسلي ، بسكويت بال

العطرية، نكهة ال?انيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 

)كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 

لفوف ) السويسرول( ، مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــ

أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و 

البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 

التوابل،  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة )،أعشاب 

 " 12]بهارات[، صلصة الصويا، الواردة بالفئة 
 

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

التنازل عن البيان  -ة باستخدامها مجمعة تعهد مالك العالم -وغيرها  490096مع العالمة رقم 

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 -  عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0359520 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/11/2017 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامنية -شركة طلس للتجارة و الصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شاغور بساتين 0009رقم  دف الشوك الشارع العام العقار

 32 - 31 -30 -29 -16 -5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 1المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 

 0المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 

 00مطبوعات االشركه والمناديل الورقيه الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 09جميع منتجات الفئة  - 09الفئة 

 دون غيرها 12نتجات الفئة م - 12الفئة 

 10المنتجات الواردة بالفئة  - 10الفئة 

 دون غيرها 10منتجات الفئة  - 10الفئة 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -البنك العربي االفريقي الدولي  

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 القاهرة -جاردن سيتى  -ميدان السراي الكبرى  0

 36 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 00مطبوعات الشركة بالفئة  - 00الفئة 

 10بالفئة  -قروض مالية  -استشارات  - 10الفئة 
 

044919المة مرتبطة مع العالمة الع -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419238 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -البنك العربي االفريقي الدولي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -جاردن سيتى  -ميدان السراي الكبرى  0

 36 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00مطبوعات الشركة بالفئة  - 00الفئة 

 دون غيرها 10قروض مالية بالفئة  -استشارات مالية  - 10الفئة 
 

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

044919مرتبطة 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 
 

    0419239 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -البنك العربي االفريقي الدولي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -جاردن سيتى  -ميدان السراي الكبرى  0

 36 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 00مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 

 10استشارات مالية الواردة بالفئة رقم  - 10الفئة 
 

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

044919
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418458 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -الجدة بطة للمواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مصر الجديدة  -النزهة  -ش محمد يوسف سليم   00 -الدور السادس  - 00شقة رقم 

 القاهرة

 39 - 16 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 00المطبوعات الواردة بالفئة رقم   - 00الفئة 

 19خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 19الفئة 
 

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 
 

    0390022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/04/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -الفادى للمنتجات الورقية  -مفدى لمعى مساك شحاته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسيوط -بملك نادى لمعى مساك مركز القوصية  -رزقة الدير المحرق 

 16 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 1بالفئه  مناديل الورقيه - 1الفئة 

 دون غيرها 00مناديل الورقيه بالفئه  - 00الفئة 

 
 

االشتراطات        :      منح حق على االلوان
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390023 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/04/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الحنسية -فردي  -رقيه الفادي للمنتجات الو -مفدي  لمعي مساك شحاته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز القوصيه اسيوط -بملك نادي لمعي مساك  -رزقه الدير المحرق 

 16 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  1مناديل الورقيه بالفئه  - 1الفئة 

 دون غيرها 00مناديل الورقيه بالفئه   - 00الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419151 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سورى الجنسية -فرد  -صبحي طه بن صالح  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ورياس -خلف البريد   -شارع الجمهوريه    -دمشق 

 42 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 00الفئة 

 20جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 20الفئة 
 

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

وغيرها 097041
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 جريدة 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 
 

    0416265 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى   -سليمان محمد عبد العزيز العجان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -ميدان الحجاز   -شارع امين الشمس   8 - 0

 16 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9برنامج تطبيقات الوارد بالفئة رقم  - 9الفئة 

 00مجلة ورقية الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417028 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميديا جايد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشطر الخامس دجلة المعادى 02/0

 16 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9برنامج تطبيقات الواردة بالفئة  - 9الفئة 

 دون غيرها 00ة مجلة ورقية الواردة بالفئ  - 00الفئة 
 

----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 
 

    0412474 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -أحمد ممدوح محمد بكر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره الجديده -التجمع االول  -ه العاشره المجاور 02201قطعه  0شقه  0فيال 

 17 - 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 00الفئة 

 04جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 04الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419138 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -داس جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعية ، ج مدينة العبور  -بلوك صناعات الصغيرة  000القطعة رقم 

 محافظة القليوبية

 19 - 18 -17 -15 : المةــــــات العـــفئ
 

 00فئه جميع المنتجات الواردة بال - 00الفئة 

 04جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 04الفئة 

 08جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 08الفئة 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 09الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420564 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -كرييتف جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينه نصر اول  -ش احمد حسنى  24

 24 - 23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 04جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 04الفئة 

 دون غيرها 08جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 08الفئة 

 دون غيرها 09جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 09الفئة 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 دون غيرها 00لفئه جميع المنتجات الواردة با - 00الفئة 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 دون غيرها 01جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 01الفئة 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 
 

491900العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420915 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -اون تايم لالستيراد والتصدير  -حمدي شاكر حسن محمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الجديدة القاهره  10مجموعة 09عماره  00الدور  00شقة 

 20 - 18 -14 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 02الفئة 

 دون غيرها 08وجميع المنتجات الواردة بالفئه   - 08الفئة 

 دون غيرها 02وجميع المنتجات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

114 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418423 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -سكاي لالستثمارات وادارة  االصول العقارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قسم الدقي   -ش الثمار المهندسين  01

 37 - 19 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 09مواد المباني الوارد بالفئة  - 09الفئة 

 14المقاوالت العامة الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417395 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/07/2020 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 مصرى الجنسية -فرد  -منى عادل شارل زهره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش حسين واصف الدقى الجيزة 00

 42 - 20 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات االثاث و المرايا و البراويز و اطارات الصور و االصناف الغير  - 02الفئة 

شب او القليين او قصب السكر او الخوص او وارده ضمن فئات اخرى مصنوعه من الخ

 دون غيرها 02العظام او العاج او الخيرزان و بدائلهم الوارده بالفئة 

 دون غيرها 20خدمات التصميم الهندسيه بجميع انواعها فئة  - 20الفئة 
 

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 ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -داس جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعية ، ج مدينة العبور  -بلوك صناعات الصغيرة  000القطعة رقم 

 محافظة القليوبية

 23 - 22 -21 -20 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 01جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 01الفئة 
 

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

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 
 

    0410932 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/03/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  توصية بسيطة -شركة ديجة لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -لمعادى ح ا 9ش صالح الدين من ش  2

 22 - 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 
 

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

هباستخدامها مجمع
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 جريدة 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 
 

    0412886 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جمعية اهلية -مؤسسة مستشفى أورام االطفال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -السيدة زينب  - 04104خلف مستشفي اورام االطفال 

 25 - 24 -23 -22 -21 : مةالــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 01جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 01الفئة 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 02الفئة 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ميراج للفنادق والتنمية السياحيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحر االحمر -الغردقه  -بالمركز السياحى امام القريه الجنوبى  00200لفيال رقم ا

 23 - 22 -21 : المةــــــات العـــفئ
 

 00كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 

 00كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 

 01كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 01الفئة 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419103 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -جونيانغ )شينزين( ديفيلوبمنت كو.، ال تى دى. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انترناشونال سينتر ، اينترسيكشن اوف اى جيه كيه ال ام ، بلوك ايه ، جوانغهاو  - 8

مايلونغ روود اند تشونغمى روود ، دالينغ كوميونيتى ، مينزى ستريت ، لونغهوا 

 ديستريكت ، شينزين ، الصين

 30 - 21 : المةــــــات العـــفئ
 

زجاجات، أوعية مطبخ، مطاحن يدوية لألغراض المنزلية، مطاحن فلفل  - 00الفئة 

لمطبخ غير الكهربائية، قوارير زجاجية ]أوعية[، صناديق زجاجية، يدوية، مطاحن ا

وال ترد ضمن  00قوارير، أوعية، أطقم بهارات وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 

 فئات اخرى. 

ملح لحفظ المواد الغذائية، ملح، نكهة الكرفس، توابل، خل، فلفل ]توابل[،  - 12الفئة 

ل سلطة، مقبّـالت ]توابل[ وجميع هذه المنتجات صلصات ]توابل[، صلصة صويا، تواب

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 12واردة 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 
 

    0412866 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -اكرم جرجس نصيف غبور وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعراج السلفي البساتين  0المجاورة السابعة شقة رقم  4100عقار رقم 

 37 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 0البويات الواردة بالفئة  - 0الفئة 

 14المقاوالت العامة الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

ى االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص عل -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 
 

    0419140 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -داس جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ج مدينة العبور  المنطقة الصناعية ، -بلوك صناعات الصغيرة  000القطعة رقم 

 محافظة القليوبية

 29 - 27 -26 -24 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 04جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 04الفئة 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 09الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408936 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/02/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اهمة مصريةشركة مس -شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -يوليو  00ش  002

 30 - 29 -24 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع منتجات الفئة  - 02الفئة 

 دون غيرها 09جميع منتجات الفئة  - 09الفئة 

 دون غيرها 12جميع منتجات الفئة  - 12الفئة 
 

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

009344العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 
 

    0420459 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ديبا   -أمير عبد الرؤف محمد حسن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محل مدينه نصر القاهرة -عمارات المبعوثين من شارع حسن المامون  0

 28 - 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00مالبس الرياضيه و االحذيه الرياضية الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 دون غيرها 08االدوات الرياضيه الواردة بالفئه   - 08لفئة ا
 

-----االشتراطات        :      
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403616 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/12/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ايكوالب يو اس ايه انك.،

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 00020كوالب بليس ، سانت بول ، مينيسوتا اي 0

 42 - 40 -9 -6 -5 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

دهانات والورنيش وطالءات اللك؛ مواد الوقاية من الصدأ و مواد حفظ الخشب  - 0الفئة 

نج طبيعي خام، معادن من التلف؛ مواد التلوين، مواد التلوين، مواد تثبيت األلوان، رات

في شكل رقائق أو مسحوق إلستخدام الدهانين و فنيي الديكور وعمال الطباعة و 

 0الفنانين. بالفئة 

مستحضرات صيدالنية و بيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد  - 0الفئة 

وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع و األطفال، مكمالت 

لحمية الغذائية لإلنسان و الحيوان؛ لصقات و مواد ضماد، مواد حشو األسنان و شمع ل

طب األسنان، مطهرات، مستحضرات إلبادة الحشرات و الحيوانات الضارة، مبيدات 

 0فطريات و مبيدات أعشاب بالفئة 

 0منتجات الفئة  - 0الفئة 

احية و اجهزة و ادوات التصوير االجهزة و االدوات العلمية و المالحية و المس - 9الفئة 

الفوتوغرافي و السينمائي و االجهزة و االدوات البصرية و ادوات الوزن و القياس و 

تاالشارة و المراقبة )االشراف( و االنقاذ و التعليم، اجهزة و ادوات لوصل او فتح او 

ارسال او  تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم في الطاقة الكهربائية، اجهزة تسجيل او

نسخ الصوت او الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، اقراص تسجيل، اقراص مدمجة، 

اقراص فيديوة رقمية و غيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آاليات لالجهزة التي تعمل 

بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، اجهزة الكمبيوتر؛ 

 9اجهزة اطفاء الحرائق . بالفئة برامج كمبيوتر؛ 

 22خدمات معالجة المواد. بالفئة   - 22الفئة 

الخدمات العلمية و التقنية و الخدمات البحث و التصميم المتعلقة بها، خدمات  - 20الفئة 

التحاليل و االبحاث الصناعية، خدمات تصميم و تطوير عتاد و برامج الكمبيوتر بالفئة 

20 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412887 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جمعية اهلية -مؤسسة مستشفى أورام االطفال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -السيدة زينب  - 04104خلف مستشفي اورام االطفال 

 30 - 29 -28 -27 -26 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 04جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 04الفئة 

 08جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 08الفئة 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 09الفئة 

 12جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 12الفئة 
 

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 
 

    0375727 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/08/2018 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ياسر محمد حسين محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -مركز ابو حماد  -قريه الخيس  

 30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

  09زيت طعام الوارد بالفئة رقم  - 09الفئة 

 12الوارد بالفئة رقم  -ارز  -عسل نحل  -سكر  - 12الفئة 
 

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

كال على حدى فى الوضع العادى RAلتنازل عن الحروف ار ايه ا -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404954 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/12/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مصطفى على محمد العليمى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امتداد سوق ساقيه مكى حارة احمد النحاس  04

 30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 09مربى بالفئة  - 09الفئة 

 12صلصه بالفئة  - 12الفئة 
 

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 
 

    0410984 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/03/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -مصنع الباسم للطحينة  -عزه  محمد عبد السميع احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقه الصناعيه 2اللوحه رقم  -المرحله االولى  - 048القطعه رقم 

 30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09الطحينه الوارده بالفئه  - 09الفئة 

 دون غيرها 12العسل و الحالوه الطحينيه و الطحينه الوارده بالفئه  - 12الفئة 
 

---االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415066 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -كيل لتجارة المواد الغذائية التو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -ملك والده  -ميت ابو غالب 

 30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 

 12جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 12الفئة 
 

:      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 
 

    0405190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/12/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة فاملى اليف للصناعات الغذائية ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فدان(  مجمع وحدات الصناعات الصغيرة 822بالمنطقه الصناعيه)  10القطعه رقم 

 31 - 30 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 09الفئة 

 12جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 12الفئة 

 10م جميع المنتجات الوارده بالفئه رق - 10الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418860 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المروة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الشيخ زايد  -بفرلي هيلز  -البوليجون  0مبنى 

 31 - 30 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا الزيوت والشحوم 09جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 09الفئة 

 قيقماعدا الد 12جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 12الفئة 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420728 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -جهينه للصناعات الغذائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الشيخ زايد  -سوديك ويست البوليجون  0مبنى 

 32 - 31 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع منتجات الفئة  - 09الفئة 

 دون غيرها 12جميع منتجات الفئة  - 12الفئة 

 دون غيرها 10جميع منتجات الفئة  - 10الفئة 

 دون غيرها 10جميع منتجات الفئة  - 10الفئة 
 

ت        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعةاالشتراطا
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 جريدة 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 
 

    0402986 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/11/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  صينية محدودة -ليمتد  -غوانغزهو وانغ الو جي غريت هيلث اند استري كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -غوانغزهو  سيتى  -نانشا ديستريكت  -شوانغشان رود  1نمبر.  - 020روم 

 الصين  -غوانغدونغ بروفينس 

 32 - 30 : المةــــــات العـــفئ
 

قهوة شاى مثلج مشروبات اساسها الشاى مشروبات الشاى العشبيه مشروبات  - 12الفئة 

لمعطرة عسل نحل شربات )مثلجات( اساسها الشاى بنكهه الفاكهه مشروبات الشاى ا

 12مكعبات الثلج مستحضرات عطريه للطعام الوارده بالفئه 

مشروبات اساسها البقول مشروبات نباتيه مشروبات غير كحوليه مياه معدنيه  - 10الفئة 

)مشروبات( مشروبات غير كحوليه بنكهه الشاي عصائر فاكهه مياه) مشروبات ( 

 10والوارده بالفئه مشروبات غازيه شراب اللوز 
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 جريدة 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 
 

    0416865 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمه-شركة جهينة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البوليجون بيفرلي هليز الشيخ زايد الجيزه 0مبني 

 32 - 31 : المةــــــعات الـــفئ
 

 دون غيرها 10جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 10الفئة 

 دون غيرها 10جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419614 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/08/2020 

 :التسجيل م طالبإس
 

 مصرى الجنسية -فرد   -باهر حسنين محمد حافظ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الشيخ زايد  -حدائق زايد   010فيال 

 32 - 31 -30 -29 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 

 09فئة جميع المنتجات الواردة بال - 09الفئة 

 12جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 12الفئة 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 10الفئة 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419141 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ب داس جرو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعية ، ج مدينة العبور  -بلوك صناعات صغيرة  000القطعة رقم 

 محافظة القليوبية

 33 - 32 -31 -30 : المةــــــات العـــفئ
 

 12جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 12الفئة 

 10تجات الواردة بالفئه رقم جميع المن - 10الفئة 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 10الفئة 

 11جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 11الفئة 
 

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

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 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0420724 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -زكى مملوك زكى جندى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الحي السابع  -شارع الغواص عبد العزيز شحاته  1

 39 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الصابون بانواعه مستحضرات االستحمام ومستحضرات التجميل والشاور  - 1الفئة 

 1جيل والكريمات والعطور وجميعها ترد بالفئة 

 1في مجال الفئة  19خدمات التعبئة والتغليف وجميعها ترد بالفئة  - 19الفئة 
 

076097االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

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

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412888 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جمعية اهلية -مؤسسة مستشفى أورام االطفال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -السيدة زينب  - 04104خلف مستشفي اورام االطفال 

 35 - 34 -33 -32 -31 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 10الفئة 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 10الفئة 

 11جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 11الفئة 

 12جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 12الفئة 

 10جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391571 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/05/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد -الهناء للمقاوالت الزراعية -هاني محمد احمد محمد الباز

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

و المدمجين في وحده واحده الدور الخامس عمارة الفريبور 000-000-002الشقق 

 بورسعيد-شارع النهضة و ممفيس الشرق 

 -42 -41 -39 -38 -36 -35 -34 -28 -26 -25 -24 -20 -18 -16 -14 -9 -3 : المةــــــات العـــفئ

43 - 44 
 

 ادون غيره 1جميع منتجات الفئة - 1الفئة 

 دون غيرها 9جميع منتجات الفئة - 9الفئة 

 دون غيرها 02جميع منتجات الفئة - 02الفئة 

 دون غيرها 00جميع منتجات الفئة - 00الفئة 

 دون غيرها 08جميع منتجات الفئة - 08الفئة 

 دون غيرها 02جميع منتجات الفئة - 02الفئة 

 دون غيرها 02جميع منتجات الفئة - 02الفئة 

 دون غيرها 00جميع منتجات الفئة - 00الفئة 

 دون غيرها 00جميع منتجات الفئة - 00الفئة 

 دون غيرها 08جميع منتجات الفئة - 08الفئة 

 دون غيرها 12جميع منتجات الفئة - 12الفئة 

 دون غيرها 10جميع خدمات الفئة  - 10الفئة 

 دون غيرها 10جميع خدمات الفئة  - 10الفئة 

 دون غيرها 18ت الفئة جميع خدما - 18الفئة 

 دون غيرها 19جميع خدمات الفئة  - 19الفئة 

 دون غيرها 20جميع خدمات الفئة  - 20الفئة 

 دون غيرها 20جميع خدمات الفئة  - 20الفئة 

 دون غيرها 21جميع خدمات الفئة  - 21الفئة 

 دون غيرها 22جميع خدمات الفئة  - 22الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

حق خاص على االلوان االشتراطات        :      منح
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 جريدة 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 
 

    0419142 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -داس جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ة العبور المنطقة الصناعية ، ج مدين -بلوك صناعات الصغيرة  000القطعة رقم 

 محافظة القليوبية

 40 - 37 -36 -34 : المةــــــات العـــفئ
 

 12جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 12الفئة 

 10جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 10الفئة 

 14جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 14الفئة 

 22جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 22الفئة 
 

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 ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410431 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سيةفرد مصرى الجن -محمود عادل طه رفاعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

برج ادم ش اسماعيل الحداد امام معرض موبيليات الشباسى خلف مدرسة الصفوه الدور 

 البحيرة -مدينة دمنهور  -االول علوي بملك /محمد محمود محمد هلول 

 35 - 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 00ادوات صحية بالفئة  - 00الفئة 

 00فى مجال االدوات الصحية بالفئة  10راد و التصدير بالفئة االستي - 10الفئة 
 

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 
 

    0420225 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -معادن او اس اس لتشكيل وخراطة ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  - 0المنطقة الصناعية جنوب أ - 022القطعة رقم 

 35 - 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 00االدوات الصحية الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 

ت التجارية والمحالت والمعارض والتجارة االستيراد والتصدير والتوكيال - 10الفئة 

 االدوات الصحية 00في مجال الفئة  10بصفة عامة الواردة بالفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419098 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ليانتوه كو.، ال تي دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، تشونغشان روود ، شينغينغ ديست ، تايشونغ سيتي  989ال ان .  0 -00نمبر .

 ، تايوان ، جمهورية الصين الشعبية 20900

 35 - 12 : المةــــــت العاـــفئ
 

واقيات وحل )رفرف(، شبكات الرادياتيرالخاصة بالسيارت، خزان سائل  - 00الفئة 

مساحات الزجاج االمامى للسيارة، عربات، أبواب للمركبات، أغطية للمركبات، غطاء 

لحماية محرك السيارة، هياكل مركبات، واقيات صدمات للمركبات، االجزاء الخاصة 

السيارات، إطارات سيارات، هياكل سيارات، واقيات صدمات للسيارات، مكائن  بهياكل

للمركبات البرية، مجموعة مسننات للمركبات البرية، مرايا الرؤية الخلفية، عجالت 

توجيه المركبات، حاجبات شمسية للسيارات، مقاعد للمركبات، نوافذ للمركبات وجميع 

 د ضمن فئات اخرى.وال تر 00هذة المنتجات واردة بالفئة 

خدمات البيع بالمزاد العلني، توفير المعلومات التجارية عبر مواقع الويب،  - 10الفئة 

تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين ]مؤسسة 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 10واردة 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 
 

    0411930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/04/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة كنديه متحده -فيتيرا  كندا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كندا  - 9تى  4تى  2ساسكاتشيوان  اس  -ريجينا    -فيكتوريا افينو  0000

 45 - 44 -42 -39 -36 -35 -31 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة في الصناعة و البحث العلمي و التصوير الفونوغرافي  - 0الفئة 

و كذلك في الزراعة و البستنة و زراعة الغابات، راتنج اصطناعي غير معالج، بالستيك 

رات سقي و لحام المعادن، مواد غير معالج، اسمدة، مركبات اخماد النيران، مستحض

كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة. 

 دون غيرها0الواردة بالفئة رقم 

الفواكه والخضراوات العضوية الطازجة؛ الحبوب والمنتجات الزراعية  - 10الفئة 

رى؛ الحيوانات الحية؛ الفواكه ومنتجات البساتين والغابات غير الواردة في فئات أخ

والخضروات الطازجة؛ البذور؛ والنباتات واألزهار الطبيعية؛ أطعمة الحيوانات؛ 

 دون غيرها 10الشعير. الواردة بالفئة رقم 

خدمات الدعاية و االعالن و ادارة و توجيه االعمال و تفعيل النشاط المكتبي.  - 10الفئة 

 دون غيرها 10الواردة بالفئة رقم 

خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات  - 10الفئة 

 دون غيرها 10الشئون العقاري الواردة بالفئة رقم 

خدمات النقل؛ وتغليف وتخزين السلع؛ وتنظيم الرحالت والسفر. الواردة  - 19الفئة 

 دون غيرها 19بالفئة رقم 

قنية و خدمات البحث و التصميم المتعلقة بها، خدمات الخدمات العلمية و الت - 20الفئة 

التحاليل و االبحاث الصناعية، خدمات تصميم و تطوير عتاد و برامج الحاسوب، 

 دون غيرها 20خدمات قانونية. الواردة بالفئة رقم 

خدمات طبية؛ خدمات بيطرية؛ خدمات العناية بصحة وجمال االشخاص  - 22الفئة 

دون  22خدمات الزراعة والبستنة والغابات.الواردة بالفئة رقم  البشرية والحيوانات؛

 غيرها

الخدمات القانونية؛ الخدمات األمنية لحماية الممتلكات واألفراد؛ الخدمات  - 20الفئة 

الشخصية واالجتماعية المقدّمة من قبل آخرين لتلبية احتياجات األفراد الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 دون غيرها 20
 

----:              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 
 

    0411931 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/04/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش كنديه متحده -فيتيرا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كندا 9تى  4تى  2فيكتوريا افينو ريجينا اس كيه اس  0000

 45 - 44 -42 -39 -36 -35 -31 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة في الصناعة و البحث العلمي و التصوير الفونوغرافي  - 0الفئة 

و كذلك في الزراعة و البستنة و زراعة الغابات، راتنج اصطناعي غير معالج، بالستيك 

حام المعادن، مواد غير معالج، اسمدة، مركبات اخماد النيران، مستحضرات سقي و ل

 0كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة.فئة 

 دون غيرها

الفواكه والخضراوات العضوية الطازجة؛ الحبوب والمنتجات الزراعية  - 10الفئة 

كه ومنتجات البساتين والغابات غير الواردة في فئات أخرى؛ الحيوانات الحية؛ الفوا

والخضروات الطازجة؛ البذور؛ والنباتات واألزهار الطبيعية؛ أطعمة الحيوانات؛ 

 دون غيرها 10الشعير. فئة 

خدمات الدعاية و االعالن و ادارة و توجيه االعمال و تفعيل النشاط  - 10الفئة 

 دون غيرها 10المكتبي.فئة 

شؤون النقدية؛ خدمات خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات ال - 10الفئة 

 دون غيرها 10الشئون العقاري فئة 

دون  19خدمات النقل؛ وتغليف وتخزين السلع؛ وتنظيم الرحالت والسفر.فئة  - 19الفئة 

 غيرها

الخدمات العلمية و التقنية و خدمات البحث و التصميم المتعلقة بها، خدمات  - 20الفئة 

م و تطوير عتاد و برامج الحاسوب، التحاليل و االبحاث الصناعية، خدمات تصمي

 دون غيرها 20خدمات قانونية.فئة 

خدمات طبية؛ خدمات بيطرية؛ خدمات العناية بصحة وجمال االشخاص  - 22الفئة 

 دون غيرها 22البشرية والحيوانات؛ خدمات الزراعة والبستنة والغابات.فئة 

لممتلكات واألفراد؛ الخدمات الخدمات القانونية؛ الخدمات األمنية لحماية ا - 20الفئة 

دون  20الشخصية واالجتماعية المقدّمة من قبل آخرين لتلبية احتياجات األفراد فئة 

 غيرها
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418560 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة جريت اوتوموتيف للتجارة والصناعة ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -جنوب نهايه محور الشهيد قبل محطه وقود شيل اوت ونفق الدائرى منطقه النخيل 

 القاهره

 35 - 4 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع منتجات الفئه  - 0الفئة 

 دون غيرها 2جميع منتجات الفئه  - 2الفئة 

 ( 2-0دون غيرها )فى مجال الفئه  10االستيراد والتصدير فى الفئه  - 10الفئة 
 

التنازل عن الحروف كل على حدى -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 
 

    0422072 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -محمد احمد عبدة شولح وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك/محمد السيد  8بلوك رقم  01دمياط الجديده امتداد المنطقة الصناعية القطعة رقم 

 دمياط -حسين ابو الهدي 

 35 - 21 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 )مطبوعات الشركة(  00جميع منتجات الفئة  - 00الفئة 

 00جميع منتجات الفئة  - 00الفئة 

خدمات االستيراد و التصدير و ادارة و توجيه اعمال و خدمات البيع و  - 10الفئة 

في مجال  10عرض السلع عبر وسائل االتصاالت و الدعاية و اعالن و التسويق بالفئة 

12-00-02 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -تارجت براندز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  00220، مينابوليس ، مينسوتا  1000 -نيكوليت مول ، تى بى اس  0222

 المتحدة االمريكية

 35 - 26 -24 -23 -20 -16 -14 -8 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

بريق الديكور، دهانات األكريليك؛ الدهانات على شكل مؤشرات؛ الدهانات  - 0الفئة 

مولة باليد؛ دهانات للفنون والحرف؛ أطقم رسم للفنانين؛ الدهانات على شكل عصي مح

االصبع؛ دهانات األلوان المائية؛ دهانات زيتية؛ ألوان الرسم الزيتي؛ دهانات األقمشة؛ 

الدهانات والالكية؛ األحبار المعدنية؛ دهانات الطبشور؛ دهانات خزفية؛ األصباغ 

 دون غيرها 0لالستخدام مع المنسوجات أو األقمشة فئة 

يز؛ مقصات الخياطة؛ أقالم وأدوات يدوية غير المقصات؛ مقصات التطر - 8الفئة 

دون 8كهربائية لوضع األحجار الكريمة الزخرفية والبلورات وأوتاد الثبيت والترتر فئة 

 غيرها

صناديق مجوهرات خشبية؛ ساعات خشبية؛ مجموعات صنع المجوهرات؛  - 02الفئة 

للمجوهرات؛  خرز لصناعة المجوهرات؛ الخرز ألعمال الحرف اليدوية؛ حلي صغيرة

مجموعات التزيين الالمعة؛ المجوهرات الالصقة، بلورات، أوتاد الثبيت والترتر؛ 

 دون غيرها 02مجموعات هواية الحرفية لصنع مجوهرات صخرة القمر فئة 

اقالم الحبر؛ اقالم الرصاص؛ أقالم الرصاص للتلوين؛ فراشي الدهان أو  - 00الفئة 

؛ فراشي الفنانين؛ أقالم الحبر للفنانين؛ أقالم التلوين؛ فراشي رسم؛ فراشي كتابة

الرصاص للفنانين؛ أقالم الشمع للفنانين؛ فحم الفنانين؛ مجموعات تلوين الفنون 

والحرف؛ مجموعات الطين للفن والحرف؛ الحرف الملونة والرمل الفني؛ ألوان مائية؛ 

األلوان الشمعية؛  أقالم التأشير؛ المؤشرات الدائمة؛ عالمات الصقة؛ مؤشرات تلوين؛

قماش للطباعة؛ لوحات الرسم القماشية؛ لوحات قماش قنب للفنانين؛ أعمدة النقاالت 

القماشية؛ القطع البراقة ألغراض القرطاسية؛ أقالم المعة ألغراض القرطاسية؛ 

مؤشرات براقة لغايات القرطاسية؛ الصق المع ألغراض القرطاسية؛ كراسات أللواح 

وح؛ السبورات؛ ألواح رسم؛ حامالت أقالم وأقالم رصاص؛ عصي العرض؛ حماالت الل

الطباشير؛ ورق تغليف الهدايا؛ شرائط من الورق؛ حبر فن الخط؛ ورق لفن الخط؛ فرش 

الكتابة لفن الخط؛ دفاتر أقالم فن الخط؛ أوراق للرسم والخط؛ حصائر اللباد للخط؛ 

من اللباد أو الورق؛ ورق ملصات الرقع للسبورة؛ السبورات؛ طباشير؛ المخرمات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

الحرف؛ مجموعات الفنون والحرف الورقية لألطفال؛ أطقم الرسم لألطفال؛ صناديق 

قرطاسية؛ علب أقالم رصاص؛ الشريط الورقي؛ مواد الصقة على شكل شريط 

لألدوات المكتبية والمنزلية؛ الرقع الالصقة؛ كتب الملصقات؛ دفاتر التلوين؛ لوحات 

األطفال؛ كراسات رسم؛ مجالت فارغة؛ المنتجات الورقية،  إعالن؛ كتب تمارين

تحديدا: أنابيب ورقية؛ الغراء الحرفي لألدوات المكتبية أو المنزلية؛ أصابع صمغ 

لالستخدام المنزلي أو القرطاسية؛ شارات ثالثية األبعاد لالستخدام على أي سطح؛ 

اطية؛ دفاتر جمع الورق المقوى؛ معجونة عمل المجسمات واالشكال؛ أختام مط

الطوابع؛ معجون ورقي؛ شريط التغليف واشي واشي؛ أطقم طالء الفنون والحرف 

والتي تشتمل على مجموعات فرش الطالء؛ الربطات المطاطية؛ صفائح االستنسل؛ 

الرسوم المنقولة بواسطة الكي من الورق أو البالستيك؛ مجموعات الورق والورق 

مجموعات مختلفة من لوازم الفنون والحرف المختارة،  والطالء الفنية التي تحتوي على

بالدرجة األولى الورق والصحف والدفاتر للرسم اليدوي ولوحات فنية من الخشب 

والقماش واألقمشة الكتانية والسبورات والدهان واأللوان الشمعية وأقالم التأشير واقالم 

برايات أقالم الرصاص الحبر واقالم الرصاص وأقالم الرصاص للتلوين والطباشير و

والمحايات والغراء لألغراض الحرفية أو المنزلية وطالء التلميع البراق وصفائح 

االستنسل ولوحة الطالء وعلب التخزين؛ مجموعات هواية الحرفية لصنع ورق الحائط 

وورق الحائط الجداري ذاتية اللصق التي تتكون أساًسا من األنماط وأقالم التأشير 

نسل وورق التوصيل وورق الجدران سهل التثبيت؛ مجموعات هواية وصفائح االست

الحرف التي تتكون أساًسا من مؤشرات وقطع خشبية والحبال وعصي الحرف والعيون 

والمستحضرات على شكل خرز وطالء التلميع البراق والترتر وكرات الزغب والغراء 

موعات الهوايات الحرفية لتكوين الوحوش والشخصيات الخيالية واألجرام السماوية؛ مج

التي تضم حيوانات عجينة الورق ومخلوقات خيالية والدهانات والعيون واألحجار 

الكريمة والترتر وفراشي الدهان أو التلوين ومنظفات األنابيب وطالء التلميع البراق 

والصمغ؛ مجموعات هواية الحرفية التي تتكون من دفتر مالحظات ورقي وأقالم 

 دون غيرها 00ابع وملصقات إلنشاء المجالت والكتب المصورة فئة التأشير والطو

منازل الطيور الخشبية؛ إطارات الصور الخشبية؛ الصناديق البالستيكية؛  - 02الفئة 

صناديق خشبية؛ صناديق العرض ذات الواجهات الزجاجية؛ عصي الحرف الخشبية؛ 

ام في الفنون والحرف اليدوية؛ األوتاد غير المعدنية؛ إطارات التطريز؛ وسائد لالستخد

 02األعمال الفنية المصنوعة من الخشب والبالستيك؛ األشكال الحرفية الخشبي فئة 

 دون غيرها

 دون غيرها 01خيوط رفيعة للتطريز؛ خيوط التطريز؛ خيوط غزل فئة  - 01الفئة 

عة اللحف؛ قماش كتاني؛ اللباد؛ أقمشة غير منسوجة ولباد؛ قِطع أقمشة لصنا  - 02الفئة 

األقمشة المنسوجة والمحاكة والقطنية؛ البياضات؛ البضائع المصنوعة من المنسوجات، 

تحديدا: أكياس المخدات والمناديل والمناشف؛ أطقم المنسوجات الفنية والحرفية التي 

تحتوي على مجموعات مختلفة من لوازم الفن والحرف المختارة، بالدرجة األولى 

شة ذات مكان وضع اإلبرة وغرز اإلبرة وأطواق التطريز واألنوال النماذج الورقية وأقم

وخيوط الغزل والخيوط الرفيعة والخيوط والحبال الرفيعة والحبال والحلقات القماشية 

والمرنة وصوف اللباد وإبر خياطة وإبر رتق وإبر صنع اللباد وإبر وسنانير الكروشيه 

مجموعات هواية الحرفية للطباعة على وإبر حياكة وعصي وأمشاط النسيج والمسامير؛ 

القمصان ذات األكمام القصيرة؛ مجموعات هواية الحرفية التي تتكون من صبغ النسيج 

بما في ذلك ألوان الصبغة والقفازات والقماش والخيوط واألكياس البالستيكية والربطات 

 دون غيرها 02المطاطية والعبوات من األلمنيوم وقناني الرش فئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

أقالم الدانتيل؛ سنانير كروشيه؛ إبر الكروشيه؛ إبر الكنفا أو إبر للخيش؛ إبر  - 00الفئة 

حياكة؛ العلب المعدة لحفظ إبر الحياكة؛ مجموعات الحياكة التي تتكون أساًسا من إبر 

الحياكة وتشمل أيًضا الكشتبان وخيوط الغزل وأنماط الحياكة المطبوعة؛ الترتر؛ 

ية؛ القماش المخرم؛ إبر المخرمات؛ المخرمات والمطرزات؛ الشرائط من المواد النسيج

المستلزمات للفنون والحرف، تحديدا: كرات الزغب ؛ علب الخياطة؛ مجموعات 

الخياطة؛ مجموعات الخياطة التي تتكون من اإلبر والكشتبان والمقصات والخيوط 

لصناعة واألنماط المباعة كوحدة؛ المستحضرات على شكل خرز، باستثناء ما هو 

المجوهرات؛ حبال الزخرفية؛ حبال الشانيل القصيرة؛ المستلزمات للفنون والحرف، 

تحديدا: عيون بالستيكية متأللئة؛ مجموعات اإلبرة، تتكون من اإلبر والخيوط والنماذج 

 دون غيرها 00الورقية؛ إبر تطريز؛ األلعاب ونول الحرف فئة 

البيع بالتجزئة على اإلنترنت التي تقدم  خدمات البيع بالتجزئة ومتاجر  - 10الفئة 

 دون غيرها 10تشكيلة واسعة من البضائع االستهالكية 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 
 

    0411543 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/04/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -ور وشريكه عبد الرحمن عدنان كش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم باب شرق االسكندريه -االزاريطه  -ش السلطان عبد العزيز  09 - 4محل 

 39 - 35 -32 -31 -30 -29 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 00الفئة 

 09ده بالفئه جميع المنتجات الوار - 09الفئة 

 12جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 12الفئة 

 10جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 10الفئة 

 10جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 10الفئة 

  10 - 10 - 12 - 09فى مجال الفئات  10الخدمات الوارده بالفئه  - 10الفئة 

 10 - 10 - 12 - 09ل الفئات فى مجا 19الخدمات الوارده بالفئه  - 19الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0407889 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/02/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مةشركة مساه -المراكز المصرية للتطوير العقاري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع ناصر خسرو مدينة نصر القاهرة 10

 37 - 36 -35 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 00مطبوعات الشركة بالفئة  - 00الفئة 

 10الدعاية و الدعاية و التسويق العقاري بالفئة   - 10الفئة 

 10التمويل العقاري بالفئة  - 10الفئة 

 14مقاوالت العامة بالفئة ال - 14الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414755 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ابتوماتيكا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -شارع عبد الرحمن الرافعى  8الدور التاسع عمارة رقم  920شقه 

 42 - 38 -35 -28 -16 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 9الفئة 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 00الفئة 

 08منتجات الواردة بالفئه رقم جميع ال - 08الفئة 

 08 - 00 - 9فى مجال الفئات  10جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 10الفئة 

 18جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 18الفئة 

 20جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 20الفئة 
 

حة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموض
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 جريدة 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 
 

    0414756 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ابتوماتيكا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيزةال -الدقى  -شارع عبد الرحمن الرافعى  8الدور التاسع عمارة رقم  920شقه 

 42 - 38 -35 -28 -16 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 9الفئة 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 08جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 08الفئة 

 08،  00،  9فى مجال الفئات  10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 

 18جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 18ة الفئ

 20جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 20الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414760 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ابتوماتيكا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -شارع عبد الرحمن الرافعى  8الدور التاسع عمارة رقم  920شقه 

 42 - 38 -35 -28 -16 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 9الفئة 

 دون غيرها00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00ة الفئ

 دون غيرها 08جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 08الفئة 

 08،  00،  9فى مجال الفئات  10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 

 دون غيرها 18جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 18الفئة 

 دون غيرها 20لفئه جميع الخدمات الواردة با - 20الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414762 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ئوليه محدودةشركة ذات مس -ابتوماتيكا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -شارع عبد الرحمن الرافعى  8الدور التاسع عمارة رقم  920شقه 

 42 - 38 -35 -28 -16 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 9الفئة 

 دون غيرها 00ه جميع المنتجات الواردة بالفئ - 00الفئة 

 دون غيرها 08جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 08الفئة 

 08،  00،  9فى مجال الفئات  10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 

 دون غيرها 18خدمات االنترنت جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 18الفئة 

 دون غيرها 20جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 20الفئة 
 

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

الموضحة بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394777 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/07/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة-اهمة للصناعات الورقية الناتكس المس-باسم محمد فاضل البخارى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 0 - 40اكتوبر الصناعيه امتداد الثالثه قطعه  0مدينه 

 39 - 35 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00المناديل الورقيه فقط الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 دون غيرها 00ناديل الورقيه الواردة بالفئة فى مجال الم 10خدمات الفئه  - 10الفئة 

 دون غيرها 00فى مجال المناديل الورقيه الواردة بالفئة  19خدمات الفئة  - 19الفئة 
 

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 
 

    0399669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/10/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -شركة ماى فير لالستثمارات السياحيه والعقارية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد المنعم رياض المهندسين الجيزة 02

 43 - 35 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00مطبوعات الشركة فئة  - 00الفئة 

دون  00واالعمال التجاريه فى مجال الفئه  10بالفئه  الدعايه واالعالن - 10الفئة 

 غيرها

 دون غيرها 21خدمات الفنادق والمطاعم والكافيهات فئة  - 21الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399672 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/10/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة ماى فير لالستثمارات السياحيه والعقارية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -شارع عبد المنعم رياض  02

 43 - 35 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 00الواردة بالفئة مطبوعات الشركة  - 00الفئة 

 10الدعاية واالعالن الواردة بالفئة  - 10الفئة 

 21خدمات الفنادق والمطاعم والكافيهات الواردة بالفئة رقم  - 21الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402142 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/11/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -مراكز لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  0مدينة  -مركز مول العرب التجاري  -00بجوار البوابة  -الدور االرضي 

 الجيزه

 35 - 16 : المةــــــعات الـــفئ
 

 00المطبوعات بالفئة  - 00الفئة 

 10الدعاية واالعالن والتسويق العقارى بالفئة  - 10الفئة 
 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419495 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تضامن شركة -محمد منصور محمد طه وشريكته

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السويس محافظة السويس 2ب محل رقم 0مساكن منتزة سعد عمارة 

 35 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00الكتب بالفئة  - 00الفئة 

 دون غيرها ) فى مجال االدوات المكتبيه ( 10محل بيع بالفئة  - 10الفئة 
 

073004العالمة مرتبطة بالعالمة رقم     االشتراطات        :  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410270 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/03/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -رامي شكري حلمي عبدالشهيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رةش عمر المختار _ المطرية _ القاه 11

 35 - 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع منتجات الفئة   - 00الفئة 

االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية و التوريدات العمومية و التجارة   - 10الفئة 

 00فى مجال الفئة  10العامة و المحالت وجميع الخدمات الواردة بالفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -لطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح ا -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 
 

    0399707 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/10/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هاله محروس فهيم بطرس وشريكها 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 االسماعليه -مركز القنطره  -بملك مني احمد  -شارع طارق بن زياد  -القنطره غرب 

 35 - 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00جميع منتجات الوارده بالفئه  - 00الفئة 

فى مجال الفئة  10االستيراد والتصدير وكافه االعمال التجاريه الوارده بالفئه  - 10الفئة 

00 
 

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 
 

    0410071 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/03/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد الجنيدي محمد زهران 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

حي االزهار ملك/ امال محمد انور داود مركز و مدينه  -السنبالوين طريق كفر صقر 

 الدقهليه -السنبالوين 

 35 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع منتجات الفئة  - 09الفئة 

االستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه و التوريدات العموميه و التجاره  - 10الفئة 

 09في مجال الفئة  10و المحالت و جميع خدمات الوارده بالفئة  العامة
 

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 
 

    0421928 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -د فتح لله سليط  فتح لله مسع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -مركز قطور  -العتوة البحرية بملك/ رشاد مدحت احمد ابو الجدايل 

 39 - 35 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 1منتجات الفئة  - 1الفئة 

 1فى مجال الفئة  10خدمات الفئة  - 10الفئة 

 1فى مجال الفئة  19الفئة  خدمات - 19الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

169 

 

 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408295 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/02/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -رييف فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -زه المنت -ش الفخرانى متفرع من شارع جمال عبد الناصر  19

 35 - 31 -10 -5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 1مستحضرات التجميل وجميع المنتجات الوارده بالفئه  - 1الفئة 

  0االدويه وجميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 0الفئة 

  02المستلزمات الطبيه وجميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

  10ف وجميع المنتجات الوارده بالفئه رقم االعال - 10الفئة 

 10 - 02 - 0 - 1فى مجال الفئات  10االستيراد و التصدير بالفئه  - 10الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0377853 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2018 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -تارجت للهندسه واالنشاءات  -عبد الخالق عادل عبد الخالق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر التوسعات الشمالية 0عمارات الريهام  08

 42 - 37 -35 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09فى مجال الفئة  10لوارد فى الفئة تصدير مواد بناء ا - 10الفئة 

 دون غيرها 14مقاوالت عامة فئة   - 14الفئة 

 دون غيرها 20استشارات هندسية فئة  - 20الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416285 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/07/2020 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة توصية  بسيطة -تهاني حسن عمر السويسي وشركاها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المقطم القاهرة 9ش 9020القطعة 

 37 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجية االعمال وخدمات البيع وعرض  - 10الفئة 

 دون غيرها 10تصاالت والدعاية والتسويق بالفئة رقم السلع عبر وسائل اال

 دون غيرها 14جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 14الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417829 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -طارق محمود عبد الوهاب عبد العليم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -شارع المنيا والناصر العرب  020

 39 - 38 -37 -35 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

كاميرات المراقبة واجهزة المراقبة بجميع انواعها واجهزة تصوير واالجهزة  - 9الفئة 

 9واردة بالفئة واالدوات البصرية وجميع برامج وبرمجيات الحاسوب ال

في مجال  10خدمات االستيراد والتصدير والدعاية واالعالن الواردة بالفئة  - 10الفئة 

 9الفئة 

 9في مجال الفئة  14خدمات الصيانة واالصالح الواردة بالفئة  - 14الفئة 

 9في مجال الفئة  18خدمات الفئة  - 18الفئة 

 9في مجال الفئة  19خدمات الفئة  - 19الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -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 
 

    0413503 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة شركة -شركة كهرباء مصر ش م م  -الشركة القابضة لكهرباء مصر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ش طريق النصر امام  كليه الشرطة بالعباسيه  1

 41 - 38 -35 : المةــــــات العـــفئ
 

 10الدعايه واالعالن بكافه الوسائل بالفئة  - 10الفئة 

 18جميع االنترنت الواردة بالفئه  - 18الفئة 

 20بالفئه  جميع الخدمات الواردة - 20الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/11/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -فكرة تك  -احمد محمد هشام احمد اسماعيل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 م.نصر-المنطقة االولى -ش ابو عجيلة  08-بالدور االرضي  0الشقه 

 42 - 38 -35 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9موبايل ابليكيشن الوارد بالفئة  - 9الفئة 

 9فى مجال الفئه  10خدمات الوارد بالفئة  - 10الفئة 

 18ترنت الوارد بالفئة خدمات االن - 18الفئة 

 20تصميم برامج الكمبيوتر الوارده بالفئة  - 20الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417938 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -وشن شركة سمارت اونالين سولي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -مركز فاقوس  -منزل ملك عواطف نصر حسينى العزازى   -الدور االرضى 

 الشرقية

 42 - 38 -35 : المةــــــات العـــفئ
 

 عدا االستيراد و التصدير  10جميع خدمات الفئة  - 10الفئة 

 18رقم جميع خدمات الفئة  - 18الفئة 

 20جميع خدمات الفئة رقم  - 20الفئة 
 

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 
 

    0401784 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/11/2019 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة وان تو ثرى لالستيراد والتصدير ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -االزبكيه  -ا خلف شارع الجمهوريه    08

 35 - 8 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 1الصننفره الواردة بالفئه رقم   - 1الفئة 

  8لعدد اليدويه و الميكانيكيه الواردة بالفئه رقم االحجار القطع وا - 8الفئة 

 8في مجال العدد واالالت اليدويه الفئه رقم  10االستيراد والتصدير بالفئه  - 10الفئة 

 1والصننفرة بالفئه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414406 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد    -اشرف مرزوق عزيز خليل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع النجوم عين شمس القاهرة 02

 38 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التسويق وخدمات الدعايه واالعالن وخدمات البيع بالجمله والتجزيه  - 10الفئة 

 دون غيرها 10فئة 

 دون غيرها 18خدمات االتصاالت والمواقع االلكترونيه فئة  - 18الفئة 
 

-----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 
 

    0414407 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -اشرف مرزوق عزيز خليل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع النجوم عين شمس القاهرة 02

 38 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التسويق وخدمات الدعايه واالعالن وخدمات البيع بالجمله والتجزئه  - 10الفئة 

 دون غيرها 10فئة 

 دون غيرها 18خدمات االتصاالت والمواقع االلكترونيه فئة  - 18الفئة 
 

:      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 ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417934 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سمارت اونالين سوليوشن_ شركة ذات مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 نصر حسينى العزازى _ مركز فاقوس _ الشرقيةالدور االرضى منزل ملك عواطف 

 38 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا االستيراد و التصدير  10جميع خدمات بالفئة  - 10الفئة 

 دون غيرها 18جميع خدمات الفئة  - 18الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

180 

 

 جريدة 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 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    0405841 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/01/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -احمد فاروق عبد العظيم نخيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره الجديده -التجمع الخامس  -حى القرنفل  44عقار  0شقه 

 39 - 35 -31 -30 -26 : المةــــــات العـــفئ
 

  00جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 00الفئة 

  12جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 12الفئة 

  10جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 10الفئة 

  10.  12.  00فى مجال الفئه  10استيراد و تصدير الوارد بالفئه  - 10الفئة 

 10.  12.  00فى مجال الفئه  19تعبئه و تغليف الواردة بالفئه  - 19الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

181 

 

 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415535 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -محمد حامد الدسوقى وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم العامرية  -مريوط  -ناحية الجالء  -مزرعة الجالء 

 39 - 35 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09منتجات الفئة  - 09الفئة 

 ( 09دون غيرها )في مجال الفئة  10خدمات الفئة  - 10الفئة 

 ( 09غيرها ) فى مجال الفئة دون  19خدمات الفئة  - 19الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0406522 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/01/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى -منصور جاب الله احمد عبد السالم القزاز

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

عنتر صالح عبد السالم  -طريق السلوم وادى الرمل بجوار السجن الحربى ملك 

 مطروح

 39 - 35 -30 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 12االرز فقط الواردة بالفئه  - 12الفئة 

 االرز فقطعلى  12فى مجال الفئة  10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 

 على االرز فقط 12فى مجال الفئة  19جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 19الفئة 
 

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 
 

    0406523 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/01/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسة -فردى -ه احمد عبد السالم القزازمنصور جاب الل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

عنتر صالح عبد السالم  -طريق السلوم وادى الرمل بجوار السجن الحربى ملك 

 مطروح

 39 - 35 -30 : المةــــــات العـــفئ
 

 12جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 12الفئة 

 على االرز فقط 12فى مجال الفئة  10لواردة بالفئه جميع الخدمات ا - 10الفئة 

 على االرز فقط 12فى مجال الفئة  19جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 19الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0406609 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/01/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -اسماعيل طاهر محمد عبد الحميد حراز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الدرب االحمر   -باب الخلق  -أ ش احمد ماهر   01

 39 - 35 -31 : المةــــــات العـــفئ
 

 10الحاصالت الزراعيه الواردة بالفئة رقم  - 10الفئة 

فى مجال الحاصالت الزراعيه بالفئه  10االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - 10الفئة 

10 

 10فى مجال الحاصالت بالفئه  19تعبئة وتغليف الواردة بالفئه  - 19الفئة 
 

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 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    0415811 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود عبد الاله منيس خميس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -امبابه  -منشاة رضوان بجوار مسجد الرحمن 

 39 - 35 -31 : المةــــــات العـــفئ
 

 10ع منتجات الفئة جمي - 10الفئة 

في مجال الفئة  10خدمات الدعايه و االعالن و االستيراد و التصدير بالفئة  - 10الفئة 

10 

 10في مجال الفئة  19خدمات التعبئة و التغليف بالفئة  - 19الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كال على حدى -باستخدامها مجمعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

186 

 

 جريدة 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 
 

    0411046 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/03/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرام ا -شارع العريش  0

 43 - 39 -35 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع منتجات الفئة  - 09الفئة 

 12جميع منتجات الفئة  - 12الفئة 

 12-09لمنتجات الفئات  10خدمة الدعاية و االعالن الوارده بالفئة  - 10الفئة 

 19خدمات التغليف و تخزين االطعمة بالفئة  - 19الفئة 

 21خدمات توفير االطعمة و المشروبات بالفئة  - 21ة 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 
 

    0419150 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل طالب إسم
 

 سورى الجنسية -فرد  -صبحي طه بن صالح  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سوريا -خلف البريد   -شارع الجمهوريه    -دمشق 

 39 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 00 - 9فى مجال الفئات  10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 

 00 - 9فى مجال الفئات  19ميع الخدمات الواردة بالفئه تعبئة وتغليف وج  - 19الفئة 
 

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

وغيرها 097041
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403975 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019 

 :التسجيل البإسم ط
 

 افراد-عبد الرحمن محمد شحاته شحات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيره -بملك/احمد عبد العزيز محمد حسن مركز بدر -ش محمد عبده احمد عرابي 

 35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1الصابون و المنظفات الوارده بالفئة  - 1الفئة 

دون غيرها )بمجال المنظفات و الصابون  10ستيراد و التصدير بالفئة اال - 10الفئة 

 (1بالفئة 
 

-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 
 

    0410227 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/03/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -سيجما لمستحضرات التجميل ش ذ م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق اسكندرية الصحراوي )بملك هاشم عبد المالك سعيد هاشم ( خلف  01الكيلو 

 االسكندرية -العامرية -مرغم  -توكيل نور الدين الشريف 

 35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 

 1في مجال الفئة  10جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -اى ام اس كورب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -المنطقة السادسة  -الحي الرابع  - 09فيال 

 42 - 41 -35 : المةــــــات العـــفئ
 

 10الدعاية واالعالن الواردة بالفئة  - 10الفئة 

 20جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 

 20مج الواردة بالفئة رقم تصميم البرا - 20الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كال عل حدى وفى الوضع العادى -باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

191 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0406013 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/01/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -انيتك ايجيبت لالنظمة الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القطاع الثاني مركز المدينه التجمع الخامس  080الدور السابع القطعه  - 404الوحدة 

 القاهره -القاهره الجديده 

 42 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

  9في مجال الفئه  10توريد معدات والواح الطاقه الشمسيه رقم  - 10الفئة 

 20اعداد التصميمات الهندسيه بالفئه  - 20الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0407816 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/02/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -شريف فؤاد محمود وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -امتداد عباس العقاد  -ش ابراهيم ابو النجا  1

 42 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

  10بالفئة  تنظيم المعارض و توريد مواد الدعاية - 10الفئة 

 20تصميم وتطوير برامج حاسب الى الفئة  - 20الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416283 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مة مصريةشركة مساه -توب تك ايجيبت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادي الجديدة القاهرة 084ش 08

 42 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

إداراة وتوجية األعمال واالستيراد والتصدير وخدمات وخدمات البيع  - 10الفئة 

وعرض السلع لصالح الغير عبر وسائل االتصاالت والدعاية واإلعالن والتسويق وكافة 

 دون غيرها 9فى مجال الفئات  10الستشارات والخدمات بالفئة رقم ا

الخدمات التقنية والفنية وخدمات حجز مواقع االستضافة وحجز اسماء  - 20الفئة 

النطاقات وكافة الخدمات المتعلقة بهما وخدمات تصميم وتطوير معدات وبرميجيات 

ث والتصميم المتعلقة بهما الحاسب االلى والخدمات العلمية والتقنية وخدمات البح

 دون غيرها 20الواردة بالفئة رقم 
 

على حدة EGYPT -التنازل عن ايجيبت  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405870 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -ة احمد العيسوى وشريكتيها سمي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -مدينه العاشر من رمضان  - 1المصريه سنتر  -مدخل أ  - 00الوحده رقم 

 44 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 10الدعايه واالعالن الوارد بالفئه  - 10الفئة 

 

 22بالفئه  مركز طبى الوارده - 22الفئة 
 

-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 
 

    0400175 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/10/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بوسطن كير فارما سيوتكال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع -كمباوند المصريه -ش التسعين الجنوبي  -الدور الرابع  - 220د شقة  01رقم 

 القاهره-الخامس 

 35 - 10 -5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع منتجات الفئة الفئة  - 0الفئة 

 دون غيرها 02جميع منتجات الفئة  - 02الفئة 

 02-0و االستيراد و التصدير في مجال الفئة  10مات الوارده بالفئة جميع خد - 10الفئة 

 دون غيرهما
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412578 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دودهشركه ذات مسئوليه مح -جولدن ايز للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادى القاهره -المعادى الجديده  -عمارات العرائس  - 0عماره 

 44 - 35 -9 -5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0محاليل العدسات الالصقه الوارده بالفئه  - 0الفئة 

ه و النظارات الطبيه و الشمسيه و العدسات الالصقه و العدسات الطبي - 9الفئة 

  9اكسسوارات النظارات و العدسات الالصقه و الطبيه الوارده بالفئه 

 10محالت تجزئة واداره البيع و الشراء الوارده بالفئه  - 10الفئة 

 22الخدمات الطبيه الوارده بالفئه  - 22الفئة 
 

د مالك العالمة تعه -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 
 

    0414790 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -زيتا ميدسن للمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -حدائق االهرام  -ع  001رقم شقه بالعقار 

 35 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0المستحضرات الصحيه والطبيه واالغذيه الخاصه والمكمالت الغذائيه بالفئة  - 0الفئة 

االعمال التجاريه والتسويق االلكترونى وخدمات متاجر التسويق واالعالن   - 10الفئة 

 0مجال الفئه  في 10والبيع والشراء بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418558 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جريت اوتوموتيف للتجاره والصناعه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ت ونفق الدائرى منطقه النخيل جنوب نهايه محور الشهيد قبل محطة وقود شيل او

 القاهره

 35 - 12 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنجات الوارده بالفئه رقم  - 4الفئة 

 00جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 00الفئة 

 00-4فى مجال الفئه  10االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - 10الفئة 
 

  G Aالتنازل عن الحروف جى ايه  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه      االشتراطات        : 

كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402145 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/11/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 حدودهش.ذات مسئولية م -طيف ال اي دي لتجارة الكهربائيات ومواد االنارة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -ديرة -ملك ضاحي خلفان ضاحي المهيري  - 0معرض 

 35 - 11 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9المنتجات الوارده بالفئة  - 9الفئة 

 دون غيرها 00المنتجات الوارده بالفئة  - 00الفئة 

 دون غيرهما 9/00في مجال  10ر بالفئة خدمات االستيراد و التصدي - 10الفئة 
 

التنازل عن كلمة ليد على حدة-االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة السيد محمد شحاتة واوالدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ميدان الجيش  -شارع الشيخ قمر الظاهر  9

 35 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 

 9في مجال  10االستيراد الوارد بالفئة  - 10الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

201 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414372 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -الشركة المصرية لالستشارات العقارية والزراعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الهضبه العليا امام نادى مصر للتأمين  9من ش  01ناصيه ش  0242 - 0241رقم 

 المقطم

 37 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 10االستثمار العقارى فئة  - 10الفئة 

 دون غيرها 14المقاوالت والتشييد والبناء بالفئه  - 14الفئة 
 

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 
 

    0415605 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -شريف منصور عبد الحميد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مركز البدرشين  -دهشور 

 37 - 27 : المةــــــات العـــفئ
 

 04النجيلة الصناعي الواردة بالفئة  - 04الفئة 

 14المقاوالت العامة الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417828 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -طارق محمود عبد الوهاب عبد العليم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -شارع المنيا والناصر العرب  020

 42 - 37 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 

 9في مجال الفئة  14خدمات الصيانة واالصالح الواردة بالفئة  - 14الفئة 

ميم وخدمات التصميم الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتص - 20الفئة 

 20والتطوير لعتاد وبرامج الحاسوب الواردة بالفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -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 
 

    0409486 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/02/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -نماء لتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجيستية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -التجمع الخامس  -كمبوند المصراويه  -د  0العقار رقم 

 42 - 38 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9برنامج تطبيقات الوارد بالفئه  - 9الفئة 

  18االنترنت الوارده بالفئه  خدمات - 18الفئة 

 20تصميم برامج كمبيوتر الوارد بالفئه  - 20الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417170 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/07/2020 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -دلتا ستار للتجارة العامة والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -اول المنصورة  -الدور الثالث  -برج الزهراء ش احمد ماهر 

 39 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 هادون غير 09اللحوم ومنتجات اللحوم الواردة بالفئة   - 09الفئة 

 10,  12,  09في مجال الفئة  19التعبئة والتغليف الوارد بالفئة  - 19الفئة 
 

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 
 

    0406549 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/01/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة من جزر كايمان -ز كو.، ليمتد ادفانست نيو تيكنولوجي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 0هوسبيتال رود ، جورج تاون ، غراند كايمان كيه واى  04كايمان كوربوريت سنتر ، 

 ، جزر كايمان 9228 -

 45 - 42 -39 -36 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

ة والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير األجهزة واألدوات العلمية والمالحي - 9الفئة 

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

المراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف 

أو نسخ الصوت أو أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية؛ أجهزة تسجيل أو إرسال 

الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل؛ ماكينات بيع آلية لألجهزة التي 

تعمل بقطع النقد؛ آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات وأجهزة الحواسيب لمعالجة 

البيانات؛ برمجيات الحاسوب؛ برامج الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب في شكل تطبيق 

وأجهزة الكمبيوتر؛ تطبيقات البرمجيات لالستخدام مع األجهزة لألجهزة المحمولة 

المحمولة؛ برمجيات لمعالجة المدفوعات اإللكترونية من وإلى الغير؛ برمجيات 

الحاسوب وتطبيقات البرمجيات المستخدمة فيما يتعلق بالخدمات المالية والمعامالت 

وصرف العمالت األجنبية المالية والتجارة اإللكترونية والمدفوعات اإللكترونية 

وخدمات التداول والوساطة والخدمات االستشارية االستثمارية؛ برمجيات التحقق من 

الهوية؛ برمجيات الحاسوب وتطبيقات برامج الحاسوب )قابلة للتنزيل(؛ برمجيات 

المراسلة الفورية؛ برمجيات مشاركة الملفات؛ برمجيات االتصاالت لتبادل البيانات 

يديو والصور والرسومات عبر الحاسوب والشبكات المتنقلة والالسلكية والصوت والف

وشبكات االتصاالت؛ برمجيات الحاسوب لمعالجة الصور والرسومات والصوت 

والفيديو والنص؛ برمجيات الحاسوب قابلة للتنزيل لتسهيل النقل اإللكتروني للمعلومات 

برمجيات الحاسوب القابلة  والبيانات والمستندات والصوت والصور عبر اإلنترنت؛

للتنزيل والتي تتيح للمستخدمين المشاركة في االجتماعات والفصول عبر األنترنيت، مع 

إمكانية الوصول إلى البيانات والمستندات والصور وتطبيقات البرمجيات من خالل 

متصفح الويب؛ برمجيات كمبيوتر قابلة للتنزيل للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر وشبكات 

كمبيوتر البعيدة وعرضها والتحكم فيها؛ برمجيات الحوسبة السحابية القابلة للتنزيل؛ ال

البرمجيات السحابية القابلة للتنزيل؛ برامج الحاسوب لتتبع وتقييم سلوك العمالء 

والسلوك الشخصي فيما يتعلق بقرارات الشراء؛ تطبيق البرمجيات الحاسوب لالستخدام 

غير المناخ وتعويض الكربون؛ المنشورات اإللكترونية عبر فيما يتعلق بحفظ البيئة وت

اإلنترنت )يمكن تنزيلها من اإلنترنت أو من شبكة الكمبيوتر أو قاعدة بيانات 
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 جريدة 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

الكمبيوتر(؛ المنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل تحديدا المجالت والمقاالت والكتيبات 

المواد التعليمية في مجال األعمال والمنشورات وأوراق البيانات والمواد اإلعالمية و

والتجارة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية واالتصاالت السلكية 

والالسلكية واإلنترنت والتدريب على األعمال والتجارة اإللكترونية ، األعمال 

ل والمبيعات والتسويق واإلدارة المالية؛ ملحقات الحاسوب؛ حاسبات آلية على شك

مفكرة؛ أجهزة حاسوب محمولة؛ حاسبات نقالة؛ أجهزة حاسوب محمولة باليد؛ 

المساعدات الرقمية الشخصية؛ مشغالت الوسائط الشخصية؛ الهواتف المحمولة؛ 

الهواتف الذكية؛ الكاميرات الرقمية؛ البطاريات وأجهزة شحن البطاريات؛ محطات 

لمادية لشبكات الكمبيوتر واالتصاالت العمل الحاسوبية؛ خوادم الكمبيوتر؛ المكّونات ا

السلكية والالسلكية؛ محوالت ومفاتيح وأجهزة توجيه ومحاور شبكة الكمبيوتر؛ أجهزة 

المودم السلكية والالسلكية وبطاقات وأجهزة االتصاالت؛ حوامل الكمبيوتر المحمول 

بتة؛ نظام وحقائب الكمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق؛ أجهزة الكمبيوتر والبرامج الثا

المالحة في السيارات؛ أقراص مدمجة؛ الموسيقى الرقمية )قابلة للتنزيل من اإلنترنت(؛ 

أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية؛ حصيرة فأرة الحاسوب؛ ّسّماعات الهاتف 

المحمول؛ ملحقات الهاتف المحمول؛ األلعاب والصور واألفالم السينمائية واألفالم 

للتنزيل؛ أنظمة اإلنذار؛ كاميرات مراقبة؛ وحدات البث اإلذاعي والموسيقى القابلة 

والتلفزيوني المتنقلة؛ معدات البث التلفزيوني؛ آالت تصوير؛ آالت تصوير بالفيديو؛ 

سماعات الرأس؛ سماعات األذن؛ مكبرات الصوت؛ أجهزة ومعدات النظام العالمي 

كترونية والفيديو )بما في ذلك لتحديد المواقع؛ برامج الحاسوب وبرامج األلعاب اإلل

البرامج القابلة للتنزيل من اإلنترنت(؛ شاشات البلور السائل لالتصاالت والمعدات 

اإللكترونية؛ مستقبل البث التلفزيوني؛ جهاز التحكم عن بعد؛ برامج تخزين البيانات؛ 

صرفية، النظارات والنظارات الشمسية؛ الفتات إلكترونية؛ بطاقات االئتمان وبطاقات م

وبطاقات نقدية، وبطاقات الشحن، وبطاقات الهاتف وبطاقات الهوية مشفرة أو 

مغناطيسية؛ آالت الصراف اآللي وآالت الصرف النقدي؛ قارئات الكتب اإللكترونية؛ 

خراطيش حبر فارغة، للطابعات وآالت النسخ؛ اجهزة مراقبة االطفال؛ اجهزة مراقبة 

ة؛ أجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ بطاقات المفاتيح المشفرة؛ االطفال بالفيديو؛ واقيات العدس

نظارات ثالثية األبعاد؛ بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب الفيديو؛ أجهزة الكمبيوتر الملبوسة، 

الهواتف الذكية، شاشات العرض، مكونات الحاسوب المادية، أجهزة تتبع النشاط، 

سلكية والالسلكية، أجهزة أجهزة سمعيّة، أجهزة اتصاالت، أجهزة االتصاالت ال

الكمبيوتر الطرفية، مشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة االتصاالت اإللكترونية 

الرقمية؛ أجهزة الكمبيوتر الملبوسة، الهواتف الذكية، شاشات العرض، مكونات 

الحاسوب المادية، أجهزة تتبع النشاط، أجهزة سمعيّة، أجهزة اتصاالت، أجهزة 

والالسلكية، أجهزة الكمبيوتر الطرفية، مشغالت الوسائط المحمولة االتصاالت السلكية 

وأجهزة االتصاالت اإللكترونية الرقمية لتسهيل معامالت الدفع بالوسائل اإللكترونية 

والسماح للعمالء بالوصول إلى معلومات الحساب المالي والمصرفي ومعامالت 

اتف الذكية، الشاشات، شاشات األعمال المصرفية؛ أجهزة الكمبيوتر الملبوسة، الهو

العرض، مكونات الحاسوب المادية، أجهزة تتبع النشاط، أجهزة سمعيّة، أجهزة 

اتصاالت، أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية، أجهزة الكمبيوتر الطرفية، مشغالت 

الوسائط المحمولة وأجهزة االتصاالت اإللكترونية الرقمية جميعها قادرة على توفير 

ل إلى شبكات االتصاالت الالسلكية وشبكات االتصاالت واإلنترنيت؛ تطبيقات الوصو

محمولة قابلة للتنزيل لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر الملبوسة، والهواتف الذكية، 

والشاشات، وشاشات العرض، ومكونات الحاسوب المادية، وأجهزة تتبع النشاط، 
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ة االتصاالت السلكية والالسلكية، وأجهزة واألجهزة السمعيّة، أجهزة اإلتصاالت، وأجهز

الكمبيوتر الطرفية، ومشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة االتصاالت اإللكترونية 

الرقمية؛ برمجيات تطبيقات الكمبيوتر لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر الملبوسة، 

زة والهواتف الذكية، والشاشات، وشاشات العرض، ومكونات الحاسوب الطرفية، وأجه

تتبع النشاط، واألجهزة السمعيّة، أجهزة اإلتصاالت، وأجهزة االتصاالت السلكية 

والالسلكية، وأجهزة الكمبيوتر الطرفية، ومشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة 

االتصاالت اإللكترونية الرقمية؛ بطاقات الدفع المسبق، وبطاقات مصرفية، وبطاقات 

وبطاقات نقدية، وبطاقات الهوية مشفرة أو االئتمان، وبطاقات الخصم المصرفي، 

 ( 29مغناطيسية والواردة بالفئة ) 

التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية؛ الشؤون العقارية؛ المقاصة  - 10الفئة 

والتوفيق بين المعامالت المالية عن طريق شبكة حاسوبية عالمية؛ الخدمات المصرفية 

خدمات بطاقات االئتمان، تجهيز ونقل الفواتير  والخدمات المالية عبر االنترنت؛

والمدفوعات المتصلة بها، توفير التأمين على المعامالت المالية؛ خدمات تحويل 

االموال؛ نقل االموال بوسائل إلكترونية لآلخرين؛ تحويل المدفوعات لآلخرين عن 

والدفع؛ ترتيب طريق شبكة االنترنت؛ الخدمات المالية، تحديدا خدمات تجهيز الفواتير 

وادارة عقود االيجار والتأجير؛ تأجير العقارات واستئجارها؛ تثمين العقارات؛ تقييم 

العقارات، تمويل العقارات، االستثمار العقاري؛ خدمات السمسرة العقارية؛ خدمات 

وكاالت العقارات؛ خدمات وكاالت اإلسكان؛ والخدمات اإلكتوارية؛ إدارة العقارات 

تشارية؛ جمع االيجارات؛ استئجار المكاتب )العقارات(؛ استئجار الشقق والخدمات االس

والمنازل؛ توفير المعلومات المالية عن طريق شبكة االنترنت؛ خدمات إيداع واصدار 

قسائم السفر؛ االستثمارات الرأسمالية؛ التقييم المالي ]التامين، المصرف والعقار[؛ 

؛ الخدمات المالية والتأمين؛ الخدمات المالية والخدمات المالية وخدمات ادارة األصول

المقدمة عن طريق وسائل االتصاالت السلكية؛ خدمات النصح واإلرشاد المالية؛ 

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؛ الخدمات المصرفية المقدمة عن طريق اإلنترنت من 

مات أسعار قواعد بيانات الحاسوب أو اإلنترنت؛ خدمات سمسرة األوراق المالية، خد

البورصة؛ سمسرة األسهم والسندات، التحليل المالي؛ خدمات البطاقات المدينة، خدمات 

بطاقات الحساب، خدمات ضمان الشيكات؛ الخدمات المصرفية، حساب االدخار 

واالستثمار؛ وخدمات المقاصة المالية؛ التحقق من االئتمان عن طريق الشبكة العالمية 

مات إدارة مخاطر االئتمان االلكتروني؛ دفع ثمن الشراء للمعلومات الحاسوبية؛ خد

االلكتروني وخدمات الدفع االلكتروني للفواتير؛ خدمات تقديم القروض االئتمانية 

والدائنة للحسابات المالية؛ إصدار بطاقات القيمة المخزنة، بطاقات الدفع وبطاقات 

لمعلومات المتعلقة بالتمويل السحب اآللي؛ خدمات بطاقات االئتمان الهاتفية؛ خدمات ا

والتأمين، المقدمة عبر االنترنت من قاعدة بيانات حاسوبية او من شبكة االنترنت؛ وكالة 

لجمع رسوم الغاز والكهرباء؛ تقييم التحف؛ تقييم االعمال الفنية؛ تقييم المجوهرات؛ تقييم 

جمع التبرعات السيارات المستعملة؛ عرض المعلومات الضريبية )الخدمات المالية(؛ 

الخيرية؛ تنظيم التبرعات الخيرية؛ التبرعات الخيرية؛ تأجير النقود الورقية وآالت عد 

ومعالجة العملة؛ تأجير أجهزة صرف نقدية أو آالت صرف آلية؛ خدمات الدفع عبر 

اإلنترنت؛ ترتيب التمويل لمشاريع البناء؛ إصدار القسائم؛ توفير خدمات تحويل األموال 

ية؛ خدمات الصرف النقدي، خدمات توزيع النقد، تقديم بطاقات وعمالت اإللكترون

رمزية مسبقة الدفع؛ خدمات تحويل األموال؛ بما في ذلك جميع الخدمات المشار إليها 

أعاله التي تقدم بالوسائل االلكترونية؛ واالستشارات، المعلومات والخدمات االستشارية 

خدمات تحويل العمالت األجنبية؛ صرف العمالت  المتعلقة بالنقل اإللكتروني لألموال؛
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األجنبية؛ االتجار بالعملة؛ صرف العمالت؛ سمسرة العمالت؛ المعامالت المالية عن 

طريق سلسلة الكتل؛ تقديم خدمات جمع التبرعات الخيرية المتعلقة بتعويض الكربون؛ 

ن؛ تمويل مشاريع الوساطة في تعويض الكربون؛ الرعاية المالية لبرامج تعويض الكربو

خفض االنبعاثات واالستثمار فيها؛ االستثمار في برامج ومشاريع تعويض الكربون؛ 

االستثمار في صناديق خفض االنبعاثات؛ تقديم القروض؛ تقديم قروض مؤقتة؛ خدمات 

استشارية، معلومات وخدمات إرشادية تتعلق بالخدمات المذكورة أعاله والواردة بالفئة 

 (10  

المواصالت؛ تعبئة وتخزين البضائع؛ ترتيبات السفر؛ التخزين الفعلي  - 19الفئة 

للبيانات أو المستندات المخزنة إلكترونيًا؛ معلومات النقل؛ وساطة السفن؛ نقل السيارات؛ 

النقل الجوي؛ تأجير المركبات؛ توفير المياه؛ توصيل الرسائل؛ الحجز )السفر(؛ النقل 

بضائع عن طريق البريد؛ خدمات البريد ]الرسائل أو عن طريق األنابيب؛ تسليم ال

البضائع[؛ خدمات النقل تحديدا إدارة النقل؛ خدمات تأجير السيارات؛ خدمات مواقف 

السيارات؛ رحالت اليخوت و/أو القوارب؛ خدمات وكاالت السفر؛ خدمات حجز السفر 

مات الخاصة به، ومعلومات السفر؛ خدمات وكالة تذاكر السفر؛ ترتيب السفر والمعلو

يتم توفيرها عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر أو اإلنترنت؛ توفير المعلومات 

المتعلقة بالسفر والسياحة عبر اإلنترنت أو عبر شبكات االتصاالت؛ نقل البضائع 

والركاب؛ التعبئة والتغليف؛ توفير معلومات الطرق وحركة المرور، خدمات السائقين؛ 

يغ البضائع؛ وساطة الشحن؛ خدمات اإلزالة؛ الوساطة في تأجير أو استئجار تحميل وتفر

أو بيع أو شراء سفن و/أو قوارب؛ إنقاذ وإعادة تعويم السفن و/أو القوارب؛ القيادة؛ 

توزيع الغاز وإمداداته؛ توزيع الكهرباء وإمداداته؛ توزيع الحرارة وإمدادتها؛ توزيع 

ق الرسو؛ استئجار المستودعات؛ توفير مناطق الطيران؛ المياه وإمداداتها؛ خدمات مراف

توفير طرق برسوم المرور؛ تأجير الكراسي المتحركة؛ إدارة أماكن وقوف السيارات؛ 

تأجير الطائرات؛ تأجير الحاويات؛ تأجير الدراجات الهوائية؛ تأجير السيارات؛ تأجير 

البشرية؛ تأجير أنظمة وقوف  السفن و/أو القوارب؛ تأجير المركبات التي تعمل بالطاقة

السيارات الميكانيكية؛ تأجير منصات النقل؛ تأجير آالت التعبئة أو التغليف؛ تأجير 

الثالجات؛ جمع النفايات المنزلية؛ جمع النفايات الصناعية؛ تأجير أنظمة المالحة؛ توفير 

رحالت اتجاهات القيادة ألغراض السفر؛ تأجير الطائرات؛ نقل المدرعات؛ ترتيب ال

البحرية؛ ترتيب خدمات نقل الركاب لآلخرين عبر اإلنترنت؛ ترتيب النقل لجوالت 

السفر؛ حجز المقاعد للسفر؛ موقف السيارات؛ التجديد النقدي ألجهزة الصرف اآللي؛ 

خدمات السياقة؛ جمع البضائع القابلة إلعادة التدوير ]النقل[؛ توصيل البضائع؛ توصيل 

مرافقة المسافرين؛ توصيل الزهور؛ ترتيب البريد؛ الشحن الصحف؛ توزيع الطاقة؛ 

]شحن البضائع[؛ تأجير المرآب؛ تغليف الهدايا؛ تأجير الخيول؛ إطالق األقمار 

الصناعية لآلخرين؛ تخزين األمتعة؛ تأجير الحافالت؛ تسليم الطرود؛ تأجير مكان 

نة إلكترونيًا؛ تأجير لوقوف المركبات؛ التخزين الفعلي للبيانات أو المستندات المخز

الثالجات؛ تأجير المجمدات؛ تأجير سيارات السباق؛ تأجير حاويات التخزين؛ تأجير 

الجرارات؛ تأجير رفوف سقف السيارة؛ تأجير الكراسي المتحركة؛ تجديد آالت البيع؛ 

عمليات اإلنقاذ ]النقل[؛ إنقاذ السفن؛ خدمات سيارات األجرة؛ سحب السيارات؛ 

ور؛ وساطة النقل؛ حجز النقل؛ خدمات النقل للجوالت السياحية؛ النقل معلومات المر

والخدمات اللوجستية؛ حجز السفر؛ لف البضائع؛ الخدمات االستشارية والمعلومات 

 ( 19والخدمات اإلرشادية المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله والواردة بالفئة ) 

حث والتصميم المتعلق بها، وخدمات الخدمات العلمية والتكنولوجية والب - 20الفئة 

التحليل الصناعي والبحثي؛ تصميم وتطوير أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات؛ البرنامج 
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كخدمة؛ تشفير وفك تشفير وتوثيق المعلومات والرسائل والبيانات؛ توفير خدمات 

مصادقة المستخدم باستخدام البيومترية والتعرف على الوجه ومصادقة بصمات 

التعرف على الصوت وأنواع أخرى من تكنولوجيا مصادقة األجهزة األصابع و

والبرامج لتوفير الخدمات المالية ومعامالت التجارة اإللكترونية والتبرعات وتتبع 

المنتجات المرّخصة ومشاركة المعجبين؛ خدمات أمن البيانات؛ أمن تكنولوجيا 

مبيوتر لحماية البيانات؛ توفير المعلومات، والحماية والترميم؛ تحليل تهديدات أمان الك

خدمات األمن لشبكات الكمبيوتر والوصول إلى الكمبيوتر والمعامالت المحوسبة؛ شهادة 

)مراقبة جودة( البيانات عبر سلسلة الكثل؛ مصادقة البيانات عبر سلسلة الكثل، بما في 

خدمات ذلك جميع الخدمات المذكورة أعاله الستخدامها فيما يتعلق بأنظمة الدفع؛ 

الكمبيوتر فيما يتعلق بنقل المعلومات والبيانات والمستندات والصور عبر اإلنترنت؛ 

موفر خدمة التطبيقات، تحديدا استضافة تطبيقات برامج الكمبيوتر لآلخرين؛ موفر 

خدمة التطبيقات التي توفر برامج في مجاالت المؤتمرات عبر اإلنترنت والمؤتمرات 

رونية والتعاون في المستندات وعقد المؤتمرات عبر الفيديو الصوتية والرسائل اإللكت

ومعالجة الصوت والمكالمات؛ توفير برامج غير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت لتسهيل 

التشغيل البيني لتطبيقات برامج متعددة؛ خدمات الدعم الفني المتعلقة ببرامج الكمبيوتر 

لكتروني والهاتف؛ خدمات الكمبيوتر، والتطبيقات المقدمة عبر اإلنترنت والبريد اإل

تحديدا إنشاء مجتمع عبر اإلنترنت للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات، 

والحصول على تعليقات من أقرانهم، وتشكيل مجتمعات افتراضية، والمشاركة في 

الشبكات االجتماعية، وتبادل الوثائق؛ تقديم المشورة بشأن تكنولوجيا الكمبيوتر 

ستخدمي اإلنترنت عن طريق خط اإلتصال المباشر؛ خدمة الكمبيوتر المتعلقة بإنشاء لم

فهارس المعلومات والمواقع والموارد على شبكات الكمبيوتر؛ توفير محركات البحث؛ 

تصميم أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر الصغيرة 

يدويا؛ تصميم المساعدات الرقمية الشخصية  المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة

ومشغالت الوسائط الشخصية؛ تصميم الهواتف المحمولة والهواتف الذكية؛ تصميم 

الكاميرات الرقمية؛ خدمات الكمبيوتر؛ برمجة الحاسوب؛ خدمات تكامل الكمبيوتر؛ 

مات خدمات تحليل الكمبيوتر؛ برمجة الكمبيوتر فيما يتعلق بمكافحة الفيروسات؛ خد

برامج نظام الكمبيوتر؛ تصميم برامج الكمبيوتر؛ تصميم نظام الكمبيوتر؛ تصميم 

وتطوير صفحات الويب؛ استضافة صفحات الويب لآلخرين؛ استضافة برامج تطبيق 

الكمبيوتر للبحث عن المعلومات واسترجاعها من قواعد البيانات وشبكات الكمبيوتر؛ 

طلب محدد من المستخدمين النهائيين عن طريق توفير المعلومات التقنية بناًء على 

الهاتف أو شبكة الكمبيوتر؛ الخدمات االستشارية فيما يتعلق برامج الكمبيوتر؛ خدمات 

الكمبيوتر المتعلقة بالبحث المخصص لقواعد بيانات الكمبيوتر والمواقع اإللكترونية؛ 

بيانات والوثائق المادية تشفير وفك تشفير اإلشارات اإللكترونية والحاسوبية؛ تحويل ال

إلى صيغة الوسائط اإللكترونية؛ خدمات اختبار وتقييم المنتجات؛ الخدمات المعمارية 

والتصميم؛ التصميمات الداخلية للمباني والمكاتب والشقق؛ خدمات معلومات الكمبيوتر؛ 

وتر خدمات معلومات الشبكة، تحديدا توفير المعلومات التقنية المتعلقة بأجهزة الكمبي

والشبكات في مجال األعمال والتجارة اإللكترونية؛ توفير برامج إدارة مخاطر أمان 

الكمبيوتر؛ معلومات أمان الكمبيوتر وخدمات المعرفة واالختبار؛ خدمات ضمان 

الجودة؛ خدمات الكمبيوتر المتعلقة بالمصادقة على المعامالت التجارية وإعداد التقارير 

لوصول إلى خدمات أمن أجهزة الكمبيوتر والشبكات الخاصة بها؛ التحكم في ا

اإللكترونية وقواعد البيانات؛ أمان خدمات نقل البيانات والمعامالت عبر شبكات 

الكمبيوتر؛ استشارات في مجال أمن البيانات؛ االستشارات التكنولوجية المتعلقة بتأمين 
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 جريدة 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

لومات في مجاالت االتصاالت؛ خدمات أمن شبكة االتصاالت المحوسبة؛ توفير المع

اإلنترنت والشبكة العالمية وأمن شبكات االتصاالت المحوسبة والنقل اآلمن للبيانات 

والمعلومات؛ خدمات استشارية في مجاالت اإلنترنت وشبكة اإلنترنت العالمية؛ خدمات 

أمن شبكات االتصاالت المحوسبة وخدمات أمن المعلومات؛ خدمات المصادقة ألمن 

وثيق عبر اإلنترنت للتوقيعات اإللكترونية؛ النسخ االحتياطي للبيانات الكمبيوتر؛ الت

خارج الموقع؛ تخزين البيانات اإللكترونية؛ توفير معلومات عن تكنولوجيا الكمبيوتر 

والبرمجة عبر موقع على شبكة اإلنترنت؛ خدمات رسم الخرائط؛ حوسبة سحابية؛ 

تخدام المؤقت للبرامج المستندة إلى خدمات توفير االستضافة السحابية؛ توفير االس

مجموعة النظراء غير القابلة للتحميل وبرامج الحوسبة السحابية؛ التخزين اإللكتروني 

للبيانات؛ توفير أنظمة الكمبيوتر االفتراضية وبيئات الكمبيوتر االفتراضية من خالل 

ويض الكربون؛ الحوسبة السحابية؛ تأجير برامج الترفيه؛ البحوث التقنية في مجال تع

توفير المعلومات والمشورة واالستشارات فيما يتعلق بتعويض الكربون وحماية البيئة؛ 

توفير المعلومات التكنولوجية حول االبتكارات البيئية والمالئمة للبيئة؛ خدمات االختبار 

والتقييم والرصد البيئي؛ البحث في مجاالت حماية البيئة والمحافظة عليها؛ البحث 

ر المعلومات العلمية في مجال تغير المناخ؛ خدمات االستشارات العلمية وتوفي

والصناعية المتعلقة بالوقود وانبعاثات الوقود وثاني أكسيد الكربون والقضايا البيئية؛ 

الخدمات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بتوصية مسارات العمل للحد من انبعاثات ثاني 

ن حيث التكلفة؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية المتعلقة أكسيد الكربون بطريقة ناجعة م

بإدارة برامج تعويض الكربون؛ خدمات البحث واإلدارة والحماية البيئية؛ الخدمات 

االستشارية والمعلومات والخدمات اإلرشادية المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله 

  20والواردة بالفئة ) 

تماعية التي يقدمها اآلخرون لتلبية احتياجات الخدمات الشخصية واالج - 20الفئة 

األفراد، أي خدمات المتسوقين الشخصية، خدمات الرعاية الشخصية غير الطبية 

لآلخرين في طبيعة التخطيط، التنظيم، التنسيق، الترتيب ومساعدة األفراد على أداء 

افقة المهام اليومية، خدمات التذكير الشخصية، خدمات الحراسة الشخصية، المر

االجتماعية؛ خدمات استشارية تتعلق بالتخطيط االجتماعي، المرافقة، خدمات وكالة 

التعريف الشخصي، خدمات التدبيرالمنزلي، مجالسة األطفال، مجالسة الحيوانات 

األليفة، وكاالت المباحث، التعهد، تخطيطات األبراج؛ خدمات العمل االجتماعي؛ 

دمات تسجيل اسم النطاق )الخدمات القانونية(؛ خدمات المواعدة؛ خدمات قانونية؛ خ

خدمات الحراسة واألمن؛ خدمات السالمة الشخصية؛ تأجير و/أو استئجار خزائن؛ 

تأجير المالبس؛ توفير خدمات الحماية )األمن( من خالل المحطات المركزية الكهربائية 

ة إنذار الدخيل للمتطفلين، وأنظمة الحماية ضد السرقة والحرائق؛ خدمات مراقبة أجهز

والسارق، أجهزة الكشف عن الحرائق والفيضانات وخدمات مراقبة اإلنذار؛ ترخيص 

البيانات الرقمية والصور الثابتة والصور المتحركة والصوتية والنصوص؛ إنشاء 

وتجميع وصيانة سجل بأسماء النطاقات؛ فحص األمتعة ألغراض أمنية؛ خدمات 

مات األمن لحماية الممتلكات واألفراد؛ خدمات التحقيق في الخلفية الشخصية؛ خد

جنائزية؛ خدمات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ إطالق الحمام للمناسبات 

الخاصة؛ خدمات التحنيط؛ توفير مطابقة معلومات التعريف الشخصية ]خدمات التحقق 

ادقة من الهوية[، بما في ذلك استخدام القياسات الحيوية، التعرف على الوجه، مص

بصمة اإلصبع، التعرف على الصوت وأنواع المصادقة األخرى بناًء على قياس 

الخصائص الجسدية أو السلوكية الفريدة وتحليلها؛ خدمات السالمة واإلنقاذ واألمن 

واإلنفاذ؛ خدمات األمن للحماية المادية للممتلكات المادية واألفراد؛ الخدمات الفلكية 
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 جريدة 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

خدمات جنائزية؛ الخدمات الدينية؛ تأجير المالبس؛ والروحية؛ خدمات التحقيق؛ 

استئجار معدات السالمة، اإلنقاذ، األمن والمساعدة؛ خدمات األمن؛ خدمات أمن 

األحداث العامة؛ الخدمات االستشارية والمعلومات والخدمات اإلرشادية المتعلقة 

 ( 20بالخدمات المذكورة أعاله والواردة بالفئة ) 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -منح الطالب حق اسبقية  -:          االشتراطات    
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414276 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة بنيان للتنمية والتجارة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -شارع لبنان  29

 44 - 42 -40 -39 : المةــــــات العـــفئ
 

تأجير مخازن؛ التوزيع من خالل خطوط األنابيب والكابالت؛ مواقف  - - 19الفئة 

السيارات وأماكن تخزينها؛ توزيع وإمداد المياه؛ توزيع ونقل الكهرباء؛ توزيع الطاقة 

خدمات مواقف السيارات؛ مرافق مواقف السيارات )توفيرها(؛  لتدفئة وتبريد المباني؛

تأجير أماكن وقوف السيارات؛ تأجير وسائل النقل؛ خدمات التأجير المتعلقة بالنقل 

  19والتخزين. وبشكل عام جميع الخدمات الواردة بالفئة 

شروبات؛ تكييف وتنقية الهواء والمياه؛ إنتاج الطاقة؛ معالجة األغذية والم - 22الفئة 

 22الجزارة.وبشكل عام جميع الخدمات الواردة بالفئة 

خدمات التصميم المتعلقة بالعقارات؛ استطالع رأى عن العقارات؛ إعداد  - 20الفئة 

التقارير المتعلقة بالتخطيط العقاري؛ الخدمات المعمارية لتصميم مراكز التسوق؛ 

مات المعمارية لتصميم المباني؛ تصميم أنظمة البناء الهندسية؛ تصميم المباني؛ الخد

الخدمات المعمارية لتصميم المباني التجارية؛ الخدمات المعمارية لتصميم مباني 

المكاتب؛ مراقبة جودة المباني المنجزة؛ الخدمات المعمارية لتصميم المرافق المكتبية؛ 

 خدمات تصميم تخطيط المكاتب؛ تصميم المساحات المكتبية؛ خدمات تخطيط ]تصميم[

المكاتب؛ خدمات تصميم أماكن التجزئة؛ تخطيط وتصميم مواقع البيع بالتجزئة؛ 

التصميم الداخلي التجاري؛ خدمات التصميم التجاري؛ تصميم المتاجر؛ التصميم الداخلي 

للمتاجر؛ تصميم مراكز التسوق؛ تخطيط ]تصميم[ المحالت التجارية؛ تصميم تجهيزات 

متاجر؛ خدمات التصميم الداخلي للمحالت التجارية؛ المحالت ؛ تصميم أنظمة تجهيز ال

خدمات التصميم المتعلقة بعروض المتاجر؛ خدمات التصميم المتعلقة بالتصميمات 

الداخلية للمتاجر؛ خدمات التصميم الداخلي للمحالت؛ تصميم المطاعم؛ تخطيط 

؛ خدمات ]تصميم[ المطاعم؛ تصميم المالبس واألحذية وأغطية الرأس؛ خدمات التصميم

العلم والتكنولوجيا؛ التصميم المعماري؛ خدمات تصميم المباني؛ تصميم المباني؛ تطوير 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

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

مشاريع البناء؛ تطوير األراضي )الخدمات المعمارية ذات صلة بالتخطيط الحضري؛ 

التصميم الحضري؛ الهندسة المعمارية؛ تصميم البناء؛ تصميم المباني التجارية؛ تصميم 

؛ تخطيط التصميم؛ خدمات التصميم للمعارض؛ خدمات التصميم المباني الخارجية

الداخلي والخارجي؛ تخطيط وتصميم أماكن البيع بالتجزئة ؛ تخطيط الفضاء ]التصميم[ 

 20من الداخل.وبشكل عام جميع الخدمات الواردة بالفئة 

محالت بستنة المناظر الطبيعية من خالل عروض األزهار للمباني الداخلية؛   - 22الفئة 

الحالقة؛ صالونات التجميل؛ خدمات الصيدلة؛ خدمات الرعاية الصحية البشرية؛ نظافة 

اإلنسان والعناية بالجمال؛ تصميم الحدائق والمناظر الطبيعية؛ خدمات هندسة المناظر 

الطبيعية؛ رعاية الحيوانات األليفة؛ خدمات مستشفى الحيوانات األليفة؛ مستشفى 

ن؛ رعاية صحية؛ خدمات الرعاية الصحية؛ المراكز الصحية؛ البيطري؛ ؛ طب األسنا

خدمات المراكز الصحية؛ خدمات العيادات الصحية؛ تدليك؛ تدليك وتدليك شياتسو 

العالجي؛ خدمات الرعاية الصحية المدارة؛ عيادات طبية ورعاية صحية؛ الخدمات 

نية؛ خدمات الطبية؛ خدمات الصحة العقلية؛ خدمات النظارات؛ الخدمات الصيدال

الصيدلة؛ العالج )البدني( المستشفيات؛ العيادات؛ توفير المرافق الطبية؛ خدمات توفير 

المرافق الطبية؛ خدمات السبا؛ خدمات الرسم على الجسد؛؛ توفير مرافق الساونا؛ توفير 

المرافق العامة؛ توفير مرافق السبا؛ صالونات )تصفيف الشعر(؛ المنتجعات؛ صالونات 

 22ة بالبشرةوبشكل عام جميع الخدمات الواردة بالفئة العناي
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412217 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/04/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -نه ابراهيم محمد نور الدين حسين مزيو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -التجمع االول  - 0بنفسج  -  80ق 

 42 - 27 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 04الفئة 

 20جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 20الفئة 
 

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

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 
 

    0415394 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/06/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ابراهيم جمعة سالم حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينة نصر اول  -ش محمد عوض  09

 45 - 44 -43 -42 -41 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع خدمات الفئة  - 20الفئة 

 20جميع خدمات الفئة  - 20الفئة 

 21جميع خدمات الفئة  - 21الفئة 

 22جميع خدمات الفئة  - 22الفئة 

 20جميع خدمات الفئة  - 20الفئة 
 

ات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعهاالشتراط
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420567 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -كرييتف جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - مدينه نصر اول -ش احمد حسنى  24

 45 - 44 -43 -42 -41 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 20الفئة 

 دون غيرها 20جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 20الفئة 

 دون غيرها 21جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 21الفئة 

 دون غيرها 22جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 22الفئة 

 دون غيرها 20جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 20الفئة 
 

على  061603العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

دون غيرها 49الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0416284 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/07/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية  بسيطة  -تهاني حسن عمر السويسي وشركاها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المقطم   - 9ش   9020القطعة 

 43 - 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 12جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 12الفئة 

 21ة بالفئة رقم جميع الخدمات الوارد - 21الفئة 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408937 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/02/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يوليو المهندسين الجيزة العجوزة 00ش  002

 44 - 43 -41 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات الترفيهية التي تقدمها الفنادق. توفير المرافق الترفيهية في الفنادق ؛  - 20الفئة 

ترتيب دورات تعليمية للسياح ؛ توفير مرافق الترفيه واالستجمام ؛ وسائل الترفيه؛ 

مات الترفيه في طبيعة خدمات الترفيه خدمات ملهى ليلي ]ترفيه[ ؛ توفير الترفيه، خد

تقديم الرقص الحي والتنوع والعروض الموسيقية ؛ خدمات النادي الصحي ، أي توفير 

التعليم والمعدات في مجال ممارسة الرياضة البدنية ؛ توفير المرافق الرياضية 

والترفيهية تنظيم وإجراء المعارض الحية والفعاليات والمؤتمرات والمحاضر والندوات 

ات في مجاالت الثقافة والرياضة والترفيه لألغراض غير التجارية وغير واالجتماع

التجارية، حجوزات تذاكر الحفل والمسرح واألوبرا ؛ توفير األنشطة الترفيهية 

والرياضية والثقافية، أي تنظيم األحداث الرياضية والثقافية المجتمعية والعروض 

ية؛ تنظيم المؤتمرات وتنظيم المعارض الموسيقية الحية وأحداث الطهي والمناسبات الفن

لألغراض الثقافية والتعليمية؛ الترتيب لحجز التذاكر للعروض وغيرها من األحداث 

الترفيهية؛ خدمات نادي الصحة واللياقة البدنية، تقديم التعليمات واالستشارات في مجال 

اللياقة البدنية التمارين البدنية ؛ استئجار معدات التمارين الرياضية؛ توفير مرافق 

والتمارين الرياضية؛ توفير مرافق لألنشطة الترفيهية؛ توفير حمامات السباحة، توفير 

مرافق للرياضات المائية، توفير مرافق ملعب تنس، واستئجار مالعب تنس وتعليم 

التنس، توفير خدمات المالهي الترفيهية ؛خدمات التخطيط لحفل الزفاف، خدمات تنظيم 

دارتها، أي ترتيب وتنظيم وجدولة وتصميم المؤتمرات الخاصة ألغراض المؤتمرات وإ

الترفيه االجتماعي ؛ خدمات الكازينو، خدمات األلعاب في الكازينو، تقديم لنزالء الفندق 

بالمعلومات التعليمية والترفيهية عن مناطق الجذب المحلية والنقاط المثيرة لالهتمام 

لفندق وتوزيع المواد المتعلقة بها، المعارض الفنية. ضمن المناطق المجاورة لممتلكات ا
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

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

 دون غيرها 20بشكل عام كافة الخدمات تحت فئة 

خدمات المطاعم ، المطاعم ، والحانات وصالة الكوكتيل وخدمات اإلقامة في  - 21الفئة 

المنتجعات ؛ توفير مرافق لألغراض العامة لالجتماعات ؛ توفير مرافق الحفالت 

الجتماعية للمناسبات الخاصة ؛ وحجز خدمات اإلقامة الفندقية لآلخرين ؛ والفعاليات ا

استئجار سكن مؤقت، الحجوزات )اإلقامة المؤقتة( ؛ خدمات الفنادق ، الموتيالت ، 

المقاهي ، الحفالت والمطاعم وخدمات المطاعم. استئجار قاعات لعقد المناسبات 

الجتماعات ؛ الفنادق؛ خدمات والمؤتمرات والمحاضرات والمعارض والندوات وا

فندقية؛ حجوزات فندقية؛ معلومات فندقية؛ منتجعات فندقية، خدمات تموين الفنادق ؛ 

خدمات مطعم الفندق ؛ ترتيب اإلقامة في الفنادق ؛ توفير اإلقامة في الفنادق ؛ خدمات 

ادق حجز الفنادق ؛ خدمات اإلقامة في الفنادق ؛ خدمات المنتجعات الفندقية ؛ الفن

والموتيالت ، تقديم اإلقامة في الفنادق ؛ حجز اإلقامة في الفنادق ؛ خدمات حجز اإلقامة 

في الفنادق ؛ حجز اإلقامة في الفنادق ؛ خدمات حجز غرف الفنادق ؛ خدمات الحجز 

للفنادق المعلومات المتعلقة بالفنادق القيام بحجوزات الفنادق لآلخرين ؛ تقديم خدمات 

الفنادق للعمالء المفضلين ترتيب وجبات الطعام في الفنادق ؛ خدمات  الفنادق؛ خدمات

المطاعم التي تقدمها الفنادق ؛ مكاتب اإلقامة ]الفنادق ، بنسيونات [ ؛ توفير مرافق 

المعارض في الفنادق. خدمات استشارية متعلقة بمرافق الفندق ؛ حجز غرف الفنادق 

الفنادق ؛ خدمات الوكالة لحجز اإلقامة في  للمسافرين ؛ خدمات حجز وكالة لإلقامة في

الفنادق ؛ خدمات مكتب السكن ]الفنادق ، بنسيونات [ ؛ توفير المعلومات المتعلقة 

بالفنادق ؛ توفير اإلقامة في الفنادق والموتيالت ؛ خدمات وكاالت السفر إلجراء 

لفنادق ؛ خدمات حجوزات الفنادق ؛ توفير المعلومات عبر اإلنترنت المتعلقة بحجوزات ا

حجز الفنادق المقدمة عبر اإلنترنت؛ الفنادق وبيوت الشباب والصعود والمنازل والسكن 

؛ خدمات الضيافة ]اإلقامة[ ؛ خدمات الضيافة ]الطعام والشراب[ ؛ خدمات تقديم الطعام 

ألجنحة الضيافة ؛ توفير اإلقامة المؤقتة كجزء من باقات الضيافة ؛ بيوت سياحية 

لسياحة المنزلية ؛ خدمات المخيمات السياحية ]اإلقامة[؛ حجز السكن السياحي خدمات ا

؛ ترتيب اإلقامة للسياح؛ استئجار سكن مؤقت في بيوت العطالت والشقق ؛ توفير إقامة 

مؤقتة في شقق العطالت، تقديم خدمات المطعم ؛ خدمات معلومات المطاعم. خدمات 

( ؛ مطاعم الوجبات -؛ المطاعم )الخدمة الذاتية حجز المطاعم خدمات المطاعم المتنقلة 

السريعة؛ خدمات المطاعم ذاتية الخدمة ؛ خدمات مطاعم الوجبات السريعة ؛ خدمات 

المطاعم والبار ؛ خدمات المطاعم التي تضم مرافق بار مرخصة ؛ توفير الطعام 

م . بشكل والشراب في المطاعم والحانات؛ تقديم الطعام والشراب للضيوف في المطاع

 دون غيرها 21عام كافة الخدمات تحت فئة 

 22كافة الخدمات بالفئة  - 22الفئة 
 

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

014143مرتبطة 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 
 

    0421731 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

20/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة زد لالستثمارات الترفيهية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -كورنيش النيل  04الدور  -البرج الجنوبى  -ابراج النايل سيتي 

 43 - 41 : المةــــــات العـــفئ
 

المالهى والمدن الترفيهيه وتشغيلها تنظيم المؤتمرات والدورات اقامه  - 20الفئة 

والمسابقات والحفالت العامه والمهرجانات واالشراف علي تنفيذهم وجميع خدمات الفئه 

 20رقم 

 21خدمات المطاعم الواردة بالفئه رقم  - 21الفئة 
 

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

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421732 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة زد لالستثمارات الترفيهية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -كورنيش النيل  04الدور  -البرج الجنوبى  -ابراج النايل سيتي 

 43 - 41 : المةــــــات العـــئف
 

تنظيم المؤتمرات والدورات والمسابقات  -المالهى والمدن الترفيهيه   - 20الفئة 

 20والحفالت العامه والمهرجانات والواردة بالفئه رقم 

 21خدمات المطاعم الواردة بالفئه رقم  - 21الفئة 
 

خدامها مجمعهاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باست
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة زد لالستثمارات الترفيهية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -كورنيش النيل  04الدور  -البرج الجنوبى  -ابراج النايل سيتي 

 43 - 41 : المةــــــات العـــفئ
 

اقاممه المالهى والمدن الترفيهيه وتشغيلها تنظيم المؤتمرات والدورات  - 20الفئة 

 20والمسابقات والحفالت العامه والمهرجانات واالشراف علي تنفيذها والوارد بالفئه

 دون غيرها

 رهادون غي 21خدمات المطاعم الوارد بالفئه  - 21الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

224 

 

 جريدة 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 
 

    0421734 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/09/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -زد لالستثمارات الترفيهية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -كورنيش النيل  04الدور  -البرج الجنوبى  -النايل سيتي ابراج 

 43 - 41 : المةــــــات العـــفئ
 

تنظيم المؤتمرات والدورات  -المالهى والمدن الترفيهيه وتشغيلها   - 20الفئة 

 20والمسابقات والحفالت العامه والمهرجانات والواردة بالفئه رقم 

 21م الواردة بالفئه رقم خدمات المطاع - 21الفئة 
 

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 ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412891 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/05/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جمعية اهلية -مؤسسة مستشفى أورام االطفال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -السيدة زينب  - 04104خلف مستشفي اورام االطفال 

 10 - 9 -8 -7 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 

 8جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 8الفئة 

 9الواردة بالفئة جميع المنتجات  - 9الفئة 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419136 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -روب شركة داس ج

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعية ، ج مدينة العبور  -بلوك الصناعات الصغيرة  000القطعة رقم 

 محافظة القليوبية

 10 - 8 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 0الفئة 

 8واردة بالفئه جميع المنتجات ال - 8الفئة 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418354 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -حمد على محمد ابو اسماعيل وشركاه  شركة  محمد ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -مركز ومدينه ميت غمر  -بملك عبده ابراهيم حسين محمد قوره  -ميت ابو خالد 

 الدقهليه

 11 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9المفاتيح والبرايز الكهربائيه الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 00الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418624 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/08/2020 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -كريم مكاوي حسن السيسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -اكتوبر   0مدينة  092 -091قطعه  -ى المنطقه الصناعيه االول

 11 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9لوحة الكهرباء الوارده بالفئه رقم  - 9الفئة 

 00اجهزة انارة الوارده بالفئه رقم  - 00الفئة 
 

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

حروف كال على حدىال
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 جريدة 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 
 

    0382697 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/12/2018 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات المتحدة  -شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينسوتا  -تارجت براندز ،انك 

 االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  0204 -00221مينا بوليس منيسوتا  1000 -ليت مول تي بي اس نيكو 0222

 المتحدة االمريكية

 28 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

: النظارات الشمسية ،علب النظارات الشمسية ، ترمومترات الطقس ، 9الفئة  - 9الفئة 

اقية للهواتف ليس لالستخدام الطبي ؛ أسالك التمديد؛ سماعات محمولة؛ العلب الو

وأجهزة الكمبيوتر اللوحية ؛ البطاريات. برامج قابلة للتنزيل  MP3المحمولة ومشغالت 

 9علي شكل تطبيق الهاتف المحمول الستخدامها في إنشاء وتنظيم قوائم التسوق الفئة 

 دون غيرها

ألعاب  : األلعاب المائية ؛ حمام السباحة القابل للنفخ ولعب الشاطئ؛08الفئة  - 08الفئة 

الرمال زعانف السباحة؛ عوامات السباحة لالستخدام الترفيهي ؛ كرات الشاطئ؛ لعب 

الخيام، مجموعات الهدايا التي تتكون من ألعاب الطاولة وألعاب الحفالت وألعاب الورق 

وألعاب الطاولة وألعاب التافهة وألعاب البناء وألعاب تمثيل األدوار وألعاب الحلقة 

وألعاب مهارة الحركة. ألعاب محشوة و منسوجة؛الورق الملون، وألعاب الذاكرة 

العبوات الملونة المحشوة بااللعاب، عصي العبوات الملونة المحشوة بااللعاب، ألعاب 

الحفاالت و عصي صنع الفقعات ومجموعات الحملول؛ الدمى، البالونات، لعبة 

ئ؛ مضخات ضوضاء كرات لأللعاب كرات للرياضة كرات مطاطية كرات الشاط

معدودة خصيصا لالستخدام مع كرات أاللعاب. حبال القفز ؛ العاب المتفجرات، هدايا 

للحفالت علي شكل لعب صغيرة، ألعاب متحركة كهربائية؛ لعب شخصيات المتحركة ؛ 

لعب الحيوانات لعبة السيارات والقوارب والطائرات، لعبة تشكيل العجين؛ لعبة 

ة الصافرات. لعب الماء ألعاب بالزمبلك لعبة النظارات المعجون؛ لعبة الروبوتات لعب
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 جريدة 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

الشمسية الجديدة؛ لعبة الجديدة، لعبة الوسائد المنفوخة للهزل، لعبة تذكارية، ألعاب 

متوهجة تتكون من العصي المتوهج ، والصفارات ، والسيوف ، لعب عصي الساحر ، 

لناعمة المحشوة، لعبة لعب والمجوهرات ؛ لعبة السيارات ؛ أقنعة تنكرية و العب ا

المجوهرات الجديدة ، تحديدا ، واألساور والقالئد واألقراط والخواتم، لعبة الماكياج 

الجديدة؛ الدمي و بيوت الدمى، لعب األطفال ، تحديدا مستحضرات التجميل لألطفال 

كروت اللعب و لعب الكروت. لعبة القرص للرمي ؛ لعبة البنادق، الورق كهدايا 

( ؛ العاب beanbagاالت بمحرك لصنع فقعات، وسائد كبيرة محشوة) للحفالت و

( ( ؛ مجموعات لعبة الكروكيه و لعبة البولينج ، لعبة صيد beanbagالرمي علي شكل 

السمك مجموعات لعبة المعسكر تتألف من لعبة السجالت وأالسياخ ؛ لعبة سالل 

ا ؛ لعبة التلسكوبات لعبة النزهات؛ لعبة شوايات الشواء و االكسسوارات الخاصة به

المصباح والفوانيس، لعبة شباك الحشرات و اناء الحشرات، العاب البستنة و الشاطئ ، 

تحديدا الدالء ، والمجارف ، المكانس والمجارف ، علب السقي ، والمناخل ، و مقصات 

ثاث ، والمجارف و ادوات الزراعة و الحدائق ؛ لعبة عربات اليد البالستيكية، لعبة األ

الخارجي؛ لعب العربات التي يتم التحكم بها عن بعد ، ترابيزات انشطة األطفال، لعبة 

 دون غيرها 08الدراجات البخارية وألعاب الركوب فئة 

 
 

 منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 


