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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426786  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين  - شركة العربي للتجارة والصناعة ش م م 
  جمهورية مصر العربية

  
  :وانــــــــــــــــــالعن

  

  جمهورية مصر العربية -شارع جوهر القائد ، قسم الجمالية ، القاهرة  ١٢

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات انشاء المبانى واالصالح وخدمات التركيب او التجميع وبصفة  - ٣٧الفئة 
خاصة االنشاء ، البناء ، البناء بالطوب ، االشراف على انشاء المبانى ، عزل المبانى ، 

احكام سد المبانى ، معلومات عن االنشاء ، تأجير معدات االنشاء ، انشاء واصالح 
البار ، تنظيف المبانى من الداخل ، تنظيف السطوح الخارجية المستودعات ، حفر ا

للمبانى ، معالجة المبانى لمنع الرطوبة ، هدم المبانى ، التطهير من الجراثيم ، تركيب 
واصالح االجهزة الكهربائية ، تركيب واصالح المصاعد ، انشاء المصانع ، تركيب 

معدات التسخين ، تركيب  واصالح اجهزة االنذار ضد الحريق ، تركيب واصالح
معدات المطابخ ، دهان االسطح الداخلية والخارجية ، سباكة المواسير ، خدمات 

التسقيف (وضع االسقف) ، احكام سد المبانى ، صيانة واصالح الغرف المنيعة ، 
  ٣٧جميعها واردة بالفئة 

 

غيرهاو ٣٩٩١٠٩العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0356993  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/09/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة هولندية ذات مسئولية محدودة -فيون اميستردام بى فى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ام دي امستيردام , هولندا ٨٨ - ١٠٨٢كلود ديبو سيالن, 

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات اتصاالت الهواتف النقالة؛ واتصاالت  - ٣٨الفئة 
الهواتف الالسلكية؛ خدمات اتصاالت التتابع الالسلكي؛ خدمات االتصاالت عبر االقمار 

الصناعية؛ االتصاالت الالسلكية للمعلومات (وتشمل صفحات الويب)برامج الحاسوب 
بيانات األخرى؛ خدمات إرسال الفاكس؛ خدمات لوحات النشرات االلكترونية؛ وال

خدمات توجيه وتوصيل االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات إرسال الرسائل والصور 
بمساعدة الحاسوب؛ إرسال الرسائل، خدمات الصور وصور الفيديو بواسطة الهواتف 

هواتف االشتراك؛ خدمات البريد  النقالة واألقمار الصناعية؛ خدمات الهواتف؛ خدمات
االلكتروني؛ توفير وصول المستخدم لشبكة الحاسوب العالمية لنقل واستالم البيانات 
حول تشكيلة واسعة من المعلومات؛ توفير وصول المستخدم للشبكة العالمية؛ تزويد 

وصالت السلكية لشبكة الكمبيوتر العالمية؛ خدمات عقد المؤتمرات عن بُعد؛ خدمات 
عقد المؤتمرات عن طريق الفيديو؛ تأجير معدات االتصاالت بعيدة المدى؛ تأجير معدات 

الهواتف؛ خدمات إرسال واستقبال البيانات من خالل شبكات االتصاالت بعيدة المدى؛ 
التبادل اإللكتروني لألصوات، البيانات، والمقاطع الصوتية ، والمقاطع المرئية، 

لتي يمكن الوصول إليها من خالل الحاسوب وشبكات النصوص والرسوم الجرافيكية ا
االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات الرسائل الفورية؛ خدمات نقل الصوت عبر بروتوكول 
اإلنترنت ؛ عقد المؤتمرات الصوتية؛ خدمات الرسائل على اإلنترنت؛ خدمات اإلرسال 

رئي والسمعي اإللكتروني من شخص إلى آخر لملفات الصور الرقمية، والمحتوى الم
المرئي بين المستخدمين؛ خدمات إتاحة الوصول إلى الحاسوب، قواعد البيانات 

اإللكترونية وقواعد البيانات اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت بعيدة 
المدى، تحديدا: اإلرسال اإللكتروني للبيانات، الرسائل، الرسومات، الصور، والمقاطع 

والمعلومات؛ توفير غرف محادثة على االنترنت، خدمات اإلرسال الصوتية ، والفيديو 
الفوري للرسائل ولوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

الحاسوب في مجال التواصل االجتماعي؛ والمقاطع الصوتية ، خدمات نشر النصوص 
منتديات الكترونية  والفيديو على الحاسوب وشبكات اتصاالت أخرى؛ خدمات توفير

للتواصل عن مواضيع المصالح العامة ؛ توفير المرافق على اإلنترنت ولالتصاالت 
بعيدة المدى للتفاعل الفعلي بين مستخدمي الحواسيب، الحواسيب النقالة والمحمولة يدويا 

وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات الرسائل الفورية، خدمات اإلرسال 
على اإلنترنت وإرسال النصوص؛ خدمات البث ؛ خدمات البث من خالل للرسائل 

المواقع اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ النصائح، والمعلومات واالستشارات المتعلقة 
  دون غيرها ٣٨بالخدمات المذكورة أعاله.الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0357000  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/09/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة هولندية ذات مسئولية محدودة -فيون اميستردام بى فى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ام دي امستردام ، هولندا ٨٨، ١٠٨٢كلود ديبوسيالن 

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

ت الهواتف النقالة؛ واتصاالت االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات اتصاال - ٣٨الفئة 
الهواتف الالسلكية؛ خدمات اتصاالت التتابع الالسلكي؛ خدمات االتصاالت عبر االقمار 

الصناعية؛ االتصاالت الالسلكية للمعلومات ؛ خدمات إرسال الفاكس؛ خدمات لوحات 
 النشرات االلكترونية؛ خدمات توجيه وتوصيل االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات إرسال
الرسائل والصور بمساعدة الحاسوب؛ إرسال الرسائل، خدمات الصور وصور الفيديو 

بواسطة الهواتف النقالة واألقمار الصناعية؛ خدمات الهواتف؛ خدمات اشتراك الهواتف 
؛ خدمات البريد االلكتروني؛ توفير وصول المستخدم لشبكة الحاسوب العالمية لنقل 

سعة من المعلومات؛ توفير وصول المستخدم للشبكة واستالم البيانات حول تشكيلة وا
العالمية؛ تزويد وصالت السلكية لشبكة الكمبيوتر العالمية؛ خدمات عقد المؤتمرات عن 
بُعد؛ خدمات عقد المؤتمرات عن طريق الفيديو؛ تأجير معدات االتصاالت بعيدة المدى؛ 

خالل شبكات االتصاالت تأجير معدات الهواتف؛ خدمات إرسال واستقبال البيانات من 
بعيدة المدى؛ التبادل اإللكتروني لألصوات، البيانات، والمقاطع الصوتية ، والمقاطع 

المرئية، النصوص والرسوم الجرافيكية التي يمكن الوصول إليها من خالل الحاسوب 
وشبكات االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات الرسائل الفورية؛ خدمات نقل الصوت عبر 

)) ؛ عقد المؤتمرات الصوتية؛ خدمات الرسائل على VOIPاإلنترنت بروتوكول 
اإلنترنت؛ خدمات اإلرسال اإللكتروني من شخص إلى آخر لملفات الصور الرقمية، 

والمحتوى المرئي والسمعي المرئي بين المستخدمين؛ خدمات إتاحة الوصول إلى 
لكترونية عبر اإلنترنت؛ الحاسوب، قواعد البيانات اإللكترونية وقواعد البيانات اإل

خدمات االتصاالت بعيدة المدى، تحديدا: اإلرسال اإللكتروني للبيانات، الرسائل، 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

الرسومات، الصور، والمقاطع الصوتية ، والفيديو والمعلومات؛ توفير غرف محادثة 
على االنترنت، خدمات اإلرسال الفوري للرسائل ولوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ 

ل إلى قواعد بيانات الحاسوب في مجال التواصل االجتماعي؛ والمقاطع توفير الوصو
الصوتية ، خدمات نشر النصوص والفيديو على الحاسوب وشبكات اتصاالت أخرى؛ 

خدمات توفير منتديات الكترونية للتواصل عن مواضيع المصالح العامة ؛ توفير 
لفعلي بين مستخدمي المرافق على اإلنترنت ولالتصاالت بعيدة المدى للتفاعل ا

الحواسيب، الحواسيب النقالة والمحمولة يدويا وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
خدمات الرسائل الفورية، خدمات اإلرسال للرسائل على اإلنترنت وإرسال النصوص؛ 

خدمات البث ؛ خدمات البث من خالل المواقع اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ النصائح، 
دون  ٣٨واالستشارات المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله. الواردة بالفئة  والمعلومات

  غيرها
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٥٦٩٩٣مع 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404822  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة تأسست  وقائمة طبقا لقوانين  الصين -هواوي تكنولوجيز كو  ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مبنى ادارة هواوي تيكنولوجيز كو ليمتد ، بانتين ، لونجانج ديستريكت شينزهين ، 
  الصين

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات إرسال رسائل؛ توفير غرف دردشة على شبكة اإلنترنت؛ توفير  - ٣٨الفئة 
خدمات ولوج المستخدمين لشبكات كومبيوتر عالمية (مقدمي خدمات)؛ توفير خدمات 
ولوج لقواعد بيانات؛ خدمات إرسال ملفات رقمية؛ خدمات تدفق البيانات؛ خدمات بث 

؛ خدمات االتصاالت عبر هواتف خلوية؛ إذاعي؛ خدمات توفير المؤتمرات عن بعد
خدمات توفير مؤتمرات الفيديو؛ خدمات إرسال مقاطع فيديو حسب الطلب؛ خدمات 

  .٣٨إرسال رسائل وصور من خالل مساعدة أجهزة كومبيوتر؛ جميعها بالفئة 
 

١٥١٨٨٢٩العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0416546  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -تى ان تى في 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة السادس من أكتوبر -المنطقة الحرة اإلعالمية 

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

الت السمعيه والمرئيه من خالل الراديو والتليفزيون واالقمار خدمات االتصا - ٣٨الفئة 
الصناعيه وما شابه ذلك خدمات اذاعه ونقل البرامج التلفزيونية والبرامج االذاعيه 

شبكات االتصاالت الهاتفيه السلكيه والالسلكيه خدمات البث التليفزيونى خدمات البريد 
  ٣٨وجميع خدمات الفئه والوسائل االلكترونيه خدمات وكاله االنباء 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420781  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد -مينا خليل اسكندر صليب 

  :انوــــــــــــــــــالعن
  

  ش رياض باشا حلوان ٦٤

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٨خدمات االتصاالت والمواقع االلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول فئة  - ٣٨الفئة 
  دون غيرها

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421025  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -ذ.م.م   -سيتريس تي في منطقه حرة 
  لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مارات العربية المتحدةاال - دبي  ٥٠٠٦٠٥ص.ب 

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨االتصاالت وجميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٣٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423498  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ى الجنسيةمصر - فرد  -ماجد بطرس حنا ابراهيم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -المعادى  -ابراج عثمان  -شارع كورنيش النيل  ٨

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - ٣٨الفئة 
 

االلوان منح الطالب حق خاص على  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
الموضحة بالصورة
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423796  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات -شركة ماستريد ليمتد_ شركة محدودة مؤسسة فى عجمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ت العربية المتحدةمنطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارا

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٨الفئة 
 

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

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423805  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات -ماستريد ليمتد_ شركة محدودة مؤسسة فى عجمان شركة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٨الفئة 
 

على االلواناالشتراطات        :      منح حق خاص 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424092  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقواننن والية ديالوير - فاسبوك ، انك  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٩٤٠٢٥يا ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورن ١٦٠١

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تبادل الصور والفيديو والبيانات، وهي اإلرسال اإللكتروني لملفات  - ٣٨الفئة 
البصري بين مستخدمي اإلنترنت ؛  –الصور الرقمية والفيديو والمحتوى السمعي 
عد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات خدمات االتصاالت؛ توفير الوصول إلى قوا

اإللكترونية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت، وهي إرسال البيانات 
والرسائل والرسومات [الجرافيكس] والصور ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي 
يع بصري والملفات؛ توفير منتديات لالتصال على شبكة اإلنترنت فيما يتعلق بالمواض

ذات االهتمام العام؛ توفير روابط االتصاالت عبر اإلنترنت التي تنقل مستخدمي 
األجهزة المحمولة والنقالة ومستخدمي اإلنترنت إلى مواقع أخرى؛ تسهيل الوصول إلى 

مواقع اإلنترنت لطرف ثالث أو إلى محتوى إلكتروني آخر لطرف ثالث عبر تسجيل 
الدردشة عبر اإلنترنت وخدمات المراسلة  دخول عام [شامل]؛ توفير خدمات غرف

الفورية ولوحات النشرات اإللكترونية؛ خدمات البث الصوتي وبث النصوص والفيديو 
عبر شبكة اإلنترنت أو شبكات االتصاالت األخرى؛ خدمات بروتوكول االتصاالت 

ية]؛ والمحادثات الصوتية عبر اإلنترنت (فواب)؛ خدمات االتصاالت الهاتفية [التليفون
توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر في مجاالت شبكات التواصل االجتماعي 
والتعارف االجتماعي والمواعدة [المرافقة اإلجتماعية]؛ خدمات االتصاالت وخدمات 

كمبيوتر شبكه االتصال بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني للصور والمحتوى 
والصور الفوتوغرافية والفيديو والبيانات  البصري ومحتوى الفيديو –السمعي 

والنصوص والرسائل والدعاية واإلعالن ووسائل االتصال والمعلومات الخاصة 
بالدعاية واإلعالن؛ البث والبث المباشر للفيديو والمحتوى السمعي والبصري والمحتوى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

بصرية السمعي والبصري التفاعلي عبر اإلنترنت؛ خدمات عقد المؤتمرات السمعية وال
عن بعد؛ خدمات االتصاالت، وهي خدمات إرسال واستقبال البيانات عبر شبكات 

االتصاالت؛ خدمات اتصال الهواتف النقالة؛ خدمات المراسلة عبر اإلنترنت؛ خدمات 
المراسلة الفورية؛ التبادل اإللكتروني للمحتوى الصوتي والبيانات والمحتوى السمعي 

ومات [الجرافيكس] التي يمكن الوصول إليها عبر ومحتوى الفيديو والنصوص والرس
شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ خدمات مشاركة الصور والفيديو.الواردة بالفئة 

  ٣٨رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424207  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودو مؤلفة طبقا  -موريشيوس ) ليمتد  افريكان ليدرشيب (
  لقوانين جمهورية موريشيوس

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  موريشيوس  -المبنى الغربى بامبلموسيز   - بو بالن بيزينس بارك 

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨كافة خدمات االتصاالت و جمبع خدمات الفئة  - ٣٨الفئة 
 

------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425577  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكيه -  ٩٨١٠٩واشنطن  -سياتل  -ان   تيرى افنيو ٤١٠

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير الوصول إلى قاعدة المعلومات، توفير الوصول إلى أنظمة التشغيل  - ٣٨الفئة 
وتطبيقات الكمبيوتر المستضافة عن بعد عبر اإلنترنت، توفيرالوصول إلى حوسبة 

قائمة على الحوسبة السحابيّة، توفير الوصول إلى أنظمة التشغيل الموارد والتخزين ال
وال ترد ضمن  ٣٨وتطبيقات الكمبيوتر المستضافة عبر اإلنترنت والواردة بالفئة رقم 

  فئات اخرى
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425702  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة طبقا لقوانين والية ديالوير -غوغل ال ال سى.

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة  ٩٤٠٤٣ا امفيثياتر باركواي ، ماونتين فيو ، كاليفورنني ١٦٠٠
  األمريكية

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات المراسلة الفورية، خدمات الصوت عبر بروتوكول االنترنت (في او  - ٣٨الفئة 
آي بي)، خدمات المؤتمرات عبر الفيديو والمؤتمرات عبر الصوت التي تتم عبر الشبكة 

االتصال عبر محطات الحاسوب، خدمات الهاتف  والهاتف واألجهزة النقالة والمحمولة،
لالتصال المحلي والخارجي، خدمات اتصاالت الهاتف النقال والمحمول والواردة بالفئة 

  والترد ضمن فئات أخرى . ٣٨
 

 ١٩١٢١١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      
وغيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0321827  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/08/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -عماد مكرم حبيب وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الظاهر  -شارع صبري  ٢١

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١مجال الفئة  في ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0340453  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه هنديه محدوده -تاتا اس اى ايرالينز ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -١١٠٠٠١ - دلهى نيو -كونوت سيركوس  ١٢٤ -١٠فلور -  ١جيفان باراتى تاور 
  الهند

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

نقل االشخاص  -النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت والسفر  - ٣٩الفئة 
خدمات ’ خدمات الطيران والنقل الجوى ’تنظيم وتوفير وسائل النقل برا وبحرا وجوا ’

خدمات تسجيل الوصول - خدمات تذاكر الطيران’ تنظيم اوقات السفر للمسافرين جوا 
خدمات الحجز والمعلومات المتعلقه بجميع ما سلف -خدمات وكاالت السفر -للسفر جوا 

  ٣٩االشاره اليه. بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0378354  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصرى  -عطور لصاحبها محمد عوض محمد ابو شعرة منشأة ام جى دبليو لل
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -برج العرب الجديدة  -امتداد المنطقة الصناعية الرابعة  - ٨بلوك  ١٩القطعة رقم 
  االسكندرية

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ى مجال العطورف ٣٩خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391237  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -احمد العطار و شريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - االزبكية  -  ٣١شقة  -شارع عماد الدين ١٨

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٩الخدمات السياحيه والسفر والنقل الوارده بالفئة   - ٣٩الفئة 
 

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 ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391784  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -امجد حليم ابراهيم وشريكيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظه حلوان -م . بدر  -فدان  ٢٥٠المنطقه الحرفيه (د) شرق ال  ٢٦٣رقم 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

 واالثاث ١٦فى مجال االكياس البالستيك الوارده بالفئه  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 
  ٢٠الوارد بالفئه 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405610  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ايه اند كيه اس ايه ار ال ذات مسؤليه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٧١٧رو ماثياس هاردت لكسمبورج لكسمبورج  ٨-١٠

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات وكاالت السفر، أي إجراء الحجوزات والحجوزات للنقل للسياح  - ٣٩الفئة 
والمسافرين ؛ خدمات معلومات السفر ؛ حجز وحجز المقاعد للسفر ؛ خدمات حجز 

إجراء جوالت السفر ورحالت األماكن السياحية ؛ ترتيب التذاكر السياحية ؛ ترتيب و
وإجراء رحالت سفاري وجوالت في النهر وجوالت استكشافية ؛ دليل السفر وخدمات 

مرافقة السفر ؛ نقل الركاب وأمتعة الركاب بالقوارب والطائرات والسكك الحديدية 
  .٣٩الفئة  والصنادل والمركبات البرية ؛ ترتيب تأجير السيارات الواردة في

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405611  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

وقائمة طبقا لقوانين دولة ايه اند كيه اس ايه ار ال شركة ذات مسئوليه تأسست 
  لكسمبرج

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٧١٧رو ماثياس هاردت لكسمبورج لكسمبورج  ٨-١٠

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات وكاالت السفر، أي إجراء الحجوزات والحجوزات للنقل للسياح  - ٣٩الفئة 
قاعد للسفر ؛ خدمات حجز والمسافرين ؛ خدمات معلومات السفر ؛ حجز وحجز الم

التذاكر السياحية ؛ ترتيب وإجراء جوالت السفر ورحالت األماكن السياحية ؛ ترتيب 
وإجراء رحالت سفاري وجوالت في النهر وجوالت استكشافية ؛ دليل السفر وخدمات 

مرافقة السفر ؛ نقل الركاب وأمتعة الركاب بالقوارب والطائرات والسكك الحديدية 
  .٣٩المركبات البرية ؛ ترتيب تأجير السيارات الواردة في الفئة والصنادل و

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409095  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

مصرى  -فرد  -فيفة لصاحبها محمد عبد الرازق محمود حسن بونا لتعبئة البودرات الخ
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينه العاشر من  - ٦المنطقه الصناعيه جنوب المنطقه الجمركيه أ  -  ١٣القطعه رقم 
  الشرقيه -رمضان 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط ٣٠فى مجال الفئه  ٣٩بالفئه خدمات التعبئه و التغليف الوارده  - ٣٩الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409599  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  لقوانين دولة المانيا شركةمساهمه مؤلفة - هاباج لويد اكتينجز لشافت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ,هامبورغ ,المانيا٢٠٠٩٥, ٢٥باليندام 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

نقل وتخزين البضائع حصًرا في مجال لوجستيات الشحن، باستثناء الشحن  - ٣٩الفئة 
ى المتلقي عبر الجوي؛ نقل البضائع والعينات والبضائع بجميع أنواعها، وتسليمها إل

الطرق البرية والسكك الحديدية والسفن؛ توفير خدمات الشحن بجميع أنواعه، وشحن 
وتخزين البضائع بجميع أنواعها حصًرا في مجال لوجستيات الشحن، باستثناء الشحن 

الجوي؛ تحميل وتفريغ مركبات النقل بجميع أنواعها حصًرا في مجال لوجستيات 
جوي؛ أعمال تخليص السفن والشحن (خدمات النقل)؛ أعمال الشحن، باستثناء الشحن ال

السمسرة في السفن باستثناء سفن الركاب، وشحنات السفن، ومنطقة الشحن واألرصفة؛ 
استئجار المركبات البرية والسكك الحديدية باستثناء مركبات الركاب؛ استئجار عنابر 

زانات (صهاريج نقل الخزانات، واستئجار مساحة الخزانات، وخدمات حاويات الخ
السوائل والنفط)، واستئجار صهاريج النقل بالسكك الحديدية وغيرها من المركبات ذات 

األغراض الخاصة؛ استئجار العربات؛ النقل البري التجاري (المحلي والمسافات 
البعيدة)؛ توفير المعلومات عن طريق الكمبيوتر، واالتصاالت وأجهزة االتصاالت 

  ا في مجال لوجستيات الشحن، باستثناء الشحن الجوي.اإللكترونية حصرً 
 

٨٠٨٤٥١االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412571  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه توصيه  -مد عطيه الكمار وشركاه احمد مح -هابي سويت للصناعات الغذائية 
  بسيطه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه -شبين القناطر  -الزهويين 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢ - ٣١ - ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الوارده بالفئه  - ٣٩الفئة 
 

--------- 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 - 978 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413393  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -صفوت سالمة جيد وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الصناعية االولي االسماعيلية

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

) وجميع الخدمات الواردة ٣٩النقل والتعبئة والتغليف الواردة بالفئة ( خدمات - ٣٩الفئة 
) فى مجال الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة ٣٩بالفئة (

من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى ، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة ، 
والشماسي والعصي ، السياط وأطقم الحيوانات  الصناديق والحقائب السفرية ، المظالت

) و المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس الواردة بالفئة ١٨والسروج الواردة بالفئة (
)٢٥(  

 

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 ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414133  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ريتش فوود للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة العبور  - ١٢٠٠٩بلوك  ١٧

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٩تعبئه وتغليف اللحوم ومصنعاتها الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:          االشتراطات    
٢٣٤٦٨٤مع 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418858  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

حدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين شركة ذات مسئولية م -نون ايه دي هولدينغز ليميتد 
  دولة االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، مركز دبي المالي العالمي، ص.ب. ٢، منطقة البوابة، المبنى ٣، الطابق ٤وحدة رقم 
  دبي، االمارات العربية المتحدة. ٥٠٦٥٢٨

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

غليف وتخزين وتداول السلع؛ تنظيم الرحالت والسفر؛ خدمات النقل؛ ت - ٣٩الفئة 
التخزين في المستودعات؛ تشغيل المستودعات؛ الخدمات اللوجستية؛ خدمات النقل؛ 

خدمات التوصيل؛ جمع ونقل توصيل السلع؛ تتبع السلع؛ توزيع السلع؛ خدمات الشحن؛ 
لومات والنصح واالستشارة تغليف الهدايا؛ توصيل الهدايا؛ توصيل الطعام؛ خدمات المع

  .٣٩فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله وهذه الخدمات واردة بالفئة 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421180  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

مساهمةمقفلة تأسست وقائمة  شركة -مساهمة مقفلة  -شركة الوفاق لتأجير السيارات 
  طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

, ص.ب  ١١٥٣١حي الروابي , شارع االمير سعد بن عبد الرحمن االول , الرياض 
  المملكة العربية السعودية - ٤١٩٢٠

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

نقل بالسيارات، خدمات قيادة السيارات، تأجير الحافالت، تأجير السيارات، ال - ٣٩الفئة 
خدمات النقل (نقل الرسائل أو البضائع)، الحجز للنقل، النقل، نقل المسافرين الواردة في 

  ٣٩الفئة 
 

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

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421181  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة مقفلة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -شركة الوفاق لتأجير السيارات 
  المملكة العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

, ص.ب  ١١٥٣١ض حي الروابي , شارع االمير سعد بن عبد الرحمن االول , الريا
  المملكة العربية السعودية - ٤١٩٢٠

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

تأجير السيارات، النقل بالسيارات، خدمات قيادة السيارات، تأجير الحافالت،  - ٣٩الفئة 
خدمات النقل (نقل الرسائل أو البضائع)، الحجز للنقل، النقل، نقل المسافرين الواردة في 

  . ٣٩الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421991  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة النورس للنقل البرى ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - االزبكية  -برج الجالء  -شارع التعاون  ٩ -شقة بالدور االرضى 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٩خدمات النقل البرى للركاب فقط بالفئة رقم  - ٣٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0424080  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -هيلثي فارما ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -مطروح  -طريق اسكندرية  -بحري  ٢٦ك 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣دون غيرها فيما يتعلق بالمنتجات الواردة بالفئة  ٣٩ة خدمات التعبئة بالفئ - ٣٩الفئة 
  وتحديدا مستحضرات التجميل والصابون والزيوت واالعشاب الطبيعية

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424211  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - ابو داود للتوزيع ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اكتوبر  ٦ - منطقة المخازن  -المنطقة الصناعية االولى  -١٥٤قطعة 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٩لسفر الوارده برالفئة نقل و تغليف السلع و ا - ٣٩الفئة 
 

١٩٢٠٨٨العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425791  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد سعيد سليمان عبد الصمد ابو عدس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية - مركز القناطر الخيرية  -ياسوس   -بجوار الدائري 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١ - ٩فى مجال الفئات  ٣٩خدمات النقل ، التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427085  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الدقهلية للدواجن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات رامو / طريق النصر  ١٥ور الثاني فوق االرضي والبدروم بالد ٤-٣-٢-١شقه 
  مدينه نصر القاهره

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢-٣١-٣٠-٢٩في مجال المواد الغذائيه بالفئات  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 
 

لعالمة مرتبطة ا - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣١٠١٠٠مع العالمة رقم 
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427132  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -داماس للتنمية الزراعية واالستثمار ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز  -رمزية  الحوض بدون خارج الزمام بناصيه الخطاطيه  ١٧١قطعه االرض 
  السادات

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

نقل وتعبأة وتخزين فى مجال المحاصيل الزراعيه ومنتجات البساتين وهذة  - ٣٩الفئة 
  ٣٩الخدمات بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427364  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا الحكام القانون  -الديوان لصناعة المواد الغذائية 
  المصرى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -الجيزة  - المنيب   -متفرع من ش المجزر االلى   -ش نشأت الزهيرى  ١

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال  ٣٩النقل وتغليف وتعبئة السلع وتخزين السلع والتوزيع بالفئه  - ٣٩الفئة 
  االغذيه

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427366  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا الحكام القانون  -الديوان لصناعة المواد الغذائية 
  المصرى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر - الجيزة  -المنيب  -شارع نشأت الزهيرى متفرع من شارع المجزر االلى  ١

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال الفئه  ٣٩النقل وتغلئف وتعبئة السلع وتخزين السلع والتوزيع بالفئه  - ٣٩الفئة 
٣٠  

 

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 ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427654  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عمرو محمد احمد عبد العليم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  ٨من ش عمر لطفي المنطقة  - ش نجيب محفوظ  ٥

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١-٢٩فى مجال الفئات  ٣٩ع الوارد بالفئه التعبة و التوزي - ٣٩الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428308  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :سجيلالت إسم طالب
  

  االمارات - شركة ماستريد ليمتد _ شركة محدودة مؤسسة فى عجمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢و٣٠و٢٩فى مجال المنتجات بالفئة  ٣٩خدمات التعبئة والتغليف بالفئة  - ٣٩الفئة 
 

------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414478  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -محمد السعيد احمد نوارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -ابع الحى الر -السالم  ١٠٦ب عقار رقم ١شقة 
  مدينة نصر

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات صيانه المبانى وخدمات التشطيب وخدمات الطالء والدهان وجميع  - ٤٠الفئة 
  ٤٠انواع الخدمات الواردة بالفئه 

 

ورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالص
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419539  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة مطاحن الندي ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -شارع احمد فخري  ٣٠

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠طحن الذرة بالفئة  - ٤٠الفئة 
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0356994  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/09/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة هولندية ذات مسئولية محدودة -فيون اميستردام بى فى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  م دي امستيردام  ,هولنداا ٨٨ -  ١٠٨٢كلود ديبو سيالن 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات التعليمية ؛ خدمات توفير التدريب؛ الخدمات الترفيهية؛ خدمات  - ٤١الفئة 
األنشطة الرياضية والثقافية؛ خدمات التصوير الفوتوغرافي وخدمات ترفيه الفيديو؛ 

(المنتديات) التي تعرض النشر للصحف على اإلنترنت، وخصوصا منتديات الشبكة 
المحتوى المعرف للمستخدم؛ النشر للمنشورات اإللكترونية على اإلنترنت (غير القابلة 

للتحميل)، النشر للصحف على اإلنترنت، تحديدا: المنتديات التي تعرض المحتوى 
المعرف للمستخدم في مجال التواصل االجتماعي؛ النشر للصحف على اإلنترنت، 

يات التي تعرض معلومات وآراء في مجال النفعة العامة؛ توفير تحديدا: المنتد
المعلومات التي تتعلق بتشكيلة واسعة من مواضيع للترفيه أو الغايات الثقافية؛ خدمات 
نشر الدورية؛ توفير منشورات إلكترونية على اإلنترنت (غير القابلة للتحميل)؛ توفير 

مة على اإلنترنت من قاعدة بيانات الحاسوب أو معلومات تتعلق بالترفيه أو بالتعليم المقد
شبكة الحاسوب العالمية؛ خدمات تقديم المعلومات، واالستشارات والنصائح المتعلقة 

  دون غيرها ٤١بجميع ما ذكر الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389926  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -فودافون مصر لألتصاالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  ١٥/٣موقع قسم 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع خدمات الفئه - ٤١الفئة 
 

----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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391238  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -المشرق لالنتاج السينمائي و المسرحي احمد العطار و شريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -االزبكية  ٣١شقة  -شارع عماد الدين ١٨

  41  : المةــــــات العـــئف
  

خدمات التدريب والترفيه واالنشطه الثقافيه واالنشطه الرياضيه الوارده   - ٤١الفئة 
  دون غيرها ٤١بالفئة 

 

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 ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404821  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2019/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ليمتد / شركة محدودةتأسست وقائمة طبقا لقوانين  الصين -هواوي تيكنولوجيز كو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بانتان لونجانج ديستريكت شينزهين -ليمتد  -المبنى االدارى هواوي تكنولوجيز كو 
  الصين

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التعليم؛ خدمات تنظيم وتفعيل مؤتمرات؛ توفير منشورات إلكترونية  - ٤١الفئة 
عبر اإلنترنت غير قابلة للتحميل؛ توفير معلومات ترفيهية؛ خدمات نوادي الصحة 

(تمرينات صحية ولياقة بدنية)؛ خدمات حجز مقاعد لعروض مسرحية؛ خدمات توفير 
من خالل شبكات كومبيوتر؛ خدمات وكاالت التذاكر (للترفيه)؛  ألعاب على اإلنترنت

توفير موسيقى عبر اإلنترنت غير قابلة للتحميل؛ توفير مقاطع فيديو عبر اإلنترنت غير 
الطلب غير قابلة للتحميل؛ توفير - حسب-قابلة للتحميل؛ توفير أفالم عبر خدمات فيديو

غير قابلة للتحميل؛ جميعها بالفئة  الطلب-حسب-برامج تلفزيونية عبر خدمات فيديو
)٤١(  

 

------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

814 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413466  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  يةشركه ذات المنطقة الحرة المحدوده المسئول -ايتون انستيتيوت منطقة حرة ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، دبى ، االمارات العربيه المتحده ٣مجمع دبى للمعرفه ، بلوك رقم 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

التعليم و التهذيب ، التدريب ، الترفيه ، االنشظه الرياضيه و الثقافيه الوارده  - ٤١الفئة 
  ٤١بالفئه 

 

العالمة مرتبطة  - الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح  -االشتراطات        :      
٢٤٨٠٤٩مع العالمة رقم 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 
 
 

815 
 

 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419184  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

وقائمة طبقا شركة ذات مسئوليه محدودة تسست  -ال ال سي  -سافاس ليرنينج كومباني 
  الواليات المتحدة االمريكية -لقوانين والية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٧٦٥٢ان جيه  -باراموس  ٥٠٢سويت  - ايست ميدالند  أفى   ١٥

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

تقديم الخدمات التعليمية، تحديدًا، توفير مواقع عرض مصادر، وهي،  - ٤١الفئة 
ات غير قابلة للتنزيل في صورة كتب نصية في مجال العلوم للصفوف من منشور

  ٤١الواردة بالفئة رقم  ٨رياض االطفال الى 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

816 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419186  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  -سافاس ليرنينج كومباني ، ال ال سي 
  الواليات المتحدة االمريكية -لقوانين والية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٠٧٦٥٢باراموس ، ان جيه  ٥٠٢ايست ميدالند أفى. سويت  ١٥

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تقديم منشورات تعليمية على االنترنت فى صورة كتب نصية ، كتب   - ٤١الفئة 
تدريبات ، ادلة تدريبية ، واوراق بحثية فى مجال الصوتيات ، والمفردات والهجاء ، 

واقامة الحلقات الدراسية ، والمؤتمرات ، وورش العمل فى مجال الصوتيات ، 
وزيع المواد ذات الصلة بذلك (فى صفوف رياض والمفرادات والهجاء ، وخدمات ت

  ٤١االطفال الواردة بالفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

817 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419611  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين جزر  -تد شركة موضوع ليمي
  العذراء البريطانية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جزر العذراء البريطانية. –تورتوال  –رودتاون 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

نشر توفير المنشورات اإللكترونية ، وتوفير المطبوعات على اإلنترنت ، و - ٤١الفئة 
المحتوى التحريري للمواقع التي يمكن الوصول إليها عبر شبكة االنترنت الواردة في 

  .٤١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

818 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419613  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

ائمة طبقا لقوانين جزر شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست وق -شركة موضوع ليميتد 
  الغذراء البريطانية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جزر العذراء البريطانية. –تورتوال  –رود تاون 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  .٤١تقديم خدمات إنتاج المحتوى لآلخرين الواردة في الفئة  - ٤١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

819 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419732  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  -الشركة السعودية لالبحاث والنشر 
  لقوانين المملكة العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربيه السعوديه -  ٤٧٨ب  -ص  ١١٤١١الرياض 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير موقع على اإلنترنت يحتوي على األخبار واالفتتاحيات واآلراء  - ٤١الفئة 
المتعلقة باألحداث الجارية ؛ توفير المعلومات واألخبار عبر اإلنترنت في مجال 

  .٤١التدريب على العمل ؛ نشر الصحف والمجالت والدوريات الواردة في الفئة 
 

تراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعهاالش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

820 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420388  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  -سافاس ليرنينج كومباني ال ال سي 
  الواليات المتحدة االمريكية -يالوير لقوانين والية د

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٧٦٥٢ان جيه    -باراموس  ٥٠٢سويت  -ايست ميدالند  أفى  ١٥

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تقديم دورات تعليمية في مجال تعليم القراءة والكتابة وفنون اللغة من  - ٤١الفئة 
ة عبر اإلنترنت وغير القابلة للتحميل؛ توفير موقع إلكتروني خالل المناهج التعليمي

يعرض منشورات غير قابلة للتنزيل في طبيعة مواد تعليمية في مجال تعليم القراءة 
  .٤١والكتابة وفنون اللغة الواردة في الفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

821 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0422959  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -تى ان تى في 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة الساديس من أكتوبر -المنطقة الحرة اإلعالمية 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات  -خدمات تنظيم المهرجانات والمسابقات الفنية  -يونى برنامج تليفز  - ٤١الفئة 
  ٤١ترفيهية وجميع خدمات الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
٤١٥٩٠١



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
 
 
 

822 
 

 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422961  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -تى ان تى في 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة السادي من أكتوبر -المنطقة الحرة اإلعالمية 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات  -خدمات تنظيم المهرجانات والمسابفات الفنيه  -برنامج تليفزيونى  - ٤١الفئة 
  ٤١ترفيهيه وجميع خدمات الفئه 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

823 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423421  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سيةمصرى الجن  -فرد  -نرمين عفيف العلى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع االول - ايه كمبوند كارافيردى  ٣٩فيال 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع خدمات الفئة  - ٤١الفئة 
 

------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

824 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423797  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات -شركة ماستريد ليمتد_ شركة محدودة مؤسسة فى عجمان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤١بالفئه جميع الخدمات الواردة  - ٤١الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

825 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423806  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات -شركة ماستريد ليمتد_ شركة محدودة مؤسسة فى عجمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤١الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

826 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423944  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -سعد سيداروس سعد سيداروس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -المهندسين   -ش الرياض  ٤٣

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤١الخدمات الترفيهيه الوارده بالفئه  - ٤١الفئة 
 

تعهد مالك  -تعهد مالك العالمة باستخدامها على الخدمات المقدمة فقط  -      االشتراطات        :
العالمة بعدم استخدام خدمات العالمة المتعارضة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

827 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424093  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مؤلفة وقائمة طبقا لقواننن والية ديالويرشركة مساهمة  - فاسبوك ، انك  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٩٤٠٢٥ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  ١٦٠١

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الترفيه؛ خدمات النشر اإللكتروني لآلخرين؛ الخدمات الترفيهية،  - ٤١الفئة 
توفير األلعاب التفاعلية واأللعاب متعددة الالعبين واأللعاب لالعب واحد، التي يتم وهي 

لعبها عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير منشورات إلكترونية غير قابلة 
للتنزيل عبر اإلنترنت لمطوري البرامج؛ عرض وإدارة مسابقات لألغراض التعليمية 

؛ نشر المواد التعليمية، وال سيما نشر الكتب والدوريـات والترفيهية لمطوري البرمجيات
العـلـمـيـة والنشرات اإلخبارية الدورية والمنشورات اإللكترونية؛ نشر الصحف 

والدوريـات العـلـمـيـة غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت، وال سيما مدونات الويب 
الويب (المدونات) التي تضم (المدونات) التي تضم محتوى يحدده المستخدم، ومدونات 

محتوى إعالنيًا وتسويقيًا وتجاريًا، ومدونات الويب بشأن الواقع االفتراضي والواقع 
المعزز؛ خدمات ألعاب الواقع االفتراضي المقدمة عبر شبكة اإلنترنت وشبكات 
االتصاالت؛ خدمات ألعاب الواقع المعزز المقدمة عبر شبكة اإلنترنت وشبكات 

خدمات ألعاب الواقع المختلط المقدمة عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ 
االتصاالت؛ الخدمات التعليمية، وال سيما تنظيم وإدارة المؤتمرات والحلقات الدراسية 
في مجاالت الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء؛ الخدمات الترفيهية وال سيما توفير 

يوتر واأللعاب اإللكترونية واأللعاب التفاعلية؛ ألعاب الفيديو عبر اإلنترنت وألعاب الكمب
توفير برامج ألعاب عبر اإلنترنت غير قابلة للتنزيل؛ التعليم؛ توفير التدريب؛ األنشطة 

  ٤١الرياضية والثقافية 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424208  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودو مؤلفة طبقا  -افريكان ليدرشيب ( موريشيوس ) ليمتد 
  لقوانين جمهورية موريشيوس

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  موريشيوس  -المبنى الغربى بامبلموسيز   - بو بالن بيزينس بارك 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١فة خدمات التعليم و التدريب و الترفية و غيرها من خدمات الفئة كا - ٤١الفئة 
 

-------- االشتراطات        :      
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0356995  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/09/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  محدودة شركة هولندية ذات مسئولية -فيون اميستردام بى فى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ام دي امستيردام  ,هولندا ٨٨, ١٠٨٢كلود ديبو سيالن 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات األبحاث والتصاميم المتعلقة بها، وتحديدا  - ٤٢الفئة 
اث والتحليل الصناعي في مجال االتصاالت ووسائل التواصل االجتماعي؛ خدمات األبح

وتحديدا في مجال االتصاالت والتواصل االجتماعي؛ خدمـات تصميم وتطوير قطع 
وبرمجيات الحاسوب، وتحديدا في مجال االتصاالت ووسائل التواصل االجتماعي؛ 

خدمات الصيانة، تطوير وتصميم برمجيات الحاسوب، وتحديدا في مجال االتصاالت 
خدمات برمجة الحاسوب، وتحديدا في مجال االتصاالت  ووسائل التواصل االجتماعي؛

ووسائل التواصل االجتماعي؛ تحليل أنظمة الحاسوب، وتحديدا في مجال االتصاالت 
ووسائل التواصل االجتماعي؛ خدمات التصميم والتخطيط المتعلقة بأجهزة االتصاالت 

االستخدام المؤقت  بعيدة المدى؛ توفير برمجيات قابلة للتحميل عبر االنترنت؛ توفير
للبرمجيات على االنترنت غير القابلة للتحميل ؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج 

والتطبيقات غير القابلة للتنزيل على اإلنترنت من أجل الفوري؛ الصوت عبر 
بروتوكوالت اإلنترنت (في او آي بيه)، المؤتمرات المرئية، والمؤتمرات السمعية؛ 

ير القابل للتحميل، التي يمكن الوصول إليها من خالل شبكة توفير البرمجيات، غ
الحاسوب العالمية، إلدارة تطبيقات الحاسوب؛ توفير برمجيات متصفح اإلنترنت غير 
القابلة للتحميل؛ توفير برمجيات أجهزة االتصاالت النقالة غير القابلة للتحميل لتسهيل 

، حواسيب نقالة، وأجهزة االتصاالت الوصول المتنقل إلى اإلنترنت من خالل الحواسيب
النقالة؛ تصميم و تطوير البرمجيات البتكار مجتمع على اإلنترنت للمستخدمين 

المسجلين للمشاركة في نقاشات وتواصل اجتماعي، باإلضافة إلى االنخراط في 
التواصل االجتماعي؛ استضافة المرافق اإللكترونية لآلخرين لتنظيم وتنفيذ النقاشات 

ة شبكات االتصال؛ مزودي خدمات التطبيقات؛ خدمات توفير، واستضافة، إدارة، بواسط
تطوير وصيانة التطبيقات، البرمجيات ، والمواقع اإللكترونية وقواعد البيانات؛ مزودي 

خدمة التطبيق (ايه اس بيه) لتوفير البرمجيات لتمكين أو تسهيل اإليجاد، وتحرير، 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

صول، مشاهدة، نشر، عرض، التأشير على، تدوين، وتحميل، والتنزيل، وإمكانية الو
البث المباشر عبر اإلنترنت، الربط، التأشير على ، التعليق على، التضمين، إرسال، 

والمشاركة أو غير ذلك توفير الوسائط أو المعلومات االلكترونية عن طريق الحاسوب 
ة التطبيقات، وشبكات االتصاالت؛ خدمات توفير، واستضافة، إدارة، تطوير، وصيان

البرمجيات ، والمواقع اإللكترونية ، وقواعد البيانات في مجاالت االتصاالت الالسلكية، 
الوصول إلى المعلومات عبر الهواتف النقالة، وإدارة البيانات عن بعد للتوصيل 

الالسلكي للمحتويات إلى أجهزة الحاسوب المحمولة، وأجهزة الحاسوب الشخصية 
اإللكترونية المتنقلة؛ تصميم وتطوير البرمجيات لخدمة الشبكات المحمولة واألجهزة 

على اإلنترنت التي تمكن المستخدمين من نقل ومشاركة البيانات الشخصية إلى ومع 
مرافق متعددة على اإلنترنت؛ توفير االستعمال المؤقت لتطبيقات البرمجيات غير القابلة 

لى اإلنترنت إلجراء مناقشات تفاعلية، للتحميل للتواصل االجتماعي؛ استضافة مرافق ع
تحديدا: المرافق التي توفر للمستخدمين القدرة على تحميل، وتعديل ومشاركة الصوت، 

والمقاطع المرئية، الصور فوتوغرافية، النصوص، الرسومات والبيانات؛ البرمجيات 
مجيات كخدمة (اس ايه ايه اس)؛ البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تعرض البر

إلرسال تنبيهات الرسائل اإللكترونية من خالل شبكة الحاسوب العالمية؛ والتصميم، 
الخدمات الهندسية، البحث، خدمات التطوير واالختبار في مجال تطبيقات األجهزة 

النقالة؛ استضافة البرمجيات لالستعمال بواسطة اآلخرين في االتصاالت بين األشخاص 
ات الالسلكية والسلكية، بواسطة الحواسيب والجهزة النقالة؛ والمؤسسات، استعمال الشبك

االستشارات التقنية في مجال بتطوير برمجيات تطبيقات األجهزة النقالة التي توفر 
االستخدام المؤقت لبرمجيات الحاسوب غير القابلة للتحميل التي تمكن من تطوير، 

االتصاالت االلكترونية  وتقييم، فحص، وصيانة تطبيقات برمجيات الحاسوب ألجهزة
المحمولة، تحديدا: الهواتف النقالة، الهواتف الذكية، أجهزة الحاسوب المحمولة باليد 

وألواح الحاسوبية؛ خدمات تقديم المعلومات، واالستشارات والنصائح المتعلقة بجميع ما 
  دون غيرها ٤٢ذكر. 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0357002  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/09/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة هولندية ذات مسئولية محدودة -فيون اميستردام بى فى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ام دي امستردام ، هولندا ٨٨, ١٠٨٢كلود ديبو سيالن 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

مات العلمية والتقنية وخدمات األبحاث والتصاميم المتعلقة بها، وتحديدا الخد - ٤٢الفئة 
في مجال االتصاالت ووسائل التواصل االجتماعي؛ خدمات األبحاث والتحليل الصناعي 

وتحديدا في مجال االتصاالت والتواصل االجتماعي؛ خدمـات تصميم وتطوير قطع 
ووسائل التواصل االجتماعي؛  وبرمجيات الحاسوب، وتحديدا في مجال االتصاالت

خدمات الصيانة، تطوير وتصميم برمجيات الحاسوب، وتحديدا في مجال االتصاالت 
ووسائل التواصل االجتماعي؛ خدمات برمجة الحاسوب، وتحديدا في مجال االتصاالت 

ووسائل التواصل االجتماعي؛ تحليل أنظمة الحاسوب، وتحديدا في مجال االتصاالت 
صل االجتماعي؛ خدمات التصميم والتخطيط المتعلقة بأجهزة االتصاالت ووسائل التوا

بعيدة المدى؛ توفير برمجيات قابلة للتحميل عبر االنترنت؛ توفير االستخدام المؤقت 
للبرمجيات على االنترنت غير القابلة للتحميل ؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج 

ترنت من أجل الفوري؛ الصوت عبر والتطبيقات غير القابلة للتحميل على اإلن
بروتوكوالت اإلنترنت (في او آي بيه)، المؤتمرات المرئية، والمؤتمرات السمعية؛ 

توفير البرمجيات، غير القابل للتحميل، التي يمكن الوصول إليها من خالل شبكة 
الحاسوب العالمية، إلدارة تطبيقات الحاسوب؛ توفير برمجيات متصفح اإلنترنت غير 

ابلة للتحميل؛ توفير برمجيات أجهزة االتصاالت النقالة غير القابلة للتحميل لتسهيل الق
الوصول المتنقل إلى اإلنترنت من خالل الحواسيب، حواسيب نقالة، وأجهزة االتصاالت 

النقالة؛ تصميم و تطوير البرمجيات البتكار مجتمع على اإلنترنت للمستخدمين 
تواصل اجتماعي، باإلضافة إلى االنخراط في المسجلين للمشاركة في نقاشات و

التواصل االجتماعي؛ استضافة المرافق اإللكترونية لآلخرين لتنظيم وتنفيذ النقاشات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

بواسطة شبكات االتصال؛ مزودي خدمات التطبيقات؛ خدمات توفير، واستضافة، إدارة، 
البيانات؛ مزودي  تطوير وصيانة التطبيقات، البرمجيات ، والمواقع اإللكترونية وقواعد

خدمة التطبيق (ايه اس بيه) لتوفير البرمجيات لتمكين أو تسهيل اإليجاد، وتحرير، 
وتحميل، والتنزيل، وإمكانية الوصول، مشاهدة، نشر، عرض، التأشير على، تدوين، 
البث المباشر عبر اإلنترنت، الربط، التأشير على ، التعليق على، التضمين، إرسال، 

غير ذلك توفير الوسائط أو المعلومات االلكترونية عن طريق الحاسوب والمشاركة أو 
وشبكات االتصاالت؛ خدمات توفير، واستضافة، إدارة، تطوير، وصيانة التطبيقات، 

البرمجيات ، والمواقع اإللكترونية ، وقواعد البيانات في مجاالت االتصاالت الالسلكية، 
لة، وإدارة البيانات عن بعد للتوصيل الوصول إلى المعلومات عبر الهواتف النقا

الالسلكي للمحتويات إلى أجهزة الحاسوب المحمولة، وأجهزة الحاسوب الشخصية 
المحمولة واألجهزة اإللكترونية المتنقلة؛ تصميم وتطوير البرمجيات لخدمة الشبكات 
على اإلنترنت التي تمكن المستخدمين من نقل ومشاركة البيانات الشخصية إلى ومع 

مرافق متعددة على اإلنترنت؛ توفير االستعمال المؤقت لتطبيقات البرمجيات غير القابلة 
للتحميل للتواصل االجتماعي؛ استضافة مرافق على اإلنترنت إلجراء مناقشات تفاعلية، 
تحديدا: المرافق التي توفر للمستخدمين القدرة على تحميل، وتعديل ومشاركة الصوت، 

صور فوتوغرافية، النصوص، الرسومات والبيانات؛ البرمجيات والمقاطع المرئية، ال
كخدمة (اس ايه ايه اس)؛ البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تعرض البرمجيات 

إلرسال تنبيهات الرسائل اإللكترونية من خالل شبكة الحاسوب العالمية؛ والتصميم، 
مجال تطبيقات األجهزة  الخدمات الهندسية، البحث، خدمات التطوير واالختبار في

النقالة؛ استضافة البرمجيات لالستعمال بواسطة اآلخرين في االتصاالت بين األشخاص 
والمؤسسات، استعمال الشبكات الالسلكية والسلكية، بواسطة الحواسيب والجهزة النقالة؛ 

االستشارات التقنية في مجال بتطوير برمجيات تطبيقات األجهزة النقالة التي توفر 
الستخدام المؤقت لبرمجيات الحاسوب غير القابلة للتحميل التي تمكن من تطوير، ا

وتقييم، فحص، وصيانة تطبيقات برمجيات الحاسوب ألجهزة االتصاالت االلكترونية 
المحمولة، تحديدا: الهواتف النقالة، الهواتف الذكية، أجهزة الحاسوب المحمولة باليد 

المعلومات، واالستشارات والنصائح المتعلقة بجميع ما وألواح الحاسوبية؛ خدمات تقديم 
  ٤٢ذكر. بالفئة رقم 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
على حدى وفى الوضع العادى  Vالتنازل عن حرف  - ٣٥٦٩٩٥مع 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0388137  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/03/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا  -امازون تكنولوجيز ، انك. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية -  ٩٨١٠٩واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  ٤١٠

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات  - ٤٢الفئة 
التحاليل واألبحاث الصناعية، تصميم وتطوير أجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج 

) التي تضم برامج لالستخدام فيما يتصل SaaSالحاسوب، خدمات البرامج كخدمة (
ت االشتراك بالمحتويات الرقمية التي توفر منصات بحث تتيح للمستخدمين طلب بخدما

) التي تضم برامج SaaSواستقبال محتويات الوسائط الرقمية، خدمات البرامج كخدمة (
لتوزيع وتنزيل ونقل واستالم وتشغيل وعرض وتخزين وتنظيم محتويات النصوص 

ية والمرئية ومحتويات الوسائط والرسومات البيانية والصور والمحتويات الصوت
) متضمنة تطبيقات برامج اإلستضافة aspالمتعددة، خدمات تطبيقات مزود الخدمة (

) متضمنة برامج aspبالحاسوب الخاصة بالغير وخدمات تطبيقات مزود الخدمة (
الحاسوب وتوفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت تحديدًا برامج 

توزيع وتنزيل ونقل واستالم وتشغيل وعرض وتخزين وتنظيم محتويات الحاسوب ل
النصوص والرسومات البيانية والصور والمحتويات الصوتية والمرئية ومحتويات 

الوسائط المتعددة وبرامج التعرف على الصوت وبرامج تحويل الكالم إلى نصوص 
، خدمات البرامج وتطبيقات برامج تمكين الصوت واألبحاث والتصاميم الخاصة بها

) للتحكم في أجهزة المعلومات التي يتحكم فيها بالصوت وتحديدًا SAASكخدمة (
السماعات الصوتية الذكية المتحكم فيها بواسطة الصوت والمتصلة بنظام السحابة مع 

) متضمنة PaaSإمكانية الدعم من شخص إفتراضي، خدمات المنصات كخدمة (
تعرف على الصوت واألوامر الصوتية وبرامج منصات برامج الحاسوب لبرامج ال

تحويل الكالم إلى نصوص وتطبيقات برامج تمكين الصوت إلدارة المعلومات 
) متضمنة منصات برامج الحاسوب PaaSالشخصية، خدمات المنصات كخدمة (

) متضمنة منصات برامج PaaSلبرامج المساعدة الشخصية، خدمات المنصات كخدمة (
تشغيل اآللي للمنازل وبرامج تكامل األجهزة المنزلية، خدمات الحاسوب لبرامج ال
) متضمنة منصات برامج الحاسوب لبرامج التوصيل PaaSالمنصات كخدمة (

الالسلكي لنقل الصوت والمحتويات الصوتية والمرئية والبيانات، خدمات البرامج 
معلومات ) متضمنة لبرامج الحاسوب المستخدمة في التحكم أجهزة الSaaSكخدمة (

القائمة بذاتها والمتحكم فيها بالصوت فقط وأجهزة المساعدة الشخصية، خدمات 
) متضمنة برامج الحاسوب إلدارة المعلومات الشخصية، PaaSالمنصات كخدمة (

) متضمنة لبرامج الحاسوب الخاصة بالوصول وتصفح SaaSخدمات البرامج كخدمة (
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

المحتويات الصوتية والمرئية ومحتويات والبحث في قواعد البيانات عبر اإلنترنت و
الوسائط اإلعالنية واأللعاب وتطبيقات البرامج ومتجر تطبيقات برامج الحاسوب، 

) متضمنة لبرامج الحاسوب للوصول ومراقبة وتتبع SaaSخدمات البرامج كخدمة (
وبحث وحفظ ومشاركة المعلومات في مواضيع ذات اإلهتمام العام، برامج الحاسوب 

لقابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لإلستخدام في توفير خدمات الطلبات والبيع بالتجزئة غير ا
) متضمنة SaaSلمجموعة متنوعة من السلع للمستهلكين، خدمات البرامج كخدمة (

برامج حاسوب لالستخدام لتوصيل والتحكم في األجهزة اإللكترونية في الشبكة 
) متضمنة لبرامج الحاسوب SaaSمج كخدمة ())، خدمات البراIoTالمعلوماتيّة لألشياء 

لتوصيل وتشغيل وتكامل والتحكم وإدارة األجهزة اإللكترونية لشبكات المستهلكين 
وأجهزة المناخ المنزلية ومنتجات اإلضاءة من خالل الشبكات الالسلكية، خدمات 

) متضمنة برامج الحاسوب لآلخرين لالستخدام في تطوير SaaSالبرامج كخدمة (
))، IoTمج لتوصيل والتحكم في األجهزة اإللكترونية في الشبكة المعلوماتيّة لألشياء برا

) متضمنة برامج حاسوب لالستخدام كواجهة برمجة SaaSخدمات البرامج كخدمة (
) ، تصميم وتطوير وصيانة برامج الحاسوب الشخصي للغير في مجال APIالتطبيقات (

لغة الطبيعية، خدمات الدعم الفني واإلستشارات التعرف على الصوت واللغة والكالم وال
)متضمنة برامج الحاسوب aspلتطوير التطبيقات، خدمات تطبيقات مزود الخدمة (

للتحكم وتكامل وتشغيل واالتصال وإدارة أجهزة المعلومات الخاضعة للتحكم بالصوت 
ن والخاضعة وتحديدًا األجهزة اإللكترونية الذكية وأجهزة المساعد الشخصي للمستهكلي

للتحكم بالصوت ومتصلة بنظام السحابة، ، توفير خدمات بحث مخصصة على 
الحاسوب وتحديدًا البحث عن المعلومات واسترجاعها بناًء على طلب خاص من 

المستخدم عبر اإلنترنت، خدمات الحاسوب وتحديدًا توفير إدارة اإلجهزة عن بعد من 
أو شبكات اإلنترنت، تقديم خدمات  خالل شبكات الحاسوب والشبكات الالسلكية

محركات البحث على اإلنترنت، خدمات اإلستشارات المعلوماتية المتعلقة ببرامج 
التعرف على الصوت واألوامر الصوتية وبرامج تحويل الكالم إلى نصوص وتطبيقات 

، البرامج المدعمة بالصوت والتشغيل اآللي للمنازل وبرامج الشبكة المعلوماتيّة لألشياء
توفير المعلومات واألخبار والتعليقات في مجال العلوم والتكنولوجيا وتصميم المنازل 

والطقس، البرامج المدعمة بالصوت المعدة على نظام السحابة لتوفر للمستخدمين 
إمكانية التحكم في مركباتهم وتحديدًا فتح وغلق أبواب المركبات وبدء تشغيل المركبة 

بالصوت المعدة بنظام السحابة لتوفر للمستخدمين إمكانية  وإيقافه، البرامج المدعمة
فحص حالة أنظمة المركبات وتحديدًا عمر زيت المحرك ومستوى الوقود وضغط 

اإلطارات وشحن البطارية، البرامج المدعمة بالصوت المعدة على نظام السحابة لتوفر 
) HVACف (للمستخدمين إمكانية الوصول للمركبات والتحكم في وحدات التكيي

والوسائط المتعددة واإلتصاالت والمعلومات والترفيه وأنظمة المالحة، البرامج المدعمة 
بالصوت المعدة بنظام السحابة في المركبة لتوفر للمستخدمين إمكانية اإلتصال والتحكم 

في األجهزة اإللكترونية المتصلة بنظام المنازل الذكية والشبكة المعلوماتيّة لألشياء، 
ج الحاسوب المعدة على نظام السحابة لنقل معلومات تشخيص وحالة المركبات عبر برام

الحاسوب وشبكات اإلتصاالت، برامج الحاسوب المعدة على نظام السحابة إلستالم 
المعلومات والحاالت المرورية وتوفير معلومات رد إرشادية لإلتجاهات إلى مشغلي 

م السحابة لتمكن من االتصال بين المركبات المركبات، برامج الحاسوب المعدة على نظا
واألجهزة المتصلة، تطوير وتصميم قواعد المعلومات وأجهزة الحاسوب لإلستخدام في 

أنظمة المالحة ومخططات الطرق والخرائط اإللكترونية والقواميس الرقمية، تصميم 
مة المالحة البرامج وأجزاء الحاسوب التشغيلية، تطوير وتصميم برامج لإلستخدام بأنظ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

ومخططات الطرق والخرائط اإللكترونية والقواميس الرقمية، المراقبة عن بعد لوظيفة 
واستخدام األدوات الكهربائية وتحديدًا وحدات التكييف، المراقبة عن بعد لوظيفة 

واستخدام األدوات الكهربائية وتحديدًا لوازم التدفئة والتبريد في السخانات والتكييفات، 
شغيل اآللي للمنازل ومقرات العمل وتحديدًا جدولة وقت لتشغيل وحدات خدمات الت

التكييف، خدمات التشغيل اآللي للمنازل ومقرات العمل وتحديدًا جدولة وقت لتشغيل 
  ٤٢لوازم التدفئة والتبريد في السخانات والمكيفات. والواردة بالفئة 

 

٣٧٦٩٩٩مة رقم العالمة مرتبطة مع العال -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388331  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/03/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عالء الدين محمد علي محمد البحيري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الكومى السيده زينب القاهرة ٣٦

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢خدمات التصميم في كافة المجاالت و االنشطة بالفئة  - ٤٢الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389927  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/10  

  :يلالتسج إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -فودافون مصر لألتصاالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  ١٥/٣موقع قسم 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع خدمات الفئه  - ٤٢الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404819  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  الصين -هواوي تكنولوجيز كو  ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ستريكت شينزهين ، مبنى ادارة هواوي تيكنولوجيز كو ليمتد ، بانتين ، لونجانج دي
  الصين

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدراسات التقنية للمشاريع؛ خدمات بحث وتطوير منتجات جديدة  - ٤٢الفئة 
لآلخرين؛ خدمات تصميم برمجيات كومبيوتر؛ خدمات تطوير برمجيات كومبيوتر؛ 

يوتر؛ خدمات تحليل خدمات استعادة بيانات الكومبيوتر؛ خدمات صيانة برمجيات الكومب
أنظمة الكومبيوتر؛ خدمات تنصيب برمجيات الكومبيوتر؛ خدمات تحويل البيانات 

وبيانات برامج الكومبيوتر (غير التحويل المادي)؛ تأجير خوادم شبكة الويب؛ خدمات 
الحماية من فيروسات الكومبيوتر؛ توفير محركات بحث لإلنترنت؛ خدمات مراقبة 

خالل الولوج عن بعد؛ خدمات النسخ االحتياطي للبيانات خارج  أنظمة الكومبيوتر من
الموقع؛ خدمات التخزين اإللكتروني للبيانات؛ خدمات الحوسبة السحابية؛ توفير خدمات 
االستعانة بمصادر خارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ خدمات فك أقفال الهواتف 

)؛ جميعها Saasيات كخدمة مقدمة (المحمولة؛ خدمات تشفير البيانات؛ توفير البرمج
  ).٤٢بالفئة (
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 987 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405185  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة السويدى اليكتريك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - القاهرة الجديدة  -خامس التجمع ال -القطاع األول  ١٢٧

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات العلمية و التقنية و خدمات البحث و التصميم المتعلقة بها و جميع   - ٤٢الفئة 
  ٤٢خدمات الفئة 

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0407790  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده مؤلفة وفق قوانين كايمان ايالندز - تينسنت هولدنجز ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - هاتشنز درايف  -كريكت سكوير  - سنشرى يارد  -جى تى  ٢٦٨١صندوق بريد  
  كايمان ايالندز -جراند كايمان  -تاون  جورج

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تصميم وتطوير هارد وير وسوفت وير الكمبيوتر، خدمات تصميم  - ٤٢الفئة 
وتطوير سوفت وير برامج الكمبيوتر، ابتكار وصيانة المواقع على االنترنت لصالح 

خدمات تصميم مواقع ألغراض الغير، خدمات استضافة مواقع على االنترنت، 
االعالن، خدمات صيانة مواقع االنترنت واستضافة تسهيالت للصفحات على االنترنت 
لصالح الغير، خدمات صيانة سوفت وير الكمبيوتر، خدمات توفير سوفت وير لشبكات 
الكمبيوتر العالمية، خدمات االستشارات المتعلقة بابتكار وتصميم مواقع على االنترنت 

ارة االلكترونية، خدمات توفير محركات بحث لالنترنت، خدمات تأجير خادمات للتج
للمواقع، خدمات تطبيقات لمقدمى خدمات االنترنت وهى استضافة تطبيقات سوفت وير 

كمبيوتر لصالح الغير، خدمات تقنية لتحميل العاب الفيديو، توفير خدمات مواقع 
عن طريق االنترنت، خدمات الحوسبة  االنترنت الدارة سوفت وير العاب الكمبيوتر

السحابية، خدمات التخزين االلكترونى لمحتوى وسائط الترفيه، خدمات توفير محركات 
بحث أللعاب الكمبيوتر والعاب الفيديو على االنترنت، خدمات توفير استخدام مؤقت 

سمح لسوفت وير على االنترنت، وسوفت وير للتجارة االلكترونية غير قابل للتحميل ي
للمستخدمين باجراء معامالت تجارية الكترونية فى االسواق على االنترنت عن طريق 

شبكة كمبيوتر دولية، سوفت وير بوصفه خدمة وهى سوفت وير لتحسين العاب 
الكمبيوتر والعاب الفيديو،وسوفت وير للتحميل ولشراء محتوى قابل للتحميل أللعاب 

لتحميل وشراء نقاط داخل اللعبة وعملة أللعاب الكمبيوتر والعاب الفيديو وسوفت وير 
الكمبيوتر والعاب الفيديو، وسوفت وير لتوفير اسواق على االنترنت، سوفت وير 

) ، خدمات تكوين سوفت وير للكمبيوتر، PaaSبوصفه خدمه، منصات بوصفها خدمة (
مات خدمات الدعم الفنى المتعلقة بسوفت وير الكمبيوتر وتطبيقاته، خدمات المعلو

  ٤٢واالستشارات المتعلقة بكل ما سبق . الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411407  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

يه منظمة وقائمة بموجب القوانين فى والية شركه محدوده المسئول - سانديسك ال ال سي 
  الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه ٩٥٠٣٥كاليفورنيا  -ميلبيتاس  -سانديسك درايف  ٩٥١

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

م وتطوير العتاد الحاسوبي؛ حوسبة خدمات البحوث؛ خدمات التصميم؛ تصمي - ٤٢الفئة 
دون  ٤٢سحابية؛ برمجة الحاسوب؛ االستشارات في مجال البرمجيات الحاسوبية فئة 

  غيرها
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415261  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه محدوده المسئوليه منظمة وقائمة بموجب القوانين المرعية  - نديسك ال ال سي سا
  الواليات المتحدة االمريكية -فى والية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه - ٩٥٠٣٥كاليفورنيا  -ميلبيتاس  -سانديسك درايف  ٩٥١

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البحوث؛ خدمات التصميم؛ تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي؛ حوسبة  - ٤٢الفئة 
سحابية؛ برمجة الحاسوب؛ االستشارات في مجال البرمجيات الحاسوبية. الواردة بالفئة 

  ٤٢رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415262  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة  قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين الواليات  -كوال كومبني  -شركة ذا كوكا 
  المتحدة االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية ٣٠٣١٣كوال بالزا اتالنتا جيورجيا  -وان كوكا 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها؛ خدمات  - ٤٢الفئة 
التحاليل واألبحاث والتصاميم الصنـاعية؛ خدمات مراقبة الجودة والتوثيق؛ خدمـات 

  دون غيرها ٤٢تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421177  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

مؤسسة قابضة تأسست وقائمة طبقا لقوانين جزر العذراء  -اوغرام هولدينج انك. 
  البريطانية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، رود  ١٤٦دنت تشامبرز ، ص.ب. تريدنت تراست كومباني (بى في اي ) ليمتد ، تري
  تاون ، تورتوال ، جزر العذراء البريطانية

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها, خدمات  - ٤٢الفئة 
التحاليل واألبحاث الصناعية, خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر وجميع 

  ٤٢دمات الواردة بالفئة رقم الخ
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422909  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير - بريستول مايرز سكويب كومبانى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه ١٠٠١٦نيو يورك  -لوور ف ١٤ -ستريت  ٢٩ -اى  ٤٣٠

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

) دون ٤٢خدمات البحث والتطوير في المجال الصيدلي الوارده بالفئة ( - ٤٢الفئة 
  غيرهـــــــــــــا

  
 

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

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422912  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير - بريستول مايرز سكويب كومبانى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليات المتحده االمريكيهالو ١٠٠١٦نيو يورك  -فلوور  ١٤ -ستريت  ٢٩ -اى  ٤٣٠

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

) دون ٤٢خدمات البحث والتطوير في المجال الصيدلي الوارده بالفئة ( - ٤٢الفئة 
  غيرهـــــــــــــا

  
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422915  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير -مايرز سكويب كومبانى   -بريستول 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده  ١٠٠١٦فلوور ، نيو يورك نيو يورك  ١٤ستريت ،  ٢٩اى.  ٤٤٣٠
  االمريكيه

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

) دون ٤٢خدمات البحث والتطوير الصيدالنية الوارده بالفئة ( - ٤٢الفئة 
  غيرهـــــــــــــا

 

٤١٣٠٨٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقية  -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423420  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -نرمين عفيف العلى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع االول - ايه كمبوند كارافيردى  ٣٩فيال 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع خدمات الفئة  - ٤٢الفئة 
 

-----     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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424095  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقواننن والية ديالوير - فاسبوك ، انك  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٩٤٠٢٥ا ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورني ١٦٠١

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لتنظيم المناسبات،  - ٤٢الفئة 
والبحث عن المناسبات، وتسجيل المناسبات في التقاويم وإدارتها؛ خدمات الكمبيوتر، 

صول على البيانات عبر شبكة اإلنترنت وشبكات وال سيما توفير محركات البحث للح
االتصاالت؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لشبكات التواصل 

االجتماعي وإنشاء مجتمع افتراضي وإرسال محتوى وبيانات مقاطع الصوت والفيديو 
يقات )، وهي استضافة تطبASPوالصور والنصوص؛ خدمات مقدم خدمة التطبيقات (

برامج الكمبيوتر لآلخرين؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج التجارة اإللكترونية غير 
القابلة للتنزيل للسماح للمستخدمين بإجراء األعمال والمعامالت اإللكترونية عبر 

) التي تضم برنامج SAASاإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ خدمات البرمجيات كخدمة (
اإللكترونية واإلخطارات والتنبيهات ولتيسير األعمال إلرسال واستقبال الرسائل 

والمعامالت اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير االستخدام 
المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لتمكين تطوير وتقييم واختبار وصيانة تطبيقات 

حمولة، وهي الهواتف برامج األجهزة المحمولة ألجهزة االتصال اإللكترونية الم
المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية 

(التابلت)؛ توفير خدمات مصادقة المستخدم باستخدام تقنية تسجيل الدخول األحادي 
والبرمجيات لمعامالت التجارة اإللكترونية ؛ توفير خدمات مصادقة المستخدم 

رونية لألموال وبطاقات االئتمان والخصم ومعامالت الشيكات للتحويالت اإللكت
اإللكترونية باستخدام تقنية التسجيل األحادي وتكنولوجيا البرمجيات؛ توفير واجهة 

) للسماح للمستخدمين بإجراء معامالت األعمال اإللكترونية عبر APIبرمجة تطبيقات (
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

قابلة للتنزيل لمعالجة المدفوعات اإلنترنت؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير ال
اإللكترونية؛ خدمات برامج البث اإللكتروني (منصات البث اإللكتروني) كخدمة 

)PAAS التي تضم برامج [برمجيات] تسمح للمستخدمين بإجراء األعمال ومعامالت (
) الستخدامها في APIالتجارة اإللكترونية؛ توفير برامج واجهة برمجة تطبيقات (

اإللكترونية وبث المحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والصور والنصوص  المراسلة
والبيانات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل للمراسلة اإللكترونية؛ 

توفير الوصول المؤقت إلى برامج الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لتوفير الخرائط 
)، التي تضم برامج لتوفير الخرائط ASPقات (اإللكترونية؛ خدمات مقدم خدمة التطبي

اإللكترونية؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل للبحث عن 
المواقع وتحديدها ومشاركتها؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة 

)، التي ASPيقات (للتنزيل إلجراء الحجز والحجوزات؛ خدمات مقدم خدمة التطب
تتضمن برامج لتمكن أو تسهل إجراء الحجز والحجوزات؛ توفير االستخدام المؤقت 
للبرامج غير القابلة للتنزيل لتسهيل التفاعل والتواصل بين البشر وبرامج (منصات) 

)، التي تتضمن برامج لتمكن ASPالذكاء االصطناعي؛ خدمات مقدم خدمة التطبيقات (
والتواصل بين البشر وبرامج (منصات) الذكاء االصطناعي؛ تصميم أو تسهل التفاعل 

تأثيرات الواقع المعزز والواقع االفتراضي الستخدامها في تعديل الصور الفوتوغرافية 
والصور ومقاطع الفيديو والمحتوى السمعي البصري؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج 

كتها ونشرها ووضعها على اإلنترنت؛ غير القابلة للتنزيل إلنشاء اإلعالنات ومشار
توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لتعديل الصور الفوتوغرافية 

والصور والمحتوى الصوتي والفيديو والصوت والفيديو مع مرشحات (فالتر) 
)، وهي الرسومات (الجرافيكس) والرسوم ARفوتوغرافية ومؤثرات الواقع المعزز (

والنصوص والرسومات ووضع العالمات الجغرافية وعالمات البيانات  المتحركة
الوصفية (البيانات الخلفية) ووصالت اإلحالة اإللكترونية (الروابط التشعيبية)؛ خدمات 

) التي تضم PAASبرامج البث اإللكتروني (منصات البث اإللكتروني) كخدمة (
ت التواصل االجتماعي وإنشاء منصات برامج للتواصل اإلجتماعي وإدارة محتوى شبكا

البصري ومحتوى الفيديو  –مجتمع افتراضي وإرسال الصور والمحتوى السمعي 
والصور الفوتوغرافية والفيديو والبيانات والنصوص والرسائل واإلعالنات 

واالتصاالت والمعلومات الخاصة بوسائل الدعاية واإلعالن؛ توفير برامج [برمجيات] 
القابلة للتنزيل؛ توفير برامج [برمجيات] المساعد االجتماعي المساعد الشخصي غير 

غير القابلة للتنزيل؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل إلرسال 
واستقبال الرسائل اإللكترونية والتنبيهات واإلشعارات والتذكيرات؛ توفير االستخدام 

يل الستخدامها في تسهيل المكالمات الصوتية المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتنز
) والمكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو والرسائل VOIPعبر بروتوكول اإلنترنت (

النصية والرسائل اإللكترونية والرسائل الفورية وخدمات شبكات التواصل االجتماعي 
لتمكين أو ) التي تتضمن برنامج ASPعبر اإلنترنت؛ خدمات مقدم خدمة التطبيقات (

) والمكالمات الهاتفية VOIPتسهيل المكالمات الصوتية عبر بروتوكول اإلنترنت (
ومكالمات الفيديو والرسائل النصية والرسائل اإللكترونية والرسائل الفورية وخدمات 
شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ توفير موقع إلكتروني يضم معلومات في 

وير البرمجيات عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ مجاالت التكنولوجيا وتط
توفير االستخدام المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل الستخدامها في التقاط 

الصور الفوتوغرافية وتحريرها وتسجيل وتحرير مقاطع الفيديو؛ خدمات مقدم خدمة 
تقاط الصور الفوتوغرافية ) التي تتضمن برنامج لتمكين أو تسهيل الASPالتطبيقات (
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

وتحريرها وتسجيل وتحرير مقاطع الفيديو؛ تطوير البرمجيات؛ خدمات مقدم خدمة 
)، وال سيما توفير واستضافة وإدارة وتطوير وصيانة التطبيقات ASPالتطبيقات (

والبرامج ومواقع الويب وقواعد البيانات في مجاالت االتصاالت الالسلكية والوصول 
الخاصة باألجهزة النقالة (برامج المشاركة/ شارينج) وإدارة البيانات عن  إلى المعلومات

بُعد لتسليم المحتوى السلكيًا إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة 
)؛ توفير ASPواألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ خدمات مقدم خدمة التطبيقات (

بلة للتنزيل إلنشاء وتحرير ورفع وتنزيل والوصول االستخدام المؤقت للبرامج غير القا
إلى ومشاهدة ونشر وعرض وتصنيف [وضع العالمات على] وتدوين وتدفق وربط 

وتدوين الحواشي اإليضاحية واإلشارة إلى الشعور والرأي حول والتعليق على وتضمين 
المحتوى وإرسال ومشاركة أو توفير الوسائط اإللكترونية والصور والفيديو والصوت و

السمعي البصري والبيانات والمعلومات عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ 
توفير االستخدام المؤقت للبرامج والتطبيقات غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت إلدارة 

) الذي تتضمن برنامج ASP)؛ خدمات مقدم خدمة التطبيقات (CRMعالقات العمالء (
)؛ خدمات الكمبيوتر، وهي خدمات مقدم خدمة CRMإلدارة عالقات العمالء (

) إلدارة عالقات العمالء APIالتطبيقات الذي تتضمن برنامج واجهة برمجة التطبيقات (
)CRM ؛ خدمات التحقق من المستخدم، وهي خدمات التحقق من بيانات االعتماد(

الشخصية؛  اإللكترونية باستخدام التكنولوجيا لمصادقة معلومات الشركة والمعلومات
خدمات التحقق من الهوية، أي خدمات التحقق من بيانات االعتماد اإللكترونية باستخدام 

التكنولوجيا لمصادقة معلومات الشركة والمعلومات الشخصية؛ خدمات التحقق من هوية 
األعمال والهوية التجارية، وهي خدمات التحقق من بيانات االعتماد اإللكترونية 

  وجيا لمصادقة معلومات الشركة والمعلومات الشخصية.باستخدام التكنول
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424209  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودو مؤلفة طبقا  -افريكان ليدرشيب ( موريشيوس ) ليمتد 
  وسلقوانين جمهورية موريشي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  موريشيوس  -المبنى الغربى بامبلموسيز   - بو بالن بيزينس بارك 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢كافة خدمات الوارده بالفئة  - ٤٢الفئة 
 

-----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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425578  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكيه ٩٨١٠٩سياتل واشنطن  -تيرى افنيو  ان  ٤١٠

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير محرك بحث عبر اإلنترنت، توفير برامج تصفّح على الخط مباشرة  - ٤٢الفئة 
(اإلنترنت) غير قابلة للتنزيل، توفير إستخدام مؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة 

للتنزيل للبحث على اإلنترنت، توفير برامج أجهزة اإلتصال غير القابلة للتنزيل للولوج 
أجهزة الحاسوب المحمولة باليد وأجهزة اإلتصال إلى اإلنترنت عبر أجهزة الحاسوب و

المحمولة والنقالة للولوج إلى المحتوى وتصفّحه وتنزيله، برامج تصفّح اإلنترنت القائمة 
  دون غيرها ٤٢على الحوسبة السحابيّة فئة 

 

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

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425703  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة طبقا لقوانين والية ديالوير -غوغل ال ال سى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة  ٩٤٠٤٣امفيثياتر باركواي ، ماونتين فيو ، كاليفورننيا ،  ١٦٠٠
  األمريكية

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

تطبيقات مزود الخدمة (ايه اس بيه) وبالتحديد استضافة تطبيقات برامج   - ٤٢الفئة 
الحاسوب لآلخرين، خدمات الحاسوب وبالتحديد دمج بيئات الحوسبة السحابية الخاصة 

مزود االستضافة الحاسوبية، توفير أنظمة  والعامة، خدمات الحاسوب وبالتحديد خدمات
حاسوبية افتراضية وبيئات حاسوبية افتراضية من خالل الحوسبة السحابية، خدمات 

الدعم التقني وبالتحديد خدمات البحث عن العيوب لمعالجة مشاكل برامج الحاسوب في 
المواقع مجال الحوسبة السحابية، تطبيقات مزود الخدمة وبالتحديد استضافة وصيانة 

االلكترونية المشتركة التي أنشأها اآلخرين باستخدام البرامج غير القابلة للتنزيل 
  والترد ضمن فئات أخرى. ٤٢والواردة بالفئة 

 

 ١٧٧٢٩٤العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      
وغيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0367694  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/03/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -أالمير عبد هللا الصاوي شلبي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -بملك/ اسامة سعد عبد المنعم بكر  -شارع الجمهورية بالسنطة 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم بالفئة  - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394147  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية - شركة كوادرو للمطاعم   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الشيخ زايد  - ب سنتر العتابي  ٤/٣

  43  : المةــــــات العـــئف
  

  ٤٣المطاعم و الكافتيريات و جميع خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 
 

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 ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394622  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/11  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -هيفن فوود للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -القاهره الجديده  -التجمع الخامس  - عمارات النرجس  ٥٦٤

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣المطاعم والكافيتريات الوارده بالفئه  - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403146  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده  -الشركة المصرية للمطاعم دبل ديز  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -زهراء مدينه نصر   -ش المثياق  ٨٢

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئه رقم  - ٤٣الفئة 
 

التنازل عن البيان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
التجارى
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408538  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -الشركة المصرية للتغذية والخدمات(أبيال مصر) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع محيى الدين ابو  ٤٣) بالدور االول بعد الميزانين بالعقار رقم ١٠٢-١٠١الوحده (
  الجيزه - المهندسين  -العز 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٣ئه جميع خدمات الف - ٤٣الفئة 
 

-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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411591  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

ست وقائمة طبقا لقوانين شركه تضامنيه تأس -سمير سعيد و يوسف ندوم للتجارة العامة 
  دولة الكويت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الكويت ٤٥٧٠٨سيورا  ٧٥٦ص.ب 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير االطعمة والمشروبات واإليواء المؤقت وجميع الخدمات  - ٤٣الفئة 
  .٤٣الواردة بالفئة رقم 

 

تعهد مالك العالمة  -ق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  االشتراطات        :      منح الطالب ح
٢٤٨٤٣٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414657  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سيةفرد مصرى الجن - عماد فاروق على محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٢ـ  ١برج جاردن سيتي ش ادمون فريمون ق 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0416215  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة كيتشي للتجارة نبيل وامير اسامه رفيق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع احمد حسني , رابعة العدوية , مدينة نصر ـ  ٨بالمبني رقم  ١غرفة من شقة رقم 
  القاهرة

  43  : المةــــــات العـــئف
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418271  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -اح احمد شفيق مصب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عباس العقاد مدينه نصر القاهرة ٤٣

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٣خدمات تقديم االطعمه والمشروبات فئة  - ٤٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418307  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -احمد شفيق مصباح سيد احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينه نصر   -عباس العقاد   ٤٣

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣واردة بالفئة رقم خدمات تقديم االطعمة والمشروبات ال - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418939  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة قصر الكبابجى للمشويات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تجمع الخامسال -القاهرة الجديدة  -شارع التسعين الشمالي  ٢٥٨

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣المطاعم الواردة بالفئة رقم  - ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418954  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -منصور شاكر البنا    -محمد عاشور ابو  الغار وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة شبين الكوم -شارع جمال عبد الناصر بملك / عبد القادر محمد مصطفي 
  المنوفية

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣ خدمات المطاعم الواردة بالفئة رقم - ٤٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
التنازل عن البيان التجارى -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419369  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -ر احمد عبد الحليم السيد النجارامي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقي  -١١محل رقم  -ش التحرير ١٣

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مطعم الوارد بالفئة رقم  - ٤٣الفئة 
 

الصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة ب
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421179  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسؤلية تأسست وقائمة طبقا  -شركة مجموعة كويك ميل ش م م 
  لقوانين لبنان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ضي ، الطريق العام  ، تعلبايا ، البقاع ، لبنان، الطابق االر ٩٦٥العقار رقم 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير االطعمة والمشروبات واإليواء المؤقت وجميع الخدمات  - ٤٣الفئة 
  .٤٣الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421972  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -احمد شفيق مصباح سيد احمد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينه نصر  - عباس العقاد  ٤٣

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات تقديم االطعمة والمشروبات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0422219  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -تايم الدارة الفنادق ش ذ م م 
  االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ية المتحدةاالمارات العرب - دبى  ٢٨٢٣٦٦ص.ب 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير األطعمة والمشروبات ، اإليواء المؤقت وجميع الخدمات  - ٤٣الفئة 
  ٤٣الواردة بالفئة رقم 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
عن البيان التجارى التنازل -وغيرها  ٢٧٥٥٨٥
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422480  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -اسالم احمد محمد محمد سعد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -الزقازيق ثان  -مساكن القومية  -ش الكيالنى  ٣٦

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣المطاعم والكافيهات والكافيتريات الوارده بالفئه  - ٤٣الفئة 
 

٤١٩٢٠٠العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423867  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة غوريال جراج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ارض االستثمار  -المروحة  - القطامية  -  ٤قطعة رقم 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص  -االشتراطات        :      
على حدة cafeالتنازل عن كافية  -باستخدامها مجمعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

873 
 

 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425369  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -سال لالستثمار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  - شارع عبد هللا العربى متفرع من امتداد شارع الطيران  ٦٠

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خــدمـات تــوفـير الطــعام و الشــراب ،خــدمـات المطــاعم،  - ٤٣الفئة 
لخفيفة ( الكــفـــتيـريـات ( المقاصف )،صالونـات الشــاى ،مطــاعم تقديم الوجبات ا

اإلسناكس)، خدمات صالونات الشاي و الكوفي شـوب و الكافيترياتو مطاعم الخدمة 
الذاتية ( سيلف سيرفيس)،خدمات المطاعم لتناول المأكوالت و الوجبات فى المحل ذاته 

(السيت إن) و خارجه (خدمة التيك أواى)، خدمات مطاعم الخدمة الذاتية (سيلف 
الوجبات و المشروبات للمنازل (هوم دليفرى) ، سيرفس)،خدمات توصيل طلبات 

خدمات تجــهــيــز الوجبـات و المشــروبات بالطلب (خدمات الكتيرنج) ،خــدمـات 
  ٤٣الفنــادق والمنتــجـعـات السياحية، و هذه الخدمات واردة بالفئة 

 

التنازل عن البيان  - ذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنما -االشتراطات        :      
التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425395  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة  -لشارع أحمد فخرى ش جمال الدين عفيفى متفرع من ابراهيم نوار الموازى  ٧
  القاهرة -نصر 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم و الكافيهات الوارده بالفئة  - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426485  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة غوريال جراج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -ارض االستثمار  -المروحه  -القطاميه  ٤القطعه رقم 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات الفئه  - ٤٣الفئة 
 

العالمة تعهد مالك  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٤٢٣٨٦٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدة  cafeالتنازل عن كافية  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426756  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -افريكانا للتجارة والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - سيدي جابر  -سموحة  -شارع ناصر  ٥

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427094  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الدقهلية للدواجن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات رامو / طريق النصر  ١٥بالدور الثاني فوق االرضي والبدروم  ٤-٣-٢-١شقه 
  مدينه نصر القاهره

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات الفئه  - ٤٣الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -شتراطات        :      اال
٣١٠١٠٠مع 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427097  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الدقهلية للدواجن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات رامو / طريق النصر  ١٥بالدور الثاني فوق االرضي والبدروم  ٤-٣-٢-١شقه 
  مدينه نصر القاهره

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات الفئه  - ٤٣الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣١٠١٠٠مع 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427105  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الدقهلية للدواجن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات رامو / طريق النصر  ١٥روم بالدور الثاني فوق االرضي والبد ٤-٣-٢-١شقه 
  مدينه نصر القاهره

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات الفئه  - ٤٣الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣١٠١٠٠مع العالمة رقم 
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427363  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -أوليو للتصنيع الغذائى مصطفى القرنى وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -مدينة العبور  -المنطقة الصناعية االولى  ١٣٠٣٩بلوك  ٩قطعة 

  43  : ةالمــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم الواردة بالفئة رقم  - ٤٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427522  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  د مصرى الجنسيةفر -طه السيد محمد الشعراوي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع االتحاد تقسيم جورج سرور - ميدان سرور  - دمياط 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات مطاعم بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
ستخدامها مجمعةبا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409468  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -عمرو احمد ابو اليزيد عبد الرؤف رمضان_ فرد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ن _ حدائق االهرام _ الهرم _ الجيزة ٢١٨
  

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات طبية بالفئه  - ٤٤الفئة 
  

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409469  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -عمرو احمد ابو اليزيد عبد الرؤف رمضان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - الهرم  -ش حدائق االهرام  ٢١٨

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات طبيه الوارده بالفئه  - ٤٤الفئة 
 

العالمة باستخدامها مجمعة تعهد مالك -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414477  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -محمد السعيد احمد نوارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - القاهرة الجديدة  -مع الخامس التج -الحى الرابع  -السالم  ١٠٦ب عقار رقم ١شقة 
  مدينة نصر

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البستنه والتسطيح والمسطحات الزراعيه وجميع انواع الخدمات  - ٤٤الفئة 
  ٤٤الواردة بالفئه 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم قدم 
 

    0416767  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدده قائمه و منظمه  -ذا غرومينغ كومباني انترناشونال انفستمنتس ال تي دي 
  بموجب قوانين في الجزر العذراء البريطانيه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -تورتوال  -رود تاون  - ٩٥٨س.ب  -باساي استايت  -لدينغ مورغتن اند مورغان بي
  الجزر العذراء البريطانيه

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات  -خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال للكائنات البشرية  - ٤٤الفئة 
 -لشعر خدمات تصفيف ا -خدمات تقليم اظافر اليدين والقدمين  - العناية باالظافر 

خدمات  -خدمات نزع الشعر  -خدمات عالج الوجة  -خدمات صالونات تسريح الشعر 
خدمات اطالة الرموش  -تشذيب اللحى والشوارب وغسلها وتجفيفها وتصفيفها وصبغها 

خدمات العالج  -خدمات المنتجعات الصحية  -خدمات غسل الشعر وتجفيفة وتصفيفة  -
  يرهادون غ ٤٤التدليك فئة  -الجمالى 

 

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

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416768  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدده قائمه و منظمه  -ذا غرومينغ كومباني انترناشونال انفستمنتس ال تي دي 
  وجب قوانين في الجزر العذراء البريطانيهبم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -تورتوال  -رود تاون  - ٩٥٨س.ب  -باساي استايت  -مورغتن اند مورغان بيلدينغ 
  الجزر العذراء البريطانيه

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات  -نات البشرية خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال للكائ - ٤٤الفئة 
 -خدمات تصفيف الشعر  -خدمات تقليم اظافر اليدين والقدمين  - العناية باالظافر 

خدمات  -خدمات نزع الشعر  -خدمات عالج الوجة  -خدمات صالونات تسريح الشعر 
 -خدمات المنتجعات الصحية  -خدمات غسل الشعر وتجفيفة وتصفيفة  - اطالة الرموش 

  دون غيرها ٤٤التدليك فئة  -مالى خدمات العالج الج
 

التنازل  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
عن الباركود 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422913  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير - بريستول مايرز سكويب كومبانى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده  ١٠٠١٦نيو يورك نيويورك  -فلوور  ١٤ - ستريت  ٢٩ -اى  ٤٤٣٠
  االمريكيه

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ن غيرهـــــــــــــا) دو٤٤الخدمات الطبية الوارده بالفئة ( - ٤٤الفئة 
 

منح الطالب حق  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٤١٣٠٨٩العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422916  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير - بريستول مايرز سكويب كومبانى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه ١٠٠١٦نيو يورك  -فلوور  ١٤ -ستريت  ٢٩ -اى  ٤٣٠

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  غيرهـــــــــــــا) دون ٤٤الخدمات الطبية الوارده بالفئة ( - ٤٤الفئة 
  

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423571  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -احمد خيرى محمد رشدى الطحالوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر الجديده -الميريالند  -ش البحرين   ٧

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٤الصيدليه الوارده بالفئه  - ٤٤الفئة 
 

التنازل  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
عن كلمة صيدليات على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 978 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425748  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -ماجد محمد توفيق محمد عبد هللا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الهرم  - قصر جي  -هضبة االهرام  ٢٠٥ق 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤عيادات طبية ومركز طبي الوارد بالفئة رقم  - ٤٤الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
التنازل عن البيان التجارى -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426423  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  --هيثم طه ممد عرفان  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  -المنيل  -ش سعيد ذو الفقار  ٩

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - ٤٤الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة    االشتراطات     
  باستخدامها مجمعه 
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427084  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الدقهلية للدواجن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات رامو / طريق النصر  ١٥بالدور الثاني فوق االرضي والبدروم  ٤-٣-٢-١شقه 
  مدينه نصر القاهره

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئه  - ٤٤الفئة 
 

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

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427087  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الدقهلية للدواجن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات رامو / طريق النصر  ١٥بالدور الثاني فوق االرضي والبدروم  ٤-٣-٢-١شقه 
  مدينه نصر القاهره

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئه  - ٤٤الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427093  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ش م م الدقهلية للدواجن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات رامو / طريق النصر  ١٥بالدور الثاني فوق االرضي والبدروم  ٤-٣-٢-١شقه 
  مدينه نصر القاهره

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئه  - ٤٤الفئة 
 

الموضحة بالنماذج منح الطالب 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 ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427327  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -شركة شعبان السيد عبد العزيز وشريكية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  التجكع الخامس ٢الحى  ٣قة منط ٣/١٣الدور االول فوق االرضى  ٨/٧وحده رقم 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

896 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427457  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -اية مصطفى احمد محمد مصطفى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  -مصر الجديدة  -ش الشيخ علي عبد الرازق  ١٧

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤الخدمات الواردة بالفئة رقم جميع  - ٤٤الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
التنازل عن البيان التجارى -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0356996  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/09/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة هولندية ذات مسئولية محدودة -فيون اميستردام بى ى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ام دي امستيردام  ,هولندا ٨٨, ١٠٨٢كلود ديبو سيالن 

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات خدمات التواصل االجتماعي على اإلنترنت، أيضا لغايات الترفيه؛  - ٤٥الفئة 
التواصل االجتماعي على اإلنترنت؛ خدمات التواصل االجتماعي على اإلنترنت التي 
يمكن الوصول إليها بواسطة تطبيقات األجهزة النقالة غير القابلة للتحميل أو من خالل 

المواقع اإللكترونية على اإلنترنت؛ الخدمات القانونية؛ والخدمات األمنية لحماية 
التعريف االجتماعي، خدمات التواصل االجتماعي والمواعدة؛  الممتلكات واألفراد؛

توفير التعريف المرتكز على اإلنترنت، خدمات التواصل االجتماعي والمواعدة؛ 
خدمات التواصل االجتماعي على اإلنترنت لتسهيل التعريف االجتماعي أو التفاعالت 

نترنت أو شبكات بين األفراد؛ خدمات التواصل االجتماعي المقدمة من خالل اإل
الحاسوب أو االتصاالت األخرى؛ توفير المعلومات في مجال التواصل االجتماعي؛ 

خدمات شبكات التواصل االجتماعي، تحديدا: توفير الفرص لتبادل المعلومات 
والمحادثات بواسطة استعراض المنتجات؛ تأمين التحقق من معلومات التعريف 

م؛ خدمات التحقق من التعريف؛ خدمات تقديم الشخصية؛ خدمات التحقق من المستخد
  ٤٥المعلومات، واالستشارات والنصائح المتعلقة بجميع ما ذكر. 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418485  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - احمد ابراهيم سعد موسى معوض

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -المقطم  - ٨١٤٥قطعة 

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥استشارات قانونيه بالفئة  - ٤٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
معةباستخدامها مج
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421062  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -االفريقية لالمن والحراسة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش الخليفة المأمون  ٦٢

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥خدمات االمن والحراسة ونقل االموال بالفئة  - ٤٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن الحروف كال على حدى -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423376  

  خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة االمارات الدوليه لالستثمار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربيه المتحدة - ابو ظبى  - ٢٣١٠ص.ب 

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

من لحماية الممتلكات واألفراد ؛ الخدمات خدمات قانونية؛ خدمات األ - ٤٥الفئة 
الشخصية واالجتماعية التي يقدمها اآلخرون لتلبية احتياجات األفراد ،الواردة بالفئة رقم 

  دون غيرها ٤٥
 

االشتراطات        :      التنازل عن 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423497  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -كي واي للملكية الفكرية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٢٠شقه  -الدور الخامس  -القاهره  -قصر النيل  - ممر بهلر  ٣

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥ارده بالفئه رقم جميع الخدمات الو - ٤٥الفئة 
 

التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
كال على حدى KYالحروف كيه واى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423793  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات -يد ليمتد_ شركة محدودة مؤسسة فى عجمان شركة ماستر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٥الفئة 
 

اللواناالشتراطات        :      منح حق خاص على ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423798  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات -شركة ماستريد ليمتد_ شركة محدودة مؤسسة فى عجمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424094  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقواننن والية ديالويرشركة م - فاسبوك ، انك  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٩٤٠٢٥ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  ١٦٠١

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ تقديم خدمات اإلرشاد  - ٤٥الفئة 
والتوجيه (الكونسيرج) لآلخرين لتلبية احتياجات األفراد، وال سيما عمل الحجوزات، 

وتسهيل عمليات الشراء الشخصية، وترتيب/ تنظيم عمليات التسليم الشخصية، وإجراء 
الترتيبات الشخصية المطلوبة، وتقديم التوصيات بشأن المنتجات والخدمات، وتوفير 

  ٤٥بية االحتياجات الفردية بالفئة المعلومات الخاصة بالزبائن لتل
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430541  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -فرد   -السالم للصناعات الكيماوية والدوائية لصاحبها عالم فرحات علوانى عالم 
  مصرى الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعية  -مجمع الصناعات البالستيكية  ٤٣, ٤٢, ٣٥, ٣٤الوحدات ارقام 
  االسكندرية - العامرية  -بمرغم قبلي 

  39 - 10 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١منتجات البالستيك ومواد الترشيح الغير معالج الوارد بالفئه رقم  - ١الفئة 
  ١٠ت الطبيه الوارده بالفئه رقم منتجات المستلزما - ١٠الفئة 
  ١٠ - ١في مجال الفئات  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414781  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عبد الرازق محمود حسن محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية - مدينة العاشر من رمضان  -  ٥المجاورة  - سنتر المدار  -  ٣٤وحدة 

  16 - 15 -14 -13 -12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٢الفئة 
  ١٣واردة بالفئه جميع المنتجات ال - ١٣الفئة 
  ١٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٤الفئة 
  ١٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٥الفئة 
  فيماعدا الحفاضات ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

907 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0423301  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة هندية محدودة طبقا لقوانين الهند -بيدليت اندستريز ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 مومباي -ناريمان بوينت  -جامناالل باجاج مارج  -تي اتش فلور  ٧ريجنيت شامبرز 
  الهند - ٤٠٠٠٢١

  16 - 2 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١الفئة 
  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  -بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة 
١٧٢٦٥٩العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426746  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -احمد رفعت ابو العنين وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - مدينه وادى النطرون  -المرحلة الرابعه  -لمنطقة الصناعيه ا ٣١٠ -  ٣٠٩القطع ارقام 
  البحيرة

  16 - 1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١االسمده والمبيدات بجميع انواعها الواردة بالفئة رقم  - ١الفئة 
  ١٦مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423174  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -حمدي محمد حسين كامل وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزيتون  -امام حي الزيتون الجديد   -ش وابور الميه  ١

  39 - 32 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٢الفئة 
  ٣٢,  ٣١,  ٣٠,  ٢٩في مجال الفئات  ٣٩التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 

 

التنازل عن كلمة  -نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      م
على حدى فى الوضع العادى CHEFشيف  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418188  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمود فرج طه بدر فرج عبده 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  القاهرة -المعادى  -كورنيش النيل  - ب ابراج المهندسين  ٣

  44 - 42 -41 -38 -36 -16 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٣٦ة جميع الخدمات الواردة بالفئ - ٣٦الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة 
  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٢الفئة 
  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0430542  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -فرد  -السالم للصناعات الكيماوية والدوائية لصاحبها عالم فرحات علوانى عالم 
  مصرى الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعية  -ستيكية مجمع الصناعات البال ٤٣, ٤٢, ٣٥, ٣٤الوحدات ارقام 
  االسكندرية - العامرية  -بمرغم قبلي 

  39 - 16 -10  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠المستلزمات الطبية الوارده بالفئه  - ١٠الفئة 
  ١٦المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
  ١٦/١٠في مجال الفئه  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 

 

:      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعهاالشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417721  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -المشهد الدارة المواقع االلكترونية واالعالن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -جديده مصر ال -ش بيروت ٣٩

  16 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩برامج التطبيقات الوارده بالفئة  - ٩الفئة 
  ١٦جريده ورقيه الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 

 

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 - 978 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422903  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -روال محمد صالح الدين كامل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقي  -ش اليمن  ١

  16 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩تطبيقات الواردة بالفئة رقم  برنامج - ٩الفئة 
  ١٦جريدة ومجلة ورقية الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
باستخدامها بذات االلوان المقدمة بالطلب
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0347198  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/02/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  - احمد محمد خلف فرغلى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -االزبكية   -القللى   -نفق السبتية   ٩٨

  17 - 11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع منتجات الفئة رقم  - ١١الفئة 
ماعدا السلع المصنوعه من الالتكس والقفازات  ١٧جميع منتجات الفئة  - ١٧الفئة 

  العازله من الالتكس
 

التنازل عن مقاطع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
فى  فى الوضع العادى  Vالتنازل عن حرف   -العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415810  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -علي فاروق محمد الشوربجى ومحمد احمد حمادة وشركاهما 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مركز قليوب  -ه ش الشوربجي بجوار مخزن العزيزي -الطريق البطيئ  -ميت حلفا 
  االقليوبيه

  17 - 11  : المةــــــات العـــفئ
  

   ١١االدوات الصحيه الوارده بالفئة  - ١١الفئة 
  ١٧مواسير البرولين الوارده بالفئة  - ١٧الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج   -االشتراطات        :      
دامها مجمعةباستخ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401337  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  توصيه  -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه 
  بسيطه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

) المنطقه ١٣٠٢٧يلوك ( ٣-٢-١والقطعه رقم  ١٣٠٢٧بلوك  ٣قطعه رقم  ٥٤شارع 
  مدينه العبور  -الصناعيه االولي 

  17 - 16 -15  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٥االت موسيقية وكافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٥الفئة 
ردة "الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير وا - ١٦الفئة 

في فئات أخرى؛ المطبوعات؛ مواد تجليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ او 
؛ مواد الفنانين؛ فراشى الدهان أو التلوين؛ اآلالت الكاتبة  -القرطاسية لغايات منزلية 

واللوازم المكتبية (عدا األثاث)؛ مواد التوجيه والتدريس (عدا األجهزة)؛ مواد التغليف 
ة (غير الواردة في فئات أخرى)؛ حروف الطباعة ؛ الكليشيهات (الراسمات) البالستيكي

   ١٦وكافة المنتجات الواردة بالفئة 
المطاط والغاتابرشا والصمغ واالسبستوس والميكا والمنتجات المصنوعة من  - ١٧الفئة 

 مواد بالستيكية مشكلة بالبثق لالستعمال فى -هذة المواد وغير واردة فى فئات اخرى 
انابيب مرنة غير معدنية وكافة المنتجات الواردة  - مواد تغليف وحشو وعزل  -التصنيع 

  ١٧بالفئة رقم 
 

وغيرها ٣٨١٢٢٦االشتراطات        :      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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430543  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -فرد  -السالم للصناعات الكيماوية والدوائية لصاحبها عالم فرحات علوانى عالم 
  مصرى الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعية  -مجمع الصناعات البالستيكية  ٤٣, ٤٢, ٣٥, ٣٤الوحدات ارقام 
  االسكندرية - العامرية  -بمرغم قبلي 

  39 - 17 -10  : المةــــــعات الـــفئ
  

  ١٠منتجات المستلزمات الطبيه الوارده بالفئه رقم  - ١٠الفئة 
  ١٧المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ١٧الفئة 
  ١٠ - ١٧في مجال الفئات  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 

 

٣٦٨٣٥٢االشتراطات        :      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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424441  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -جلوبال كابيتال جروب للتجارة والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -عابدين  - ٣دور  ٦شقة  - عابدين  -ش محمد فريد  ١٦٥

  25 - 18  : المةــــــلعات اـــفئ
  

  دون غيرها ١٨منتجات الفئة  - ١٨الفئة 
  دون غيرها ٢٥منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 

 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394101  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد هندى الجنسية -ان شان اناتى سونيل كش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -العامرية  -النهضة الصناعية  - ارض الكرنك 

  18 - 11 -9 -7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٧الفئة 
  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
  ١١الواردة بالفئة  جميع المنتجات - ١١الفئة 
  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٨الفئة 

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401338  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  توصيه  -اللمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه الشركة ا
  بسيطه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

) المنطقه ١٣٠٢٧يلوك ( ٣-٢-١والقطعه رقم  ١٣٠٢٧بلوك  ٣قطعه رقم  ٥٤شارع 
  مدينه العبور -الصناعيه االولي 

  21 - 20 -19  : المةــــــات العـــفئ
  

اسفلت وزفت  -مواد بناء (غير معدنية) انابيب قاسية غير معدنية للمبانى  - ١٩الفئة 
مجمسمات غير معدنية وكافة المنتجات الواردة  -مبانى غير معدنية قابلة للنقل  - وقار 

  ١٩بالفئة رقم 
االثاث والمرايا واطارات الصور والمنتجات (غير واردة فى فئات اخر)  - ٢٠الفئة 

ب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو المصنوعة من الخش
العظام أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم والمواد 

  ٢٠البديلة لكل هذة المواد او من المواد البالستيكية وكافة المنتجات الواردة بالفئة رقم 
امشاط واسفنج فراشى  -تعمال المنزلى وللمطبخ ادوات واوانى واوعية لالس - ٢١الفئة 

 -سلك جلى  -الدوات للتنظيف  -(عدا فراشى التلوين أو الدهان ) مواد صنع الفراشى 
زجاج غير مشغول وزجاج شبه مشغول (خالف الزجاج المستعمل فى المبانى) اوانى 

زجاجية واوانى خزف صينى واوانى خزفية غير واردة فى فئات اخرى وكافة 
  ٢١المنتجات الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427142  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  يابانية قائمة  - كابوشيكى كايشا توشيبا وتتأجر ايضا بأسم توشيبا كوربوريشن  
  ومؤلفة وفقا لقوانين اليابان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كو ، طوكيو ، اليابان - شوم ، ميناتو ١شيبورا ،  ١-١

  21 - 20 -11 -10 -9 -8 -7  : المةــــــات العـــفئ
  

ماكينات غسيل المالبس؛ ماكينات غسيل وتجفيف المالبس؛ مكانس كهربائية؛  - ٧الفئة 
الستخدام تجاري والصناعي؛ مكانس كهربائية تلقائية التوجيه؛ المكانس الكهربائية ل

ماكينات تجميع الغبار؛ ماكينات غسيل االطباق؛ خالطات طعام كهربائية؛ معالجات 
الطعام الكهربائية؛ آالت طحن األرز؛ وحدات التنظيف بالموجات فوق الصوتية؛ جميع 

   ٧المنتجات السابق ذكرها؛ بالفئة 
؛ ماكينات حالقة كهربائية؛ مكاوي؛ مسطرينات خياطة؛ ماكينات الحالقة - ٨الفئة 

مقاصب الرموش؛ مبارد أظافر، كهربائية أو غير كهربائية؛ أدوات تلميع األظافر، 
كهربائية أو غير كهربائية؛ مقلمات أظافر، كهربائية أو غير كهربائية؛ اطقم العناية 
 بأظافر اليدين؛ اطقم العناية بأظافر القدمين؛ مكاوي كهربائية لتصفيف الشعر؛ جميع

  ٨المنتجات السابق ذكرها؛ بالفئة 
أجهزة شحن البطاريات؛ الموازين؛ الخاليا الجافة؛ أجهزة تشغيل الشرائط  - ٩الفئة 

الصوتية واألقراص المدمجة مدمج بها أجهزة الراديو؛ أجهزة تشغيل األقراص المدمجة 
 مدمج بها أجهزة الراديو؛ أجهزة تسجيل شرائط صوتية؛ أجهزة االديو؛ مكبرات

) ومكبرات DVDالصوت ؛أنظمة المسرح المنزلي التي تضم مشغالت الدى فى دي (
الصوت وسماعات الصوت؛ آالت كاريوكي؛ مكبرات الصوت؛ سماعات 

السلكية؛سماعات للصوت؛ الميكروفونات؛ جهاز لتسجيل ونقل واستنساخ الصوت 
زة تسجيل )؛ أجهCDوالصور؛ أنظمة السماعات للتلفزيون؛ أجهزة تشغيل السي دي(

)؛ أجهزة تسجيل الدى فى دي DVD)؛ أجهزة تشغيل الدى فى دي (CDالسي دي(
)DVD ؛ أجهزة تسجيل الشرائط الصوتية؛ أجهزة الشرائط الصوتية؛ أجهزة الموازنة(

الصوتية؛ أجهزة موالفة الصوت المجسم؛ أنظمة صوتية تشمل أجهزة التحكم عن بعد 
جهزة تحطم عن بعد ألجهزة الراديو ة ومكبرات الصوت وسماعات ومكوناتها؛ أ

التلفزيون واألصوات المجسمة؛ســماعات الرأس؛ ســماعات لألذن؛ أجهزة تشغيل 
) المدمجة التي تضم أجهزة الراديو؛ الرقاقة DVDالشرائط الصوتية والدي فى دي (

) لمسجالت الصوت؛ ستاندات للتلفزيون؛ محوالت لجهاز التسجيل التلقائي ICالمدمجة (
  ٩للهاتف ألغراض مكافحة الجريمة؛ جميع المنتجات السابق ذكرها بالفئة 

مدلك الوجه؛ أجهزة للتدليك الكهربائية لالستعمال المنزلي؛ جميع المنتجات  - ١٠الفئة 
  ١٠السابق ذكرها بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 978 عدد

أجهزة تكيف الهواء؛ أجهزة تجفيف المالبس؛ الثالجات؛ مبردات الماء؛  - ١١الفئة 
يد؛ مخازن كهربائية لحفظ للنبيذ؛ األجهزة الكهربائية لتجفيف االطباق؛ أجهزة التجم

أفران الميكروويف للطبخ؛ أفران طهي الكهربائية؛ أفران التحميص الكهربائية؛ أجهزة 
طبخ األرز الكهربائية؛ أجهزة الطبخ بالحث الكهرومغناطيسي؛ األجهزة الكهربائية 

الطبخ الكهربائية؛ أجهزة الشوي الكهربائية؛ لتصنيع الموشي؛ أطباق التسخين؛ أواني 
أجهزة تحميص السمك؛ ماكينات صنع القهوة الكهربائية؛ ماكينات صنع الزبادي 

الكهربائي؛ مواقد طهي الكهربائية؛ ملحقات الشواء، باألخص صواني التدفئة؛ األواني 
؛ آالت خبز الحرارية الكهربائية؛ اجهزة كهربائية لتدفئة الساكى؛ غاليات كهربائية

الخبز؛ جهاز كهربائية لطهي الطعام بالبخار؛ طناجر ضغط كهربائية؛ جهاز كهربائية 
لطهي البيض بالبخار لألغراض المنزلية؛ أجهزة كهربائية لتنظيف زيت القلي؛ مراوح 
كهربائية؛ أجهزة تنقية الهواء؛ أجهزة ترطيب؛ أجهزة ازالة الرطوبة؛ أجهزة كهربائية 

من الهواء؛ سخانات كهربائية لالستخدام المنزل؛ أجهزة وأدوات لتنقية  إلزالة الروائح
الهواء للتبغ؛ سخانات مياه؛ أجهزة تنقية المياه؛ وحدات مراحيض مع محقنة مياه 

للغسيل؛ أجهزة بخار المالبس؛ أجهزة ساونا للوجه؛ أجهزة بخار إلكترونية للوجه؛ 
المنزلية، مثل معقمات الوجه، وأجهزة  األجهزة الكهربائية للعناية بالوجه لألغراض

بخار إلكترونية للوجه، وأجهزة الساونا للوجه؛ أجهزة للوجه التي تستخدم الموجات فوق 
الصوتية لألغراض المنزلية مثل أجهزة بخار بالموجات فوق الصوتية للوجه؛ مجففات 

التعقيم باألوزون؛ الشعر؛ مواقد الغاز؛ أجهزة تطهير باستخدام األشعة فوق البنفسجية أو 
أجهزة تعقيم [ليست لألغراض الطبية]؛ أجهزة تعقيم فوق الصوتية لألغراض المنزلية؛ 

؛ مصابيح جيب كهربائية؛ LEDمراوح السقف؛ منتجات األجهزة المنزلية؛ فوانيس 
؛ مقالي كهربائية LEDالمشاعل الكهربائية لإلضاءة؛ أضواء كاشفة؛ مصابيح جيب 

  ١١ات السابق ذكرها؛ بالفئة عميقة؛ جميع المنتج
أجهزة تنظيف زيت القلي، غير الكهربائية؛ خزانات معلقة من النوع الذي  - ٢٠الفئة 

ترفع بالكهرباء؛ الخزانات؛ الدواليب [أثاث]؛ دواليب المطبخ؛ دواليب بارتفاع مستوى 
   ٢٠العين؛ جميع المنتجات السابق ذكرها بالفئة 

ربائية؛ طاولة الكي؛ فرش األظافر؛ جميع المنتجات مكابس بنطلونات كه - ٢١الفئة 
  ٢١السابق ذكرها بالفئة 

 

وغيرها ٧١٦١٠العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422032  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - عبده محمد محمد زكى هاشم  عمرو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -مساكن الشروق ١٤٣

  21 - 11 -9 -7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع منتجات الفئة  - ٧الفئة 
  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ١١جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة 
  ٢١جميع منتجات الفئة  - ٢١الفئة 

 

-----االشتراطات        :      
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425437  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات  -سعد محمود رسالن للصناعة والتجارة وادارة المستشفيات والمطاعم
  مسئولية محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - حى عزبة الملوانى نيفيا  -طريق القاهرة طنطا الزراعى  -مدخل طنطا الجنوبى 
  الغربية -مركز طنطا 

  21 - 11 -9 -7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٧الفئة 
  يرهادون غ ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
  دون غيرها ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
  دون غيرها ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 

 

التنازل عن بيان المنتجات باللغتين على حدة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425438  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات  -سعد محمود رسالن للصناعة والتجارة وادارة المستشفيات والمطاعم
  مسئولية محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - حى عزبة الملوانى نيفيا  -طريق القاهرة طنطا الزراعى  -مدخل طنطا الجنوبى 
  الغربية -مركز طنطا 

  21 - 11 -9 -7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٧الفئة 
  دون غيرها ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
  دون غيرها ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
  رهادون غي ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 

 

االشتراطات        :      التنازل عن البيانات التجارية 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428103  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -فولمان العالمية لتصنيع االجهزة الكهربائية والمنزلية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق مصر االسكندريه قليوب ١٧ارض مصانع االتحاد الصناعى الكيلو 

  21 - 11 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
  دون غيرها ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
  دون غيرها ٢١ئه جميع المنتجات الواردة بالف - ٢١الفئة 

 

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 النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428104  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -المنزلية فولمان العالمية لتصنيع االجهزة الكهربائية و

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق مصر االسكندريه قليوب ١٧ارض مصانع االتحاد الصناعى الكيلو 

  21 - 11 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
  دون غيرها ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 

  دون غيرها ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢١فئة ال
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401339  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  اللمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه توصيه بسيطهالشركة ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ) ١٣٠٢٧يلوك  ( ٣-٢-١والقطعه رقم  ١٣٠٢٧بلوك  ٣قطعه رقم  ٥٤شارع 
  مدينه العبور -المنطقه الصناعيه االولي  

  24 - 23 -22  : المةــــــات العـــفئ
  

حبال والخيوط والشباك والخيام والمظالت والمشمع واالشرعة واالكياس ال - ٢٢الفئة 
مواد التبطين والحشو ( عدا ماكان من  -والغرائر ( غير الواردة فى فئات اخرى) 

  ٢٢المطاط او البالستيك) مواد نسيج من االلياف وكافة المنتجات الواردة بالفئة رقم 
  ٢٣لنسيج وكافة المنتجات الواردة بالفئة رقم الغزل والخيوط المستخدمة فى ا - ٢٣الفئة 
المنسوجات ومنتجات النسيج غير الوارده فى فئات اخرى ، اغطية الفراش  - ٢٤الفئة 

  ٢٤والموائد وكافة المنتجات الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426141  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة فاشون مانيا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦ -مول العرب ميدان جهينة  G 087محل 

  26 - 25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس بالفئة  - ٢٥الفئة 
  ٢٦االكسسوارات بالفئة  - ٢٦الفئة 

 

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



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
 
 
 

930 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414786  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد عبد الرازق محمود حسن 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

العاشر من رمضان  - ٦المنطقة الصناعية جنوب المنطقة الجمركية أ - ١٣قطعة رقم  
  الشرقية -

  30 - 28 -27  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٧الفئة 
  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٨الفئة 
  ٣٠تجات الواردة بالفئه جميع المن - ٣٠الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٦٣٩٧٤مع العالمة رقم 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400430  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -ويات الرشيدي الميزان  مصانع حل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦المنطقة الصناعية الثانية  ٣٧جزء من القطعة رقم  ٣٩القطعة رقم  ٣٨القطعة رقم 
  اكتوبر

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٩الفئة 
  ٣٠الواردة بالفئة  جميع المنتجات - ٣٠الفئة 

 

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

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408060  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ايديتا للصناعات الغذائية ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظه الجيزه -المنطقه الصناعيه الثالثه  -اكتوبر  ٦نه مدي

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - ٢٩الفئة 
األغذية المحفوظة (  –الفواكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطهية  -اللحوم 

جيالتين (هالم)  -منتجـات حيوانية أو نباتية) المعدة للإلستهالك، الجلى  مصنوعة من
للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ( الكومبوت) ، 

فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، 
فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون،  جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق

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 

  " ٢٩الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 
او و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و الشاى و الكاك - ٣٠الفئة 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 
البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، 

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

الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ( السويسرول) ، مثل فطائر الكرواسان و فطائر 
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  –لح و الخردلالم –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة (،أعشاب 
  " ٣٠[بهارات]، صلصة الصويا، الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص علىى االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -وغيرها  ٣١١٧٥٦مة رقم مع العال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414474  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -احمد سمير محمد السيد عوض و شريكيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -طلخا  -ش انور االفندي  ١٦ - ١شقه   -االول الدور 

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٠الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423173  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -حمدي محمد حسين كامل وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - الزيتون  -امام حي الزيتون الجديد   -شارع وابور الميه  ١

  31 - 30 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣١الفئة 

 

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 - 978 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413700  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -اجريفيت لالستثمار والتنمية والتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنصورة أول -من شارع عبد السالم عارف  -تقسيم أوالد طه  -ش محمد عطية  ٥٤

  44 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٩الفئة 
  ٤٤مزرعة الواردة بالفئة رقم  - ٤٤الفئة 

 

التنازل عن الحرف  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
A ايه  على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0380344  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -مطاحن االصيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -حي البستان  -السنبالوين 

  31 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠بالفئه رقم رده ونخالة الواردة  - ٣٠الفئة 
  ٣١منتجات الفئه رقم  - ٣١الفئة 

 

١٨٤٨١٥االشتراطات        :      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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0380345  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -مطاحن االصيل 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  الدقهليه -حي البستان  -السنبالوين 

  31 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠نخاله الوارده بالفئه  -رده  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع منتجات الفئة رقم   - ٣١الفئة 

 

١٨٤٨١٧االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0423527  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية بسيطة مؤلة وقائمة  -الشركة المصرية لتجفيف الحاصالت الزراعية 
  طبقا الحكام القانون المصرى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جمهورية  -المنوفية  - مدينة السادات  -ة المنطقة الصناعية السادس ٦١٤٦قطعة رقم 
  مصر العربية

  31 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

البن و الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو و ما يقوم مقام  - ٣٠الفئة 
البن، الدقيق و المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و 

لخبز و البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص المخبوزات، ا
، حلويات السكر، حلويات سكرية، الكراميل (حلوى)، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، 

موسية شوكوالته، موسية حلوى الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، 
ال [منكهات]؛ كسترد، زخارف منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية، نكهة ال?اني

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) ، أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على 
بع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية شكل أصا

الملح  –الخميرة و مسحوق الخميرة  -و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل األسود
التوابل، البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة،  –الفلفل و الخل و الصلصة  –و الخردل

ذرة ، ذرة [مطحونة]، ذرة [محمصة]، أعشاب الحدائق، ذرة مطحونه ، دقيق ال
محفوظة )متبلة(،أعشاب [بهارات]، صلصة الصويا، فبماعدا الحالوة الطرية الواردة 

  " ٣٠بالفئة 
المنتجات الزراعية و منتجات البساتين و الغابات و الغالل غير الواردة  - ٣١الفئة 

البذور، الشــعـير المنبت (الملت)، ضمن فئات أخرى، الفواكه و الخضروات الطازجة، 
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

شعير، توت، برتقال، ليمون، فواكه حمضية (موالح)، ثمار الكستناء الطازجة ، جوز 
الهند، أزهار طبيعية، أعناب طازجة، بندق، شوفان، زيتون طازج، فول سوداني، 

سمسم، قصب السكر، قمح، النباتات، أعشاب الحدائق الطازجة و جميعـها وارد بالفئة 
٣١“  

 

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

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423528  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -الشركة المصرية لتجفيف الحاصالت الزراعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جمهورية  -المنوفية  - المنطقة الصناعية السادسة مدينة السادات  ٦١٤٦قطعة رقم 
  مصر العربية

  31 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

"البن و الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو و ما يقوم  - ٣٠الفئة 
مصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و مقام البن، الدقيق و المستحضرات ال

المخبوزات، الخبز و البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص 
، حلويات السكر، حلويات سكرية، الكراميل (حلوى)، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، 

ة الوفل، موسية شوكوالته، موسية حلوى الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعك
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 مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و 

سويسرول) ، أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ( ال
شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية 

الملح  –الخميرة و مسحوق الخميرة  -و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل األسود
البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، التوابل،  –الفلفل و الخل و الصلصة  –و الخردل

ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة [مطحونة]، ذرة [محمصة]، أعشاب الحدائق، 
محفوظة )متبلة(،أعشاب [بهارات]، صلصة الصويا، فبماعدا الحالوة الطرية الواردة 

  " ٣٠بالفئة 
غير الواردة  "المنتجات الزراعية و منتجات البساتين و الغابات و الغالل - ٣١الفئة 

ضمن فئات أخرى، الفواكه و الخضروات الطازجة، البذور، الشــعـير المنبت (الملت)، 
شعير، توت، برتقال، ليمون، فواكه حمضية (موالح)، ثمار الكستناء الطازجة ، جوز 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

الهند، أزهار طبيعية، أعناب طازجة، بندق، شوفان، زيتون طازج، فول سوداني، 
، النباتات، أعشاب الحدائق الطازجة و جميعـها وارد بالفئة سمسم، قصب السكر، قمح

٣١“  
 

االشتراطات        :      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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426944  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -وتوزيع المكسرات شركة ايه يو اف ايجيبت لصناعة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - اول  -القاهره الجديده  -القطاميه  -مرتفعات جولف  ٩٧فيال 

  31 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠جميع منتجات الفئه  - ٣٠الفئة 
  دون غيرها ٣١جميع منتجات الفئه  - ٣١الفئة 

 

ت        :      منح حق خاص على االلواناالشتراطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409471  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

مؤسسة سعد الجمل لتجارة المواد الغذائية /محمد عبدالمنعم سعد محمد اسماعيل الجمل 
  مصرى الجنسية -فرد  -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -قسم المنتزه  -المندره بحرى  -امام الجامع  -شارع الجامع 

  32 - 31 -30 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٢٩المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣١المنتجات الوارده بالفئه  - ٣١الفئة 
  ٣٢المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٢الفئة 

 

-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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414473  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  توصيه بسيطه شركة  -احمد سمير محمد السيد عوض و شريكيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -طلخا  -ش انور االفندي  ١٦ -  ١الدور االول شقه 

  32 - 31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣٢الفئة 

 

نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      م
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425518  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -فيليب موريس برودكتس اس ايه   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا -نيو شاتيل  ٢٠٠٠ -٣جينير نيود  كيو

  41 - 37 -35 -34 -18 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

بطاريات للسجائر اإللكترونية. بطاريات لألجهزة اإللكترونية المستخدمة  - ٩الفئة 
لتسخين التبغ ، وأجهزة شحن لألجهزة اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ ؛ شواحن 

USB  اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ ؛ شواحن السيارات للسجائر لألجهزة
اإللكترونية ؛ شواحن السيارات لألجهزة التي تستخدم لتسخين التبغ ؛ شواحن بطارية 

   ٩للسجائر اإللكترونية في الفئة 
الجلود وتقليد الجلود. جلود وجلود حقائب متعددة األغراض من الجلد أو  - ١٨الفئة 

لد ، الحقائب الصغيرة ، حقائب الحمل ، محافظ الجيب ، حقائب األوراق ، الجلد المق
الحقائب الورقية ، الحقائب ، المحافظ ، حقائب المفاتيح ، حقائب البطاقات ، بطاقات 
األمتعة ، حقائب اليد ؛ جذوع وحقائب السفر وحقائب السفر وحقائب المالبس للسفر 

زينة ؛ المظالت والمظالت والعصي." بالفئة وحقائب الظهر وحقائب الظهر وحقائب ال
   ١٨رقم 
المرذاذ السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ التبغ،  - ٣٤الفئة 

التبغ الخام المصنعة؛ منتجات التبغ، بما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار الصغير، 
غ التبغ، شم التبغ،. التبغ الرطب. والتبغ للفة السجائر الخاصة بك، تبغ الغليون، مض

بدائل التبغ (وليس ألغراض طبية)؛ مواد المدخنين، بما في ذلك ورق السجائر وأنابيب 
السجاير، أعقاب السجائر، وعلب التبغ، وحاالت السجائر ومطافئ السجائر، أنابيب، 

خينها، جهاز جيب للسجائر المتداول والوالعات. العصي التبغ ومنتجات التبغ لغرض تس
األجهزة اإللكترونية وأسهمها لغرض التدفئة أو التبغ السجائر من أجل اإلفراج عن 

الهباء الجوي التي تحتوي على النيكوتين عن طريق االستنشاق. حلول النيكوتين السائل 
لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ 

كترونية كبديل للسجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق رذاذ السجائر اإلل
النيكوتين يحتوي؛ األجهزة التدخين عن طريق الفم للمدخنين ومنتجات التبغ وأبدال تبغ. 
منتجات المدخن للسجائر اإللكترونية؛ أجزاء ولوازم للمنتجات المذكورة أعاله المدرجة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

والسيجار ساخنة وكذلك العصي التبغ الساخنة.  ؛ طفايات السجائر٣٤في الدرجة 
  ٣٤صناديق السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن."الواردة بالفئة رقم 

خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت المتعلقة  - ٣٥الفئة 
كترونية ، بمنتجات التبغ الُمسخن ، والسجائر اإللكترونية ، وأجهزة التدخين اإلل

واألجهزة اإللكترونية وأجزائها لغرض تسخين السجائر أو التبغ ، وأجهزة التبخير عن 
طريق الفم ، ومبخرات السجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين ، وعلب السجائر 

اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن ، أجهزة الشحن وأرصفة الشحن للبضائع المذكورة 
ر المسخنة وأعواد التبغ المسخنة ، األجزاء والتركيبات للسلع أعاله ، طفايات السجائ

المذكورة أعاله ، محاليل النيكوتين السائل لالستخدام في السجائر اإللكترونية ، بدائل 
التبغ (غير لألغراض الطبية) ، أدوات المدخنين ، الحقائب الواقية وأغطية زينة 

اإللكترونية وأدوات التنظيف واألدوات وحقائب للسجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين 
المنزلية ؛ أبحاث التسويق ودراسات السوق وخدمات استخبارات السوق واستطالعات 

الرأي ؛ إدارة عالقات العمالء إدارة خدمة العمالء خدمات والء العمالء ؛ جميع هذه 
بطاريات الخدمات تتعلق حصريًا بالسجائر اإللكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة و

التدخين اإللكترونية وشواحن البطاريات للسجائر اإللكترونية وأجهزة تسخين التبغ 
  ٣٥وأجهزة التدخين اإللكترونية." الواردة بالفئة رقم 

صيانة وإصالح السجائر اإللكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين  - ٣٧الفئة 
البطاريات للسجائر اإللكترونية  اإللكترونية ؛ صيانة وإصالح البطاريات وشواحن

وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين اإللكترونية ؛ جميع هذه الخدمات تتعلق حصريًا 
بالسجائر اإللكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة وبطاريات التدخين اإللكترونية 

وشواحن البطاريات للسجائر اإللكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين 
   ٣٧اإللكترونية الواردة بالفئة رقم 

خدمات ترفيهية تنظيم األحداث لألغراض الثقافية والترفيهية ؛ تنظيم  - ٤١الفئة 
  ٤١األنشطة الثقافية."الواردة بالفئة رقم 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
منح الطالب حق اسبقية -ها  وغير ١٥٠٤٣٤٧



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

948 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409465  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -عمرو احمد ابو اليزيد عبد الرؤف رمضان _ فرد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزةن _ حدائق االهرام _ الهرم _  ٢١٨
  

  44 - 10 -5 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها  ٣مستحضرات التجميل بالفئه  - ٣الفئة 
  دون غيرها  ٥مستحضرات طبية و صيدالنية بالفئه رقم  - ٥الفئة 
  دون غيرها  ١٠جميع منتجات الفئه رقم  - ١٠الفئة 
  دون غيرها ٤٤خدمات طبية بالفئه  - ٤٤الفئة 

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

949 
 

 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409466  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -عمرو احمد ابو اليزيد عبد الرؤف رمضان_ فرد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ن _ حدائق االهرام _ الهرم _ الجيزة ٢١٨
  

  44 - 10 -5 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها  ٣مستحضرات التجميل بالفئه  - ٣الفئة 
  دون غيرها  ٥مستحضرات طبية و صيدالنية بالفئه رقم  - ٥الفئة 
  دون غيرها  ١٠جميع منتجات الفئه رقم  - ١٠الفئة 
  دون غيرها ٤٤خدمات طبية بالفئه  - ٤٤ الفئة

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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950 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409467  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -بد الرؤف رمضان_ فرد عمرو احمد ابو اليزيد ع

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ن _ حدائق االهرام _ الهرم _ الجيزة ٢١٨
  

  44 - 10 -5 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها  ٣مستحضرات التجميل بالفئه  - ٣الفئة 
  دون غيرها  ٥مستحضرات طبية و صيدالنية بالفئه رقم  - ٥الفئة 

  دون غيرها  ١٠جميع منتجات الفئه رقم  - ١٠ة الفئ
  دون غيرها ٤٤خدمات طبية بالفئه  - ٤٤الفئة 

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

951 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0363576  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد محمد محمود وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مركز كفر الزيات بملك / صبحى عبد الفتاح اسماعيل سالم الغربية -قرية قسطا 

  35 - 5 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١االسمدة الزراعية الواردة بالفئة   - ١الفئة 
  ٥المبيدات الزراعيه الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
فى مجال االسمدة الزراعية الواردة  ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئة   - ٣٥الفئة 

  ٥و المبيدات الزراعيه الواردة بالفئة  ١بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

952 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0412651  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مهندس محمد محمود قاسم ابو الخير وشركاة _ شركة تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جناكليس _ بجوار مزلقان كوم أمبو بملك محمد محمود قاسم أبو الخير _ أبو المطامير 
  _ بحيرة .

  35 - 16 -2 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١الفئة 
  دون غيرها ٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
  دون غيرها ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ١٦الفئة 
  دون غيرهم ١٦،  ٢،  ١ال الفئات فى مج ٣٥جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٣٥الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

953 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424588  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سيةفرد مصرى الجن -على محمد فاروق عرفة على 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنيا -مركز ابو قرقاص  -عزبة البحاروه بملك / كريم علي محمد فاروق  -سفاي 

  35 - 31 -16 -5 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
  ١٦جات الواردة بالفئة جميع المنت - ١٦الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
 ٥,  ١واالستيراد والتصدير في مجال الفئة  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

 ,٣١,  ١٦  
 

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



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 
 
 

954 
 

 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424589  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -على محمد فاروق عرفة على 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنيا -رقاص مركز ابو ق -عزبة البحاروه بملك / كريم علي محمد فاروق  -سفاي 

  35 - 31 -16 -5 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
 ٥,  ١واالستيراد والتصدير في مجال الفئة  ٣٥ردة بالفئة جميع الخدمات الوا - ٣٥الفئة 

 ,٣١,  ١٦  
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

955 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424590  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -على محمد فاروق عرفة على 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنيا -مركز ابو قرقاص  -عزبة البحاروه بملك / كريم علي محمد فاروق  -سفاي 

  35 - 31 -16 -5 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١الفئة جميع المنتجات الواردة ب - ١الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
 ٥,  ١واالستيراد والتصدير في مجال الفئة  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

 ,٣١,  ١٦  
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

956 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424591  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -على محمد فاروق عرفة على 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنيا -مركز ابو قرقاص  -عزبة البحاروه بملك / كريم علي محمد فاروق  -سفاي 

  35 - 31 -16 -5 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١لفئة ا
 ٥,  ١واالستيراد والتصدير في مجال الفئة  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

 ,٣١,  ١٦  
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

957 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

   العالمة

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424592  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -على محمد فاروق عرفة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنيا -مركز ابو قرقاص  -عزبة البحاروه بملك / كريم علي محمد فاروق  -سفاي 

  35 - 31 -16 -5 -1  : المةــــــلعات اـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
,  ١في مجال الفئات  ٣٥بالفئة  االستيراد والتصدير وجميع الخدمات الواردة  - ٣٥الفئة 

٣١,  ١٦,  ٥  
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

958 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424594  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -على محمد فاروق عرفة على 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنيا -مركز ابو قرقاص  -عزبة البحاروه بملك / كريم علي محمد فاروق  -سفاي 

  35 - 31 -16 -5 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١الفئة 
  ٥منتجات الواردة بالفئة جميع ال - ٥الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
 ٥,  ١واالستيراد والتصدير في مجال الفئة  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

 ,٣١,  ١٦  
 

تعهد مالك العالمة  - لوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على اال -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

959 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421599  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرية الجنسية -تسبيح طارق محمد عبد الغنى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر اول  -مدينه التوفيق  -الجديده ش المدينه ٥٩

  35 - 25 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٢٥المالبس الجاهزه بالفئة  - ٢٥الفئة 
  ٢٥فى مجال الفئه  ٣٥االعمال التجارية بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426940  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه  - محمد عمار عبد الحكيم الفقية وشريكة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الطوابق  -شركه الفاروق  -أ برج الفيوم ٤عقار  -الدور االول بعد االرضي  ١شقه رقم 
  الجيزه -فيصل  -

  39 - 35 -16 -3  : المةــــــالع اتـــفئ
  

  دون غيرها ٣منتجات الوارده بالفئه  - ٣الفئة 
  دون غيرها ١٦منتجات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
  دون غيرها ١٦ومنتجات الفئه  ٣في مجال الفئه  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
  غيرها دون ١٦ومنتجات الفئه  ٣في مجال الفئه  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 

 

------- االشتراطات        :      
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426951  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -محمد عمار عبد الحكيم الفقية وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - شركة الفاروق  -أ برج الفيوم  ٤عقار  -بعد االرضي  الدور االول ١شقه رقم 
  الجيزه -فيصل  -الطوابق 

  39 - 35 -16 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الوارده بالفئه  - ٣الفئة 
  ١٦منتجات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
  ١٦ومنتجات الفئه  ٣في مجال الفئه  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
  ١٦ومنتجات الفئه  ٣في مجال الفئه  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

962 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411532  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -مجزر حلبي وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  - مساكن شيراتون  ١٢١٦ص ش سيد زكريا خليل مربع  ٣

  39 - 35 -29 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

االكياس البالستيك و المطبوعات و البادجات و  ١٦المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  اكياس استرتش راينر

  ٢٩لحوم الدواجن _ خالصات اللحم بالفئة  - ٢٩الفئة 
  ٢٩،١٦فى مجال الفئات  ٣٥و التصدير الواردة بالفئة  خدمات االستيراد  - ٣٥الفئة 
  ٢٩،١٦فى مجال الفئات  ٣٩التعبئة و التغليف و تخزين السلع الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423477  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -تامر حمدي يونس توفيق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - منيا القمح  -الكائن بأرض الحملة جوار المطافئ بملكة  ٢الكائن بالبرج  ٨رقم 
  الشرقية

  43 - 35 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مطبوعات المطعم والكافية الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
  ماعدا االستيراد والتصدير وادارة االعمال التجارية  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٤٣مطاعم وكافيهات الواردة بالفئة رقم  - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424437  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - احمد فايز مصطفى المصري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك / ناصر مصطفي  -قسم اول شارع عبد العظيم وزير بجوار خالد الحلواني 
  المصري دمياط

  35 - 20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠ردة بالفئة جميع المنتجات الوا - ٢٠الفئة 
خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - ٣٥الفئة 

في مجال الفئة  ٣٥السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة 
٢٠  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0347396  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/02/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ايمن محمود علي عوض 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -شارع المدارس قطور 

  35 - 25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة بالفئة  - ٢٥الفئة 
  

 ٢٥بس بالفئة في مجال المال ٣٥االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٢٥في مجال المالبس بالفئة  ٣٥واالعمال التجاريه الواردة بالفئة 

  
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409453  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/25  

  :سجيلالت إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - عمرو خيرى محمود 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - الدقى  -ش مصدق  ٦٠

  35 - 28  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٨الفئة 
  ٢٨فى مجال االدوات الرياضية بالفئة  ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419511  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - الشركة الوطنية للثروة السمكية واالحياء المائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مصر الجديده  -بجوار مستشفى الهايكستب  -الهايكستب   -طريق جوزيف تيتو 
  القاهرة

  35 - 31 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩االسماك المجمده الواردة بالفئة رقم  - ٢٩الفئة 
  ٣١االسماك الحيه الواردة بالفئة رقم  - ٣١الفئة 
  ٣٥ره االسماك الحيه والمجمده الواردة بالفئة رقم بيع وشراء وتجا - ٣٥الفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414545  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة  ١٣٠٢٧بلوك  ٣,  ٢,  ١والقطعة رقم  ١٣٠٢٧بلوك  ٣قطعة رقم  ٥٤شارع 
  مدينة العبور -الصناعية االولي 

  35 - 2  : المةــــــات العـــفئ
  

: الدهانات ( البويات ) والورنيش والالكيه ، مواد الوقاية من الصداء ومواد  - ٢الفئة 
ف ، مواد التلوين ، مواد تثبيت األلوان ، راتنجات طبيعية خام ، حفظ الخشب من التل

معادن في شكل رقائق أو مسحوق الستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة 
والفنانين ، مثبتات للدهانـات ، دهانات ألومنيـوم ، أصباغ ، دهانات مضادة للتلف أو 

نات مبيدة للبكتريا ، دهانات صناعية التلوث أو الترسبات ، دهانات أسبستوس ، دها
ايبوكسية ، بويات زيتية مذابة في وسط غير مائي ، مستحضرات مثبتة للدهانات ، 

ملونات للدهانات ، مواد تثبيت األلوان ، أساسات الدهان ، معاجين ، مغلظات الدهانات 
تسرب للهياكل ، طالءات تأسيسية للهياكل القاعدية للمركبات ، طالءات تأسيسية مانعة لل

القاعدية للمركبات، مثبتات لأللوان المائية ، أصباغ بيضاء ( ملونات أو دهانات ) ، 
  ).  ٠٢طالءات لألخشاب ( دهانات ) ، مواد تثبيت ألوان الخشب وكافة منتجات الفئة ( 

  ) ٠٢في مجال الفئة (  ٣٥اإلستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص علىى االلوان الموضحة بالنماذج  -:         االشتراطات     
العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -الحروف وعن البيان التجارى وعن رسم العبوة كال على حدى 

وغيرها ٣٧٨٦٣٢
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423910  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حامد حامد احمد سالمه وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط ٢٠بلوك ٩دمياط الجديده امتداد المنطقه الصناعيه قطعه 

  35 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠ذره محمصه بالكاكاو بالفئه  - ٣٠الفئة 
دون  ٣٠في مجال الفئه  ٣٥ال التجاريه واستيراد وتصدير بالفئه االعم - ٣٥الفئة 

  غيرها
 

٤٠٨٣٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408841  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/17  

  :لالتسجي إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة موبيالتى دوت كوم للتجارة االلكترونيات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة-مصر الجديدة -ش عبد اللة دراز ارض الجولف ٢٣

  35 - 32 -30 -29 -14 -11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
  ١٤ع المنتجات الواردة بالفئة جمي - ١٤الفئة 
  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
  ١١في مجال الفئة  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

ى االلواناالشتراطات        :      منح حق خاص عل
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424138  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  والئحته التنفيذية ٨١لسنة  ١٥٩شركة مساهمة مصرية ق  -افريكانا للتجارة والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - بر سيدي جا -سموحه  -شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٢الفئة 
  ٣٢في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٢في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 

لصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424144  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  والئحته التنفيذية ٨١لسنة  ١٥٩شركة مساهمة مصرية ق  -افريكانا للتجارة والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - سيدي جابر  -سموحه  -شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئة رقم  - ٣٢الفئة 
  ٣٢في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٢في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

   العالمة

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427506  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -عبدالرحمن احمد عبدالرحمن عبدالقادر وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -مدينة العاشر من رمضان  -٦بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ - ٣٩القطعة 

  39 - 35 -31 -30 -29 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
لجملة خدمات االستيراد والتصدير والدعاية واالعالن وخدمات البيع با - ٣٥الفئة 

  ٣١,  ٣٠,  ٢٩,  ٣في مجال الفئات  ٣٥والتجزئة الواردة بالفئة 
 ٢٩,  ٣في مجال الفئات  ٣٩خدمات التعبئة والتغليف والنقل البضائع بالفئة  - ٣٩الفئة 

 ,٣١,  ٣٠  
 

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

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0423005  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة سكيب للكيماويات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة السادس من اكتوبر -/ ب المنطقة الصناعية الرابعة  ٣/  ١القطعة رقم 

  37 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٧الفئة 

 

وغيرها ٤٢٢٠١٩االشتراطات        :      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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423007  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

  :التسجيل طالب إسم
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة سكيب للكيماويات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦مدينة  -/ ب المنطقة الصناعية الرابعة  ٣/  ١القطعة رقم 

  37 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٧دة بالفئه جميع الخدمات الوار - ٣٧الفئة 

 

وغيرها ٤٢٢٠١٩االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421802  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - بي بي ام لالنتاج الموسيقى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقي  -شارع التحرير  ١٢٢

  45 - 44 -42 -41 -38 -35 -25 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٨اردة بالفئة جميع الخدمات الو - ٣٨الفئة 
  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٢الفئة 
  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 
  ٤٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٥الفئة 

 

التنازل عن حرف دى  -وغيرها  ٢٤٤٤٢١االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
D  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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421806  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -بي بي ام لتطوير التكنولوجيا وتطبيقات الموسيقى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زةالجي -الدقي  - ش التحرير  ١٢٢

  45 - 44 -42 -41 -38 -35 -25 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
  ٣٥دعايه واعالن الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة 
  ٤١واردة بالفئة جميع الخدمات ال - ٤١الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٢الفئة 
  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 
  ٤٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٥الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
على حدى Dالتنازل عن حرف دى  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421808  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - بي بي ام لالنتاج الموسيقى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقي  -شارع التحرير  ١٢٢

  45 - 44 -42 -41 -38 -35 -25 -9  : المةــــــالع اتـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة 
  ٤١ة جميع الخدمات الواردة بالفئ - ٤١الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٢الفئة 
  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 
  ٤٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٥الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
على حدى Dف دى التنازل عن حر -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421034  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -محمد احمد فتحى محمود 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -طنطا ثان  -ش الجيش  ٩٣

  38 - 35 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩برامج تطبيقات موبايل ابليكشن بالفئة رقم  - ٩الفئة 
  ٣٥خدمات التسويق االلكتروني الوارد بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
  ٣٨خدمات االنترنت الواردة بالفئة رقم  - ٣٨الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424133  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -افريكانا للتجارة والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - سيدي جابر  -سموحه  -شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥جميع منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
  دون غيرها ٢٥في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  دون غيرها ٢٥في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 

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

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 987 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424141  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  والئحته التنفيذية ٨١لسنة  ١٥٩شركة مساهمة مصرية ق  -افريكانا للتجارة والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - سيدي جابر  -سموحه  -شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥ميع منتجات الفئة رقم ج - ٢٥الفئة 
  ٢٥في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٢٥في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428068  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة سيلونا تريد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - اكتوبر  ٦مدينة  -  ١شقة ارض رقم  - ٤٦١الحي الثالث عقار 

  39 - 35 -25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٥ماء جاء بالفئة  مالبس الداخلية ومالبس الجاهزة وكل - ٢٥الفئة 
في مجال مالبس الداخية ومالبس الجاهزة وكل ما جاء  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 

  دون غيرها ٢٥بالفئة 
في مجال الفئة مالبس الداخلية ومالبس الجاهزة وكل ما  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

  دون غيرها ٢٥جاء بالفئة 
 

مالك العالمة باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428070  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة سيلونا تريد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦دينة م -) ١شقة ارض رقم ( - ٤٦١عقار  -الحي الثالث 

  39 - 35 -25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥مالبس الداخلية ومالبس الجاهزة وكل ماء جاء بالفئة  - ٢٥الفئة 
في مجال مالبس الداخية ومالبس الجاهزة وكل ما جاء  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 

  ٢٥بالفئة 
الداخلية ومالبس الجاهزة وكل ما في مجال الفئة مالبس  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

  ٢٥جاء بالفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427505  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -ركاه عبدالرحمن احمد عبدالرحمن عبدالقادر وش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -مدينة العاشر من رمضان  -٦بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ - ٣٩القطعة 

  39 - 35 -31 -30 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  رونة والدقيقماعدا االرز والمك ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
خدمات االستيراد والتصدير والدعاية واالعالن وخدمات البيع بالجملة  - ٣٥الفئة 

فيما  ٣٠، جميع منتجات الفئة  ٣١،  ٢٩في مجال الفئات  ٣٥والتجزئة الواردة بالفئة 
  عدا االرز والمكرونة والدقيق

 ٣١،  ٢٩في مجال الفئات  ٣٩ليف والنقل الواردة بالفئة خدمات التعبئة والتغ - ٣٩الفئة 
  فيما عدا االرز والمكرونة والدقيق ٣٠، جميع منتجات الفئة 

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429034  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  والئحته التنفيذية ٨١لسنة  ١٥٩شركة مساهمه مصرية ق -افريكانا للتجارة والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - سيدي جابر  -سموحة  -شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩ جميع المنتجات الواردة بالفئة - ٢٩الفئة 
  ٢٩في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٢٩في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 

فى الوضع العادى ٧االشتراطات        :      التنازل عن الرقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429037  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/07  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  والئحنه التنفيذية ٨١لسنة  ١٥٩شركة مساهمه مصرية ق -افريكانا للتجارة والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - سيدي جابر  -سموحة  -شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
  ٢٩في مجال الفئة  ٣٥الفئة  خدمات - ٣٥الفئة 
  ٢٩في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426938  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمه  - الخليجية الدولية للصناعات واالغذية الخفيفه  الشركة المصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق مصر اسكندريه الزراعى احمد نور طنطا الغربيه ٩٠اول مدخل طنطا كيلو 

  39 - 35 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
  دون غيرها ٣٠في مجال الفئة  ٣٥فئة خدمات ال - ٣٥الفئة 
  دون غيرها ٣٠النعبئة و التغليف في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 

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

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426939  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - الشركة المصرية الخليجية الدولية للصناعات واالغذية الخفيفه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -طنطا  -طريق مصر اسكندريه الزراعى بملك/ احمد نور  ٩٠كيلو  -اول مدخل طنطا 
  الغربيه

  39 - 35 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠ميع منتجات الفئة ج - ٣٠الفئة 
  ٣٠في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠النعبئة و التغليف في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427123  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -المصرية الخليجية الدولية للصناعات واالغذية الخفيفة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -طنطا  -طريق مصر اسكندرية الزراعي بملك/ احمد نور  ٩٠كيلو  -اول مدخل طنطا 
  الغريبة

  39 - 35 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣٠في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠تعبئة والتغليف في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 

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 ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429032  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  والئحته التنفيذية ٨١لسنة  ١٥٩شركة مساهمه مصرية ق  -افريكانا للتجارة والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - سيدي جابر  -سموحة  -شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الواردة بالفئة جميع  - ٣٠الفئة 
  ٣٠في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 

فى الوضع العادى ٧االشتراطات        :      التنازل عن 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429036  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  والئحته التنفيذية ٨١لسنة  ١٥٩شركة مساهمه مصرية ق  -افريكانا للتجارة والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - سيدي جابر  -سموحة  -شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠ئة جميع المنتجات الواردة بالف - ٣٠الفئة 
   ٣٠في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424143  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

  والئحته التنفيذية ٨١لسنة  ١٥٩شركة مساهمة مصرية ق  -افريكانا للتجارة والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - سيدي جابر  -سموحه  -شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -31 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة رقم  - ٣٠الفئة 
  ٣١منتجات الفئة رقم  جميع - ٣١الفئة 
  ٣١-٣٠في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣١-٣٠في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426421  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -الريادة لضرب االرز وتصنيع الحاصالت الزراعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -محافظه البحيره  -مركز دمنهور  -ناحيه االبعاديه  -طريق اسكندريه الزراعي  ٥٤
  جمهوريه مصر العربيه

  39 - 35 -31  : المةــــــات العـــفئ
  

المنتجات الزراعية و منتجات البساتين و الغالل غير الواردة ضمن فئات  - ٣١الفئة 
أخرى، الفواكه و الخضروات الطازجة، البذور، ، فواكه حمضية (موالح)، ثمار 

الكستناء الطازجة ، جوز الهند، أزهار طبيعية، شوفان، قصب السكر، قمح، النباتات، 
  ٣١جة و جميعـها وارد بالفئة أعشاب الحدائق الطاز

الخاصة بالتجارة و األعمال التجارية و  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
توزيع البضائع و المنتجات و خدمات التصدير و االستيراد و الدعاية و اإلعالن و إدارة 

لقة األعمال و توجيه األعمال و االستيراد و التصدير و جميع هذه الخدمات متع
  " ٣١بالمنتجات الوارة فى الفئة 

"النقل و تغليف السلع و تخزين السلع و جميع هذه الخدمات و جميعـها وارد  - ٣٩الفئة 
  ٣١فى مجال الفئة  ٣٩بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

994 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427353  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -ركة مجموعة جراند لتصنيع اعالف االسماك ش م م ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الدور االول شيراتون  - ١٠٢شقة رقم  -هليوبوليس جاردنز حي الملتقي العربي  ٣٣
  القاهرة

  39 - 35 -31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١اعالف االسماك الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
 ١في مجال ملح تستخدم في الصناعات الكيماوية بالفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥فئة ال

  اعالف االسماك  ٣١وغير صالح لالستخدام االدمي وفي مجال الفئة 
في مجال ملح تستخدم في الصناعات  ٣٩خدمات تعبئة وتغليف بالفئة  - ٣٩الفئة 

  اعالف االسماك ٣١جال الفئة وغير صالح لالستخدام االدمي وفي م ١الكيماوية بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427354  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - شركة مجموعة جراند لتصنيع اعالف االسماك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الدور االول شيراتون  ١٠٢شقة رقم  -ربي هليوبوليس جاردنز حي الملتقي الع ٣٣
  القاهرة

  39 - 35 -31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١االعالف االسماك الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
  اعالف االسماك  ٣١في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣١بالفئة  في مجال اعالف االسماك ٣٩خدمات التعبئة والتغليف بالفئة  - ٣٩الفئة 

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429033  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  نفيذيةوالئحته الت ٨١لسنة  ١٥٩شركة مساهمه مصرية ق  -افريكانا للتجارة والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - سيدي جابر  -سموحة  -شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
  ٣١في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣١في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 

فى الوضع العادى ٧تراطات        :      التنازل عن رقم االش
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997 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423478  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -تامر حمدي يونس توفيق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية - الكائن بأرض الحملة جوار المطافئ بملكة منيا القمح  ٢الكائن بالبرج  ٨رقم 

  39 - 35 -12 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩بطاريات فقط الوارد بالفئة  - ٩الفئة 
  ١٢كاوتشات الواردة بالفئة رقم  - ١٢الفئة 
في مجال  ١٢بطاريات , والفئة  ٩في مجال (الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 

  كاوتشات )ال
في مجال  ١٢بطاريات , والفئة  ٩في مجال (الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

  الكاوتشات )
 

اطارات ويطاريات -االشتراطات        :      التنازل عن كلمة  االستيراد والتصدير 



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
 
 
 

998 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422436  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد -عالء عبد الفتاح احمد امام 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الوفاء من ش عمرو بن العاص مزرعه البط بهتيم شبرا الخيمه ثان القليوبية ١٩

  35 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣الفئة 
  ٣فى مجال الفئه ٣٥الخدمات الخاصه باالستيراد والتصدير الوارده بالفئه  - ٣٥ئة الف

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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999 
 

 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421421  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

  :التسجيل م طالبإس
  

  شركة مساهمة -رزلتس للدعاية واالعالن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور الخامس بعد البدروم واالرضى والميزانين شقة رقم  -ميدان لبنان  -ش اليمن  ٢١
  الجيزة -المهندسين  - ١٢

  41 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥بكافة انواعه بالفئة الدعاية واالعالن  - ٣٥الفئة 
  ٤١االنتاج الفني الوارد بالفئة  - ٤١الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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1000 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423180  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -حمدي محمد حسين كامل وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزيتون  -امام حي الزيتون الجديد   -ش وابور الميه  ١

  43 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢,  ٣١, ٣٠,  ٢٩جال الفئات في م ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٤٣طعم وكوفي شوب الوارد بالفئة رقم  - ٤٣الفئة 

 

التنازل عن كلمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
على حدى فى الوضع العادى CHEFسيف 
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1001 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0407173  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه شخص واحد محدوده المسئوليه -اسكوبية للتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفيه -شبين الكوم  -ش طلعت حرب  ٤٩برج االمانى 

  35 - 5  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٥مكمالت الغذائيه بالفئه االدويه البشريه و البيطريه و ال - ٥الفئة 
  ٣٥التسويق االلكترونى فى الفئه  - ٣٥الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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1002 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416465  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  افراد - شناوي فيت ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ميت ناجى بملك فاتن حامد عثمان عمر مركز ومدينه ميت غمر الدقهليه

  35 - 5  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
والتجاره  االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والتوريدات العموميه - ٣٥الفئة 

فى مجال الفئه  ٣٥العامة والتوزيع والمحالت واالعمال التجاريه وجميع خدمات الفئة 
٥  

 

-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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395554  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -الجيل الرقمى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اكتوبر  ٦ -الحي السادس  -قريه المختار  -  ٨فيال  -الدور الرابع  - ٦شقه 

  35 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩تطبيقات هواتف خلويه الواردة بالفئه رقم  - ٩الفئة 
  ٣٥تسويق الكترونى عن طريق االنترنت الوارد بالفئة رقم  - ٣٥ة الفئ

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1004 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0392258  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -لصاحبها  محمود فرج طه بدر فرج عبده اى تى سليوشن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادى  - كورنيش النيل   -ب ابراج المهندسين   ٣

  37 - 36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٣٦الفئة 
  ٣٧نه والتركيبات الواردة بالفئة المبانى واالنشاءات والصيا - ٣٧الفئة 
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1005 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425862  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة - المؤشر لالستثمار والتطوير العقاري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المعادىأ احمد كامل تقسيم الالسلكى ٣/ ١٣ - ١٢

  37 - 36  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
  دون غيرها ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٧الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426484  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة غوريال جراج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -ارض االستثمار  -المروحه  - القطاميه  -  ٤قطعه رقم 

  43 - 37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧خدمات الفئه  - ٣٧الفئة 
  ٤٣دمات الفئه خ - ٤٣الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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1007 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426943  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -بت لصناعة وتوزيع المكسرات شركة ايه يو اف ايجي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - اول  -القاهره الجديده  -القطاميه  -مرتفعات جولف  ٩٧فيال 

  42 - 38  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٨جميع خدمات الفئه  - ٣٨الفئة 
  دون غيرها ٤٢وجميع خدمات الفئه  - ٤٢الفئة 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
 
 
 

1008 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426479  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردي  -عجيب هابيل ابراهيم  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه -اكتوبر  ٦مدينه   -ش صالح الدين  ٢٧

  39 - 25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع منتجات الفئه رقم  - ٢٥الفئة 
  ٢٥ -٢٤في مجال الفئات  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
هاوغير ١٣٤٠١٦العالمة رقم 
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1009 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414630  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - جاز هوتيل جروب اس ايه اي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

محافظة فندق سينسيمار مكادي جاردنز , اتجاة جنوب خليج ابو المخادق , الغردقة , 
  البحر االحمر

  43 - 41 -39  : المةــــــات العـــفئ
  

المواصالت؛ نقل األشخاص والبضائع، وال سيما عن طريق البر والسكك  - ٣٩الفئة 
الحديدية والبحر والجو؛ النقل النهري؛ تنظيم وحجز وترتيب السفر والرحالت 

ص؛ تنظيم وحجز وترتيب والرحالت البحرية؛ ترتيب خدمات النقل؛ تأجير بدالت الغو
الرحالت والرحالت اليومية والجوالت السياحية؛ استشارات السفر ومرافقة المسافرين؛ 
تأجير وحجز وتوفير الطائرات؛ تأجير وحجز وتوفير السفن، وخاصة قوارب التجديف 
والقوارب ذات المحركات والسفن الشراعية والزوارق؛ تأجير وحجز وتوفير السيارات 

والخيول؛ تنظيم الرحالت والعطالت والجوالت السياحية؛ خدمات وكاالت  والدراجات
السفر، وال سيما خدمات االستشارات وحجز السفر، وتوفير معلومات حول السفر 

وترتيب خدمات النقل والسفر؛ حجز السفر؛ حجز وسائل النقل؛ توفير معلومات حول 
قطاع السياحة والسفر التجاري  السفر عبر اإلنترنت، وال سيما حول الحجز والحجز في

(وكاالت السفر عبر اإلنترنت)؛ التوصيل والتسليم؛ التشاور المقدم من مراكز االتصال 
الهاتفي والخطوط الساخنة فيما يتعلق بالسفر، بما في ذلك سفر األعمال وفي مجال النقل 

  ٣٩واإلمداد والنقل والتخزين بالفئة 
الترفيه؛ العروض الموسيقية؛ عروض السيرك؛ وسائل الترفيه؛ خدمات  - ٤١الفئة 

الترفيه العام؛ عروض مسرحية؛ ترتيب وإجراء الحفالت الموسيقية؛ خدمات وكالة 
التذاكر [ترفيه]؛ خدمات معسكرات العطالت (الترفيه)؛ خدمات نادي التدريب واللياقة 

هي؛ خدمات البدنية؛ دور السينما ، خدمات المراقص ، أروقة التسلية ، خدمات المال
المعسكرات الرياضية؛ توفير مالعب الجولف ومالعب التنس ومرافق ركوب الخيل 

والمرافق الرياضية؛ تأجير معدات غطس الجلد؛ تنظيم المسابقات الرياضية؛ تنظيم 
األحداث الثقافية والرياضية؛ ترتيب األحداث الثقافية والرياضية؛ خدمات الحجز 

لثقافية؛ كتابة النصوص، بخالف نصوص الدعاية؛ نشر لألحداث الرياضية والعلمية وا
مواد الدعاية أيًضا في شكل وسائط إلكترونية بما في ذلك األقراص المضغوطة، بخالف 

نصوص الدعاية، وال سيما الكتب والمجالت والصحف؛ نشر مواد الدعاية في شكل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 978 عدد

في ذلك في  إلكتروني، باستثناء أغراض الدعاية، وال سيما المجالت والصحف، بما
اإلنترنت؛ نشر النصوص، باستثناء نصوص الدعاية، وال سيما الكتب والمجالت 

والصحف، بما في ذلك في اإلنترنت؛ تنظيم معارض لألغراض الثقافية والتعليمية؛ 
الخدمات الترفيهية والتعليمية التي تقدمها المالهي والحدائق الترفيهية؛ معلومات حول 

  ٤١سيما المقدمة عبر شبكات اإلنترنت وشبكة اإلتصاالت بالفئة األحداث الترفيهية، ال 
توفير سكن مؤقت؛ توفير الطعام والمشروبات للنزالء؛ خدمات مكتب  - ٤٣الفئة 

اإليواء؛ توفير وتاجير منازل العطالت وشقق العطالت والشقق؛ توفير حجز الغرف 
ديم الطعام؛ خدمات اإلقامة وخدمات حجز الفنادق؛ تقديم خدمات الفنادق والموتيالت؛ تق

الداخلية؛ تأجير قاعات االجتماعات؛ خدمات البارات؛ خدمات المطاعم؛ توفير الطعام 
والمشروبات في مقاهي اإلنترنت؛ االستشارات المقدمة من مراكز االتصال الهاتفي 

والخطوط الساخنة في مجال خدمات اإلقامة، وتوفير وتاجير بيوت العطالت، وخدمات 
  ٤٣لغرف وحجز الفنادق، فضال عن اإلقامة وتقديم الطعام للضيوف بالفئة حجز ا

 

وغيرها ٨٥١٨٠٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423662  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -راهيم خميس السيد محمد اب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سموحة سيدي جابر االسكندرية -عمارة سموحة ش النقل والهندسة  ١محل  Eعمارة 

  41 - 40  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠خدمات الفئة رقم  - ٤٠الفئة 
  ٤١خدمات الفئة رقم  - ٤١الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426138  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن مؤلفة طبقا لقوانين المانيا -ميرك  ك ح أ أ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المانيا - دارمستات  ٦٤٢٩٣ -د  -ورت ستراس فرانكف ٢٥٠

  44 - 41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١توفير التدريب الواردة بالفئة رقم  -خدمات التعليم  - ٤١الفئة 
  ٤٤الخدمات الطبية الواردة بالفئة رقم  - ٤٤الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  -صورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بال
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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425648  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - محمد وفيق محمد احمد مكاوي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -ش احمد سوكارنو العجوزة  ٩رقم 

  45 - 42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢خدمات الفئة  - ٤٢الفئة 
  ٤٥خدمات الفئة  - ٤٥الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى -  ٣٤١٣٧٣
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم  قدم عنها طلب
 

    0425649  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - محمد وفيق محمد احمد مكاوي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -ش احمد سوكارنو العجوزة  ٩رقم 

  45 - 42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢خدمات الفئة  - ٤٢الفئة 
  ٤٥خدمات الفئة  - ٤٥لفئة ا

 

التنازل عن البيان التجارى - ٣٤١٣٧٣العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425692  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كو.، ليمتد. شركة جيانجسو سفيري اليكتريك

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دونجدينج رود ، جيانجين ، جيانجسو ، الصين ١نو 

  42 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

لة تطبيقات برمجيات الكمبيوتر  - ٩الفئة  Éبرامج كمبيوتر مسجلة برمجيات كمبيوتر مسج
ائية منشآت كهربائية للتحكم ، قابلة للتنزيل أجهزة قياس أجهزة قياس أدوات قياس كهرب

عن بعد بالعمليات الصناعية فوانيس إشارة أدوات مالحية أدوات قياس مجسات 
لألغراض العلمية مقّومات التيار الكهربائي وصالت كهربائية دواليب توزيع 

[كهربائية] أجهزة إنذار أجراس إنذار كهربائية أجهزة قياس دقيقة أجهزة تحكم عن بعد 
كهربائية] أدوات واقية من التغير المفاجئ في الفلطية محوالت لوحات تحكم [

[كهربائية] أجهزة قياس التغاير المغناطيسي مكثفات ُمرحـِّالت كهربائية أدوات إنذار 
   ٩ضد الحريق بالفئة 

برمجة الكمبيوتر تصميم برامج كمبيوتر صيانة برامج كمبيوتر استشارات  - ٤٢الفئة 
] توفير معلومات عن تكنولوجيا الكمبيوتر والبرمجة عبر ITتكنولوجيا المعلومات [

موقع الكتروني مراقبة أنظمة الكمبيوتر للكشف عن األعطال استشارات برامج 
الكمبيوتر مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول من بعيد فحص المواد البحث 

  ٤٢التكنولوجي 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0374894  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/08/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة فرنسية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  - هولدينج لو دوف " اتش ال دى" 
  فرنسا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  رينيس ، فرنسا ٣٥٢٠٠افينيو دو كندا ،  ٥٢

  43 - 30 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، فواكه  - ٢٩الفئة 
وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة؛ سلطات الخضار والفاكهة، هالم (جيلي)، 

مربيات، فواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات األلبان، حلويات اساسها 
تجات أساسها مصنوعة من بدائل الحليب. الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لالكل، من

  ٢٩بالفئة 
القهوة ، الشاي ، الكاكاو ، السكر ، األرز ،التابيوكا ، الساغو؛ القهوة  - ٣٠الفئة 

االصطناعية؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ؛ الخبز ، خبز القمح، خبز 
ت؛ مثلجات صالحة فيينا، خبز محتوي علي حبوب؛ السندويشات، الفطائر والحلويا

لألكل؛ عسل النحل ، العسل األسود، الخميرة، مسحوق الخبيز، الملح، الخردل، الخل، 
الصلصات (التوابل)، البهارات، ثلج لإلنعاش، البسكويت، الخبز الفرنسي (البريوش)، 
العجائن الملفوفة (الكرواسون)، الكيك، عجينة الكيك، فطائر محالة (بانكيك)، تورتات 

  ٣٠لفواكه)، كيش (فطيرة كاسترد)، البيتزا. بالفئة (كيك با
خدمات توفير األطعمة والمشروبات، خدمات مطاعم الوجبات السريعة،  - ٤٣الفئة 

االيواء المؤقت؛ خدمات الفنادق؛ المقاهي، المقاهي، الكافيتريات، خدمات الوجبات 
ؤقتة او المتنقلة الخفيفة، خدمات المخابز، خدمات الكافيتريات، خدمات المطاعم الم

(الكانتين)، خدمات المطاعم، خدمات المطاعم لمناطق الراحة وغرف االنتظار، خدمات 
  ٤٣المطاعم. بالفئة 

 

وغيرها ٩٠٩١٤٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418120  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - اوول كوفي كومبني 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -سيدي جابر  -مصطفي كامل  -مساكن الضباط  ١٢شارع  ٤١

  43 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣٠ الوجبات الجاهزة والبن الواردة بالفئة - ٣٠الفئة 
  ٤٣مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئة رقم  - ٤٣الفئة 

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422538  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

  :التسجيل طالب إسم
  

  شركة توصية بسيطة -تو ام جروب للصناعة والتوريدات العمومية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ) جنوب الجمركيه مدينه ٦المنطقه الصناعيه ( ٢٧الدور االرضى من القطعه رقم 
  الشرقيه  -العاشر من رمضان 

  31 - 5  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٥الوارده بالفئه رقم المنتجات  - ٥الفئة 
  ٣١المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٣١الفئة 

 

كال على حدى فى الوضع العادى  Mوحرف ام  ٢االشتراطات        :      التنازل عن رقم 
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414009  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا -ال جى اليكترونيكس إنك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، جمهوريةكوريا ٧٢١-١٥٠جو ، سول  -داير ، يونجدو نجبو  - ، يواوى ١٢٨

  11 - 7  : المةــــــات العـــفئ
  

تيكية، المكانس غساالت الكهربائية للمالبس غساالت الصحون أوتوما - ٧الفئة 
الكهربائيه األوتوماتيكية ؛ آالت إدارة المالبس لألغراض المنزلية. االت المالبس 

الكهربائية لالغرض المنزلية. خراطيم للمكانس الكهربائية. أكياس للمكانس الكهربائية، 
عصا المكانس الكهربائية الروبوتات. مراوح الكهربائية؛ ضواغط للهواء، الضواغط ، 

لثالجات مجففات تدور (ليست ساخنة) ؛ خالطات كهربائية لألغراض ضواغط ل
المنزلية المكانس الكهربائية الروبوتية مواقد الطعام الكهربائية. اجهزة تنظيف بالبخار 
لألغراض المنزلية ؛ المكانس الكهربائية باليد ؛ المكانس الكهربائيه لالسرة (للفراش) 

الستخدام الشخصى ( ربوتات التنظيف) ، روبوتات التنظيف المنزلى وربوتات ا
  دون غيرها.  ٠٧وجميعها تقع بالفئة 

مكيفات الهواء جهاز الهواء الساخن ومزيل الرطوبة الكهربائية    - ١١الفئة 
لالستخدام المنزلي. مواقد كهربائية أجهزة تنقية المياه لألغراض المنزلية ، جهاز 

ة الشمسية (تدفئة)؛ منظفات الهواء، التهوية ترشيح لتنقية المياه. اجهزة تدفئة بالطاق
(تكييف الهواء) ؛ جهاز التدفئة مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء (ليد) مواقد الغاز 
أفران المطبخ الكهربائية. جهاز أو منشآت للطهي. ثالجات كهربائية، مجففات المالبس 

ض المنزلية االت غسل الكهربائية. آالت غسل وتجفيف المالبس الكهربائية لالغرا
المالبس الكهربائية لها وظائف إزالة الروائح الكريهة ، وتعقيم وتبخير المالبس 

لألغراض المنزلية ؛ آالت تجفيف المالبس الكهربائية مع التعقيم ، وإزالة الروائح 
الكريهة ومقاومة التجاعيد وعالجها لألغراض المنزلية، شفاطات التهوية والمداخن ، 

  دون غيرها. ١١التهوية لالفران، وجميعها تقع بالفئة شفاطات 
 

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

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420172  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ر بيج هاوس لعموم التجارة واالستثما

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ -الدور الرابع علوي  -عمارة الصردي  -ش سعد زغلول  -دسوق 

  11 - 9 -7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٧الفئة 
  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة 
  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة 

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420922  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي   -حمدي شاكر حسن محمد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة.-القاهره الجديدة ٣١مجموعة مجموعة  ٢٩عمارة  ١الدور ١١شقة 

  11 - 9 -7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئه   - ٧الفئة 
  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0378724  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -تك مارك لاللكترونيات (ش.م.م) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -أكتوبر  ٦ -١١٨القطعه  - ٣المجاوره  -الحى السابع  - مدينة الشيخ زايد 

  11 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٩منتجات الفئه   - ٩الفئة 
  ١١منتجات الفئه   - ١١الفئة 

 

 


