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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416639 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة توصية بسيطةش -عبد الخالق شحاتة مصطفى وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة -ميدان الكوربة  -ويفتح ويطل على ش ابراهيم  -ش المسلة  2

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 04الفئة 
 

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

على حدى وفى الوضع العادى Aاية 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423281 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  - 22شقة  -ش الحجاز  240

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 04معالجة المواد . وكافة الخدمات الواردة بالفئة )  - 04الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423945 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -امين وشركاه  هانى عبد الوهاب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -النزهه  - 22شقة  -ش الحجاز  240

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 04معالجه المواد وكافه الحدمات الوارده بالفئه  - 04الفئة 
 

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

132324مع العالمة رقم 



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426766 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مملكة النحل ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قسم الهرم  -فيصل  -من شارع اللبيني  -ادي القوصي شارع عبد اله 5

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 04مستلزمات خاليا النحل والنحالين وشمع اساس للنحل بالفئة  - 04الفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0427488 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فردي  -محمد السيد محمد محمد البحيرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -جراج مركز اجا 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 04 نقش علي الزجاج والكرستال بالفئة - 04الفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428160 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة تاى هاوس لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى   -حدائق المعادى  240شارع  36

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

معالجه المواد معالجه الصوف جعل االقمشة مقاومه للماء معالجه النسيج  - 04الفئة 

الدباغه الخياطه الطباعه قصر المنسوجات التطريز صباغه االقمشة جعل االقمشه 

 04مقاومة للتجعيد فئة 
 

شتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعةاال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409985 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -تفاعل لالستشارات والتدريب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المقطم  -ميدان النافورة  8/ 255ش  26

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 02مركز العداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية الواردة بالفئة رقم  - 02الفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421064 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -مدارس المراسم العالميةش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -خ( مركز خدمات النرجس  21قطعة رقم )

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 02المدارس بالفئة  - 02الفئة 
 

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

227383العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422532 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه 98249تيرى افنيو  ان ، سياتل ، واشنطن  024

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات التعليمية وبالتحديد تطوير منهج دراسي لآلخرين في مجاالت  - 02ئة الف

 02الدعاية واالعالن والتسويق والواردة بالفئة 
 

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

وغيرها 384114مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    0423282 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  - 22شقة  -ش الحجاز  240

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الترفيه ، االنشطة الرياضية والثقافية. وكافة  - 02الفئة 

 ( 02الخدمات الواردة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423946 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 امنشركه تض -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -النزهه  -ش الحجاز  240

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

وكافه  -االنشطه الرياضيه والثقافيه  -الترفيه  -التدريب  -التعليم والتهذيب  - 02الفئة 

 02الخدمات الوارده بالفئه 
 

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

132323العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

12 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424330 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بايتيدانس ال تى دى 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

ويست باي روود ،  842، جراند بافيليون ، هيبيكس واي ،  62229بي . او . بوكس 

 ، جزر كايمان 2245 - 2جراند كايمان كيه واي 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية وسائل  - 02الفئة 

روض الحية، توفير المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت الترفيه، خدمات تقديم الع

الغير قابلة للتنزيل، خدمات توفير الموسيقى عبر اإلنترنت الغير قابلة للتنزيل، خدمات 

توفير مقاطع فيديو عبر اإلنترنت الغير قابلة للتنزيل، خدمات األلعاب المقدمة عبر 

ت والفيديو والوسائط المتعددة، اإلنترنت من شبكة الكمبيوتر، خدمات إنتاج الصو

خدمات عرض مقاطع الفيديو الموسيقية عبر األجهزة المحمولة عبر اإلنترنت، خدمات 

نشر الوسائط المتعددة للمواد المطبوعة والكتب والمجالت والصحف والنشرات 

اإلخبارية والدروس التعليمية والخرائط والرسومات والصور الفوتوغرافية ومقاطع 

والموسيقى والمنشورات اإللكترونية، خدمات النشر اإللكتروني للمعلومات حول الفيديو 

مجموعة واسعة من الموضوعات على اإلنترنت، خدمات توفير معلومات الترفيه 

والتسلية عبر اإلنترنت، خدمات تعليمية، خدمات التدريب، خدمات تنظيم وتقديم 

والفعاليات التعليمية والترفيهية،  العروض والمسابقات واأللعاب والحفالت الموسيقية

خدمات ترتيب وتنظيم وتنفيذ واستضافة الفعاليات الترفيهية والتعليمية االجتماعية، 

خدمات عقد المؤتمرات التعليمية، خدمات توفير منصة للتعليم والتدريب، خدمات إنتاج 

وجميع  وتوزيع الصوت والفيديو للتعليم، خدمات إنتاج وتوزيع البرامج اإلذاعية

 دون غيرها. 02الخدمات الوارده بالفئه 
 

238832االشتراطات        :      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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425552 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة ذات مسئوليه محدودةش -شركة كونسرتيوم للتدريب واالستشارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -ميدان سفنكس  26

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 02الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425553 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة كونسرتيوم للتدريب واالستشارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جوزة الجيزةميدان سفنكس المهندسين الع 26

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 02الفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426348 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -باركور ايجيبت ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -حلوان  -ش مصطفى صفوت  00

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 02خدمات الفئة  - 02الفئة 

 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426349 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -باركور ايجيبت ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هالقاهر -حلوان  -ش مصطفى صفوت  00

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 02خدمات الفئة  - 02الفئة 

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426350 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -باركور ايجيبت ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 القاهره -حلوان  -ش مصطفى صفوت  00

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 02خدمات الفئة  - 02الفئة 

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 -شركة مساهمة مصرية  -كونكت ادز لألعالن والبرمجيات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، المعادى ، السرايات ، القاهرة 22شارع  64العقار رقم 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

يه توفير البيانات الحاسوبية وااللكترونية علي شبكة االنترنت في مجال الترف - 02الفئة 

والتعليم والتهذيب وتوفير الصحف المباشرة علي شبكة االنترنت وتحديداً المدونات ، 

وخدمات النشر االلكتروني و نشر النصوص واالعمال التصويرية والمنشورات 

االلكترونية عبر شبكة االنترنت و إقامة فصول تعليمية و تدريبة على شبكة االنترنت 

 02ت والبرامج التدريبية . بالفئة وإقامة مركز تطوير نظم المعلوما
 

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

كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427341 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا  -منطقة حرة ذ.م.م  -ي سي اي بي  ام ب

 لقوانين االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -مدينة دبي لالعالم  -الطابق الخامس  -مبني ام بي سي 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

لتعليم والتهذيب،التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية، حجز ا - 02الفئة 

المقاعد للعروض المسرحية ، إقامة حصص لياقة بدنية، إعادة تسجيل الصوت، 

معلومات عن التربية والتعليم، معلومات عن الترفيه، إنتاج أفالم بخالف أفالم الدعاية 

النوادي الصحية )تدريب للياقة البدنية واالعالن، تعليمات الرياضة البدنية، خدمات 

والحفاظ على الصحة(، خدمات تصميم بخالف المستخدمة لغايات الدعاية واالعالن، 

عرض تمثيليات حية، التصوير بالميكروفلم ، تزويد العارضين للفنانين، أستوديوهات 

يقية، سينمائية، توفير تسهيالت دور السينما، خدمات التأليف الموسيقي، قاعات موس

خدمات مراسلي األنباء، خدمات االوركسترا، تنظيم المباريات أو المنافسات )للتعليم أو 

الترفيه(، تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية، تنظيم العروض )خدمات 

متعهدي الحفالت(، تنظيم المباريات الرياضية، خدمات المدرب الشخصي )تدريب 

البدنية، تنظيم حفالت )ترفيه(، إنتاج الموسيقى، إنتاج برامج  للياقة البدنية(، التربية

الراديو والتلفزيون، إنتاج عروض مسرحية، توفير المطبوعات اإللكترونية الفورية 

غير القابلة للتنزيل، توفير تسهيالت رياضية، نشر الكتب، نشر الكتب والصحف 

العالن، الترفيه بالراديو، اإللكترونية الفورية، نشر نصوص بخالف نصوص الدعاية وا

خدمات أستوديوهات التسجيل، تأجير معدات إرسال واستقبال الصوت، تأجير كاميرات 

الفيديو، تأجير االفالم السينمائية، تأجير أجهزة االضاءة للمسارح أو أستوديوهات 

التلفزيون، تأجير بروجكترات )آالت عرض( وملحقاتها، تأجير أجهزة الراديو 

، تأجير مشاهد العرض، تأجير مسجالت الصوت، تأجير معدات الرياضة والتلفزيون

عدا المركبات، تأجير المالعب الرياضية، تأجير مشاهد مسرحية، تأجير مالعب 

التنس، تأجير كاميرات الفيديو، تأجير مسجالت الفيديو بالحافظات الشريطية، تأجير 

الفالم، الترفيه التلفزيوني ، أشرطة الفيديو، خدمات المعسكرات الرياضية، ترجمة ا

النتاج المسرحي ، خدمات وكاالت التذاكر، توقيت المناسبات الرياضية، الترجمة، إعداد 

أشرطة الفيديو، إنتاج أفالم الفيديو، تسجيل أشرطة الفيديو، كتابة نصوص بخالف 

 02نصوص الدعاية واالعالن الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 979 عدد

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

باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

21 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428161 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة تاى هاوس لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى   -حدائق المعادى  240شارع  36

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم واالستشارات والتدريب والترفيه واالنشطة الرياضيه والثقافيه اعادة  - 02الفئة 

 02التدريب المهنى تنظيم العروض التسليه فئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0273068 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2012/04/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة  -سيمانتك كوربرويشن 

 االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 90406ليفورنيا ايلليس ستريت ، ماونتن فيو ، كا 654

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير الدعم التقني و دعم العمالء, تحديدا اجراء عملية استكشاف  - 02الفئة 

مشاكل برامج الكمبيوتر; خدمات التطوير و التصميم و التنفيذ في مجال انظمة االمن, و 

فير المصادقة, و تحديد الهوية الجهزة الكمبيوتر, و شبكات الوصول, و الترخيص, و تش

الكمبيوتر, اي تثبيت لبرامج الكمبيوتر; خدمات تحليل انظمة الكمبيوتر في مجال انظمة 

االمن, و الوصول, و الترخيص, و تشفير المصادقة, و تحديد الهوية الجهزة الكمبيوتر, 

هادات الرقمية لمصادقة او تشفير و شبكات الكمبيوتر; خدمات إصدار و إدارة الش

االتصاالت الرقمية, او مصادقة التوقيع الرقمي في المعامالت او االتصاالت 

االلكترونية, عبر شبكة االنترنت و غيرها من شبكات الكمبيوتر و تقديم الدعم الفني و 

و  خدمة العمالء فيما يتعلق بذلك; خدمات تطوير و تصميم و تنفيذ و اختبار و تحليل,

توفير استشارات في مجال انظمة االمن, و الوصول, و الترخيص, و تشفير المصادقة, 

و تحديد الهوية الجهزة الكمبيوتر, و المكونات المادية بالكمبيوتر و شبكات الكمبيوتر; 

خدمات تطوير و تكامل و تشغيل انظمة الكمبيوتر لدعم إصدار و إدارة الشهادات 

نفيذ االجراءات و الممارسات الخاصة بإصدار و إدارة الرقمية, خدمات إنشاء و ت

( شبكة PKIالشهادات الرقمية; الخدمات ذات الصلة بالكمبيوتر, تحديدا خدمات )

الكمبيوتر و خدمات امن االنترنت, اي خدمات التحقق من البنية التحتية الرئيسية العامة 

ادة الرقمية و خدمات تكامل و مصادقتها, و توزيعها, و اداراتها, و خدمات إصدار الشه

برامج التحقق و االدارة, و المشاريع; خدمات الكمبيوتر, تحديدا توفير محركات البحث 

للحصول علي البيانات علي شبكة الكمبيوتر العالمية; خدمات إرشادية عبر الكمبيوتر 

لخاصة فيما يتعلق بشبكات الكمبيوتر و شبكات الكمبيوتر الداخلية و االجهزة االمنية ا

بشبكات الكمبيوتر و شبكات الكمبيوتر الداخلية, تحديدا التصميم و التركيب و 

التخصيص; خدمات تكامل برامج المشاريع; خدمات استشارية عبر الكمبيوتر في مجال 

التكامل االمني, و امن الشبكات, و بنية الشبكة, و تقنية التشفير, و امن الكمبيوتر; 

ران النارية لشبكة الكمبيوتر, و الخوادم و اجهزة الشبكة خدمات التحقق من امن الجد

االخري من الوصول غير المصرح به, تحديدا, تحليل قابلية التعرض لهجوم عبر شبكة 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

المعلومات العالمية و شبكة الكمبيوتر الداخلية; استضافة التطبيقات; المسح الضوئي, و 

لفيروسات المسماة بحصان طروادة, كشف و إزالة الفيروسات و الفيروسات المتنقلة و ا

و االعالنات المتسللة و برامج التجسس او اي نوع اخر من البرامج الضارة; خدمات 

الكمبيوتر, تحديدا الكشف عن الفيروسات و التهديدات; خدمات تصميم و تنفيذ حلول 

البرامج و الحلول التقنية الغراض الحماية ضد التزوير و التالعب و التضليل, و 

مان سالمة المواقع الحقيقية; و خدمات تطبيق موفر الخدمة, تحديدا توفير برامج عبر ض

االنترنت غير قابلة للتنزيل خاصة باختبار امن الكمبيوتر في مجاالت امن الكمبيوتر و 

االنترنت; خدمات توفير برانج لالستخدام في مسح الشبكات و المواقع لكشف و تحديد 

 .02امج الضارة و هذه الخدمات واردة بالفئة الثغرات االمنية و البر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0361621 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/12/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 98249تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  024

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

تأجير وإيجار الحاسوب أجهزة الحاسوب وبرامج الحاسوب وخدمات تقاسم  - 02الفئة 

الوقت للكمبيوتر، خدمات الحاسوب في الموقع المشتركة وهي توفير مرافق لمواقع 

سوب مع معدات اآلخرين، تأجير مرافق الحاسوب وتخزين البيانات ذات خوادم الحا

القدرات المختلفة إلى الغير، خدمات التشخيص بالحاسوب، خدمات الدعم الفني وهي 

استكشاف األخطاء وإصالحها في إطار تشخيص مشكالت قطع وبرمجيات الحاسوب، 

لآلخرين، توفير  مزود خدمات تطبيقات وهي استضافة تطبيقات برامج الحاسوب

استخدام مؤقت لبرامج الحاسوب الغير القابلة للتنزيل من أجل البث عبر االنترنيت 

والبث التلفزيوني ونقل وتوزيع وإعادة إنتاج وتنظيم ومشاركة الموسيقى واأللعاب 

والبيانات األخرى، توفير استخدام مؤقت لبرامج الحاسوب الغير القابلة للتنزيل 

نشاء وتنزيل ونقل واستالم وتحرير واستخراج وترميز وفك وتشغيل الستخدامها في إ

وعرض وتخزين تنظيم النصوص والبيانات والملفات السمعية والبصرية، توفير 

االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب الغير القابلة للتنزيل لتمكين المستخدمين من عرض 

لوسائط المتعددة، توفير أو االستماع إلى المحتوى الصوتي والفيديو والنصوص وا

استخدام مؤقت لبرامج الحاسوب الغير القابلة للتنزيل من أجل إنشاء قاعدة بيانات قابلة 

للبحث عن المعلومات والبيانات وإتاحة وصول المستخدمين إليها، توفير االستخدام 

المؤقت لبرامج محرك البحث الغير قابلة للتنزيل، توفير االستخدام المؤقت لبرامج 

الحاسوب الغير قابلة للتنزيل من أجل النقل الالسلكي للمحتوى ، توفير استخدام مؤقت 

لبرامج الحاسوب الغير قابلة للتنزيل للوصول إلى المعلومات على اإلنترنت، توفير 

االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب الغير قابلة للتنزيل للتسوق عبر اإلنترنت، وتوفير 

مج الحاسوب الغير القابلة للتنزيل لتسهيل المدفوعات والمعامالت االستخدام المؤقت لبرا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

عبر اإلنترنت، توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب الغير القابلة للتنزيل التي توفر 

خدمات البيع بالتجزئة وطلب مجموعة واسعة من السلع االستهالكية، توفير استخدام 

زيل الستخدامها في نشر اإلعالنات على مؤقت لبرامج الحاسوب الغير قابلة للتن

اآلخرين، توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب الغير القابلة للتنزيل لنشر 

المعلومات الخاصة بالخصومات على المنتجات االستهالكية، توفير االستخدام المؤقت 

ان لبرامج الحاسوب الغير القابلة للتنزيل الستخدامها في مشاركة المعلومات بش

المنتجات والخدمات والصفقات، توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب الغير قابلة 

للتنزيل الستخدامها في مسح الباركود ومقارنة األسعار، توفير االستخدام المؤقت 

لبرامج الحاسوب الغير القابلة للتنزيل لجدولة الشحن والتسليم، توفير االستخدام المؤقت 

غير قابلة للتنزيل ألغراض التخزين اإللكتروني للبيانات، توفير لبرامج الحاسوب ال

االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب الغير قابلة للتنزيل لتخزين الصور وتنظيمها 

وتحريرها ومشاركتها، توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب الغير قابلة للتنزيل 

خدام المؤقت لبرامج الحاسوب الغير من أجل التعرف على الصور والكالم، توفير االست

قابلة للتنزيل من أجل األتمتة المنزلية، توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب الغير 

قابلة للتنزيل لشراء األفالم والبرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو والموسيقى ومحتويات 

اإللكترونية، خدمات الوسائط المتعددة والوصول إليها ومشاهدتها، تخزين البيانات 

النسخ االحتياطي للبيانات واستردادها، خدمات مشاركة الملفات وهي توفير موقع على 

شبكة اإلنترنت يضم تكنولوجيا تمكن المستخدمين من تحميل وتنزيل الملفات 

اإللكترونية، استضافة المحتوى الرقمي على شبكة اإلنترنت، استضافة وبناء وصيانة 

اإلنترنت، خدمات الحاسوب وهي خدمات مزود االستضافة  المواقع على شبكة

السحابية، توفير محركات البحث لإلنترنت، خدمات الحاسوب أي إنشاء فهارس 

للمعلومات والمواقع والموارد الشبكية، خدمات الحاسوب وهي استضافة مرافق على 

التفاعلية عبر  شبكة اإلنترنت لآلخرين لتنظيم وعقد االجتماعات والتجمعات والمناقشات

اإلنترنت، خدمات الحاسوب أي تحميل الموسيقى والصور على اإلنترنت لآلخرين، 

خدمات الحاسوب وهي إنشاء مجتمع على اإلنترنيت للمستخدمين المسجلين للمشاركة 

في المناقشات والحصول على التعليقات من أقرانهم، إنشاء مجتمعات افتراضية، 

االجتماعية في مجاالت الكتب والبرامج التلفزيونية  واالشتراك في خدمات الشبكات

واألفالم والموسيقى والترفيه وألعاب الفيديو الخيالة وغير الخيالية، إنشاء مجتمع على 

اإلنترنيت للربط ما بين العبي وفرق وبطوالت ألعاب الفيديو لغرض تنظيم األلعاب 

م تكنولوجيا إلنشاء قنوات واألنشطة الرياضية، توفير موقع على شبكة اإلنترنت يض

أفالم وبرامج تلفزيونية ومقاطع فيديو وموسيقى بغرض االستماع والعرض والمشاركة، 

توفير موقع على شبكة اإلنترنيت قائم على االشتراك يضم موسيقى وراديو وأفالم 

وبرامج تلفزيونية ومقاطع فيديو ومعلومات عن الموسيقى واأللبومات والفنانين 

 دون غيرها. 02ير قابلة للتنزيل والواردة بالفئة واألغاني غ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393470 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المتحدة للخدمات الرقمية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كائن بمسطح الدور الرابع فوق البدروم واالرضى والميزانين المكتب االدارى ال

 الجيزة -الدقي  -شارع وزاره الزراعه  - 3بالعقار رقم 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع خدمات الفئة   - 02الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409781 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ايهاب اوزوريس رشدي سلوانس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الزيتزن  -حدائق الزيتون  -ش نصوح 29

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلميه و االبحاث وخدمات تطوير برامج الكمبيوتر في مجال تنمية  - 02ة الفئ

 02مهارات الطفل و جميع هذه الخدمات وارده بالفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    0412071 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة عامة -شركة فودافون جروب بى إل سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اف ان ، المملكة  2 20فودافون هاوس ، ذا كونيكشن ، نيوبورى ، بيركشير ار جي  

 المتحدة

 42 : المةــــــالع اتـــفئ
 

توفير واجهات البرامج لتوفير وصول شخصي لقواعد بيانات الكمبيوتر أو  - 02الفئة 

اإلنترنت أو غيرها من الشبكات اإللكترونية ، توفير تطبيقات البرامج غير قابلة للتنزيل 

،  من خالل قواعد بيانات الكمبيوتر أو اإلنترنت أو غيرها من الشبكات اإللكترونية

خدمات االستضافة ، استضافة المحتوى الرقمي على اإلنترنت بما في ذلك المدونات 

والصحف عبر الشبكة ، استضافة الخوادم ، استضافة مواقع الويب وقواعد بيانات 

الكمبيوتر ، صيانة وتحديث برامج وبرمجيات الكمبيوتر ، توفير المعلومات عبر 

مجيات الكمبيوتر ، الحوسبة السحابية ، االنترنت حول تصميم وتطوير أجهزة وبر

تأجير أجهزة الكمبيوتر ، تصميم وفن الرسم الجرافيكي وتكليف الكتابة إلنشاء صفحات 

الويب على اإلنترنت ، االستشارات في تكنولوجيا الكمبيوتر ، برمجة الكمبيوتر 

مواقع وتصميم البرامج ، تركيب وصيانة وتحديث برامج الكمبيوتر ، إنشاء وصيانة 

الويب ، استشارات تكنولوجيا المعلومات ]آي تي[ ، استضافة مواقع الويب لآلخرين ، 

توفير المعلومات والمشورة ذات الطبيعة التقنية للمشترين المحتملين للسلع والبضائع ، 

استشارات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة باألجهزة أو البرامج المقدمة عبر الشبكة من 

عالمية أو من االنترنت ، تشغيل محركات البحث ، تصميم أنظمة  شبكة كمبيوتر

االتصال ، البرامج كخدمة ، مزودي خدمة التطبيقات )إيه اس بيه( تحديداً استضافة 

تطبيقات برامج الكمبيوتر لآلخرين ، تصميم البرامج بما في ذلك تطبيقات البرامج 

معلومات والمشورة واالستشارات لالستخدام على األجهزة المتحركة ، توفير خدمات ال

التقنية المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، تصميم ومراقبة واستضافة 

المنتديات عبر الشبكة للمناقشة ، خدمات البحث والتطوير ، بحث وتطوير منتجات 

 جديدة ، األبحاث في مجال التكنولوجيا ، توفير المعلومات والمشورة واالستشارات

المتعلقة بالخدمات المذكورة آنفاً ، مراقبة أنظمة الشبكات في مجال االتصاالت ، تشفير 

وفك تشفير وتوثيق المعلومات والرسائل والبيانات ، توفير خدمات األمن لشبكات 

الكمبيوتر والوصول إلى أجهزة الكمبيوتر والمعامالت المحوسبة بما في ذلك من خالل 

شبكة السلكية و/أو أجهزة االتصاالت المتحركة ، تحويل  الوسائل اإللكترونية عبر

البيانات من المعلومات اإللكترونية بما في ذلك برامج البيانات والكمبيوتر )باستثناء 

التحويل المادي( ، تخزين البيانات ، استخراج البيانات ، تصميم قواعد البيانات ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

29 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

ار أنظمة معالجة البيانات اإللكترونية ، استخراج البيانات ، تصميم قواعد البيانات ، اختب

تأجير البرامج ، استضافة منافذ الويب للمدونات الصوتية ، خدمات مشاركة الوقت 

ألجهزة معالجة البيانات ، برمجة الكمبيوتر لالتصاالت ، خدمات أمن البيانات ]جدران 

اع البيانات ، حماية[ ، خدمات تشفير البيانات ، خدمات نقل البيانات ، خدمات استرج

النسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع ، الضغط الرقمي للبيانات ، توفير االستخدام 

المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل الستخدامها في إنشاء ونشر الصحف 

والمدونات عبر الشبكة ، استشارات تكنولوجيا االتصاالت ، تصميم أجهزة ومعدات 

ير وصيانة وتحديث محركات البحث عبر شبكات االتصاالت ، االتصاالت ، تطو

تصميم الهواتف بما في ذلك الهواتف المتحركة ، توفير معلومات عن الطقس عبر 

الهواتف ، تأجير أجهزة الكمبيوتر من خالل مقاهي اإلنترنت ، خدمات تصميم مواقع 

ير البرامج للوصول الويب على اإلنترنت ، توفير محركات البحث على اإلنترنت ، تأج

إلى اإلنترنت ، صيانة البرامج للوصول إلى اإلنترنت ، توفير االستخدام المؤقت لبرامج 

الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل عبر شبكات االتصال والشبكات الداخلية واإلنترنت ، 

تحديث قواعد بيانات البرامج ، برمجة الكمبيوتر لمعالجة البيانات ، خدمات شبكات 

مبيوتر ، مراقبة شبكات الكمبيوتر ، خدمات تحليل البيانات التقنية واستخراج البيانات الك

، إنشاء وصيانة وتحديث برامج الكمبيوتر لقواعد البيانات الخاصة بالحركة المرورية 

ومعلومات السفر ، تركيب وتحديث برامج الكمبيوتر على األجهزة الكهربائية 

كم بالوصول وأجهزة وتركيبات بيومترية للتحكم بالوصول وااللكترونية والتركيبات للتح

وأنظمة التلفزيون ذات الدوائر المغلقة والكاميرات وكاميرات التلفزيون ومسجالت 

الفيديو ألجهزة التلفزيون ذات الدوائر المغلقة واألجهزة البصرية والفوتوغرافية ، تفعيل 

ت وجدران الحماية ومكافحة البريد برامج أمن الكمبيوتر بما في ذلك مضادات الفيروسا

المزعج وبرامج التجسس وتصفية شبكة االنترنت وبرنامج كشف االختراق )آي دي 

اس( والبرامج الشبكات الخاصة االفتراضية )في بيه ان( ، استشارات تكنولوجيا 

االتصاالت ، توفير برامج غير القابلة للتنزيل ألغراض ترويجية وألغراض العرض 

عرض المخصصة على أجهزة االتصاالت ، توفير محتوى رقمي تحديداً لشاشات ال

تطبيقات برامج غير قابلة للتنزيل من قواعد بيانات كمبيوتر أو من االنترنت أو غيرها 

من الشبكات االلكترونية للغايات الترفيهية أو التعليمية ، توفير استخدام مؤقت لبرامج 

نزيل لتنفيذ انترنت األشياء ]آي أو تي[ ، توفير أساسها السحاب )كالود( غير قابلة للت

استخدام مؤقت لبرامج أساسها السحاب )كالود( غير قابلة للتنزيل لتوصيل وتشغيل 

وإدارة األجهزة واألدوات واآلالت واألنظمة المتصلة بالشبكة في إنترنت األشياء ]آي 

)كالود( غير قابلة أو تي[ ، مؤقت لبرامج تقنيات المعلومات التي أساسها السحاب 

للتنزيل ، توفير استخدام مؤقت لبرامج أساسها السحاب )كالود( غير قابلة للتنزيل 

لالستخدام مع الحساسات والمعدات واألجهزة اللمسية ، توفير استخدام توفير استخدام 

مؤقت لبرامج الواقع االفتراضي التي أساسها السحاب )كالود( غير قابلة للتنزيل ، 

تخدام مؤقت لبرامج الواقع المعزز التي أساسها السحاب )كالود( غير قابلة توفير اس

للتنزيل ، خدمات الدعم الفني لبرامج الكمبيوتر ، خدمات الهندسة المتعلقة بالروبوتات ، 

استضافة منصات التجارة االلكترونية عبر االنترنت أو غيرها من شبكات االتصاالت ، 

أجهزة ومعدات االتصاالت ، تصميم وتطوير انترنت تصميم وتطوير أنظمة وشبكات و

األشياء ]آي أو تي[ ، خدمات تخزين واسترجاع البيانات االلكترونية ، خدمات 

الكمبيوتر تحديداً إنشاء فهارس المعلومات والمواقع وغيرها من المصادر أساسها الويب 

ات عن بعد المتوفرة على شبكة كمبيوتر عالمية لآلخرين ، تشخيص وفحص المركب

للتأكد من صالحيتها على الطرق ، فحص المركبات للتأكد من صالحيتها على الطرق ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

30 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

مراقبة وتشخيص وفحص المركبات عن بعد للتأكد من صالحيتها على الطرق ، توفير 

برامج دليل العناوين والتقاويم واليوميات غير قابلة للتنزيل ، تركيب وإصالح وصيانة 

تر لتنزيل وتحديث برامج الكمبيوتر من وإلى المركبات وبرامج برامج أنظمة الكمبيو

الكمبيوتر في مجال السيارات ، منصات كخدمة ]بيه إيه إيه اس[ ، بُنى تحتية كخدمة 

]آي إيه إيه اس[ ، توفير برمجيات غير قابلة للتنزيل عبر االنترنت ]مزودي خدمات 

 02التطبيقات[.بالفئة 
 

483824العالمة 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 ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423283 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - مصر الجديدة -النزهة  -ش الحجاز  240

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها ، خدمات  - 02الفئة 

التحاليل واألبحاث الصناعية ، خدمات تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات 

 ( 02الحاسوبية. وكافة الخدمات الواردة بالفئة ) 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423948 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده   -النزهه  -ش الحجاز  240

 42 : المةــــــالعات ـــفئ
 

خدمات  -الخدمات العلميه والتقنيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقه بها  - 02الفئة 

التحاليل واالبحاث الصناعيه خدمات تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات 

 02الحاسوبيه وكافه الخدمات الوارده بالفئه 
 

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

132322العالمة رقم 
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424331 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بايتيدانس ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ويست باي روود ،  842، جراند بافيليون ، هيبيكس واي ،  62229بي . او . بوكس 

 ، جزر كايمان 2245 - 2جراند كايمان كيه واي 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات  - 02الفئة 

مـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر، التحاليل واألبحاث الصنـاعية، خد

خدمات بحث وتصميم برامج كمبيوتر غير قابلة للتنزيل لتنظيم وترتيب أحداث 

افتراضية واجتماعات ومؤتمرات افتراضية وعروض تجارية افتراضية وتصميم 

شبكات صناعية وندوات افتراضية وتدريبات افتراضية ومعارض عمل افتراضية 

ضية، تصميم برامج كمبيوتر غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت الستخدامها وابحاث افترا

في االتصال والتعاون بين المستخدمين، توفير برامج كمبيوتر غير قابلة للتنزيل على 

اإلنترنت للبث عبر اإلنترنت وتقديم محتوى صوتي ومرئي ومتعدد الوسائط مباشر 

ة إلى الويب غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت ومسجل مسبقًا، توفير برامج كمبيوتر مستند

إلنشاء وتوفير مكتب افتراضي ، تصميم برامج كمبيوتر لترتيب المؤتمرات 

واالحتماعات االفتراضية، خدمات البحث والتصميم لبرامج الكمبيوتر لالستخدام في 

 ا.دون غيره 02االتصال والتعاون بين المستخدمين وجميع الخدمات الوارده بالفئه 
 

172211االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424354 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  90406امفيثياتر باركواى ، ماونتين فيو ، كاليفورنيا ،  2344

 االمريكية

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير اإلستخدام المؤقت للبرامج على الخط مباشرة غير قابلة للتنزيل التي  - 02الفئة 

اإلستخدام المؤقت لبرامج التعرف  توفر مساعد شخصي رقمي مدعم بالصوت، توفير

على الصوت على الخط مباشرة غير قابلة للتنزيل، خدمات الحاسوب وبالتحديد توفير 

محرك بحث غير قابل للتنزيل يعمل عبر التحكم بالصوت للحصول على البيانات 

والصور والصوت والفيديو عبر شبكة حاسوب عالمية، توفير محركات بحث على 

ير اإلستخدام المؤقت لبرامج على الخط مباشرة غير قابلة للتنزيل اإلنترنت، توف

المستخدمة لتوفير معلومات واتصاالت تعمل عبر التحكم بالصوت، التخزين اإللكتروني 

للوسائط اإللكترونية وبالتحديد بيانات الصور والنصوص والصوت والفيديو، توفير 

يل وعرض وتخزين ومشاركة وتحليل برامج على الخط مباشرة غير قابلة للتنزيل لتسج

الفيديو والصوت على الخط مباشرة )اإلنترنت(، توفير اإلستخدام المؤقت للبرامج على 

الخط مباشرة غير قابلة للتنزيل لتدفق وتشغيل محتويات الصوت والفيديو والوسائط 

 المتعددة وللتحكم بالتلفزيون والشاشات وأنظمة األلعاب ومشغالت أقراص الفيديو

الرقمية ومشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة تدفق الوسائط الرقمية، توفير اإلستخدام 

المؤقت لبرامج على الخط مباشرة غير قابلة للتنزيل لإلستخدام في توفير خدمات 

االستقبال واإلرشاد الشخصية لآلخرين عبر طلبات تعمل عبر التحكم بالصوت عبر 

اللوحي والهاتف الذكي والحاسوب المحمول باليد الهاتف المتحرك والحاسوب والجهاز 

والحاسوب المحمول وبالتحديد اضافة والوصول الى مواعيد التقويم واالنذارات وأجهزة 

التوقيت والمذكرات واجراء الحجوزات في الفنادق والمطاعم والسفر وأخذ المواعيد 

شرة غير قابلة للتنزيل للخدمات المهنية، توفير اإلستخدام المؤقت لبرامج على الخط مبا

للتحكم بأنظمة التشغيل اآللي للمنزل وبالتحديد اإلضاءة واألدوات وأنظمة التكييف 

وأجهزة قياس الحرارة وأجهزة مراقبة وإستشعار نوعية الهواء وأجهزة االنذار وغيرها 

من معدات السالمة واألقفال واألجراس والكاميرات ومعدات المراقبة المنزلية، توفير 

إلستخدام المؤقت لبرامج على الخط مباشرة غير قابلة للتنزيل تسمح بمشاركة ونقل ا

البيانات والمعلومات بين االجهزة االلكترونية بغرض تسهيل المراقبة البيئية والتحكم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

والتشغيل اآللي في المنازل، تركيب برامج األمن والمراقبة، خدمات ضمان الجودة 

ني لألجهزة االلكترونية وأجزاء الحاسوب التشغيلية وبالتحديد ضمان التركيب المه

ومنتجات االمن والمراقبة وأنظمة التكييف واالضاءة واالجهزة وتوافقها مع معايير 

 02ضمان الجودة والواردة بالفئة 
 

4374241العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية نيوجيرسى -شركة جونسون اند جونسون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  48966ون جونسون اند جونسون بالزا ، نيو برونزويك ، نيو جيرسى ، 

 مريكيةالمتحدة اال

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

( تستخدم في تبسيط استخدام األدوات SAASخدمات برمجيات كخدمة ) - 02الفئة 

الجراحية واألدوات الطبية ، باستخدام الذكاء االصطناعي التفاعلي وإرسال البيانات 

تجات في وتخزينها ومشاركتها ألغراض تحليل البيانات لتحسين سير العمل وإدارة المن

 02المستشفيات. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425144 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه مصرية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين  -شركة العربى للتجارة والصناعة 

 جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهوريه مصر العربيه -القاهره   -قسم الجماليه   -شارع جوهر القائد  22

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع الخدمات الوارده بالفئة رقم  - 02الفئة 
 

138234االشتراطات        :      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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    0426569 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -سيدز لتكنولوجيا المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -التجمع الخامس  -حى جنوب االكاديميه  -ج  04غرفه بالفيال  رقم 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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 - 979 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426608 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة مساهمة مصرية  -كونكت ادز لألعالن والبرمجيات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى  -السرايات  -المعادى  22شارع  64العقار رقم 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

بكة االنترنت لألفراد تقديم االستشارات الفنية المتعلقة باالعالن على ش - 02الفئة 

والشركات .واستضافة المواقع علي شبكة االنترنت لصالح الغير. وايضا خدمات تصميم 

وتطوير البرمجيات والمواقع االلكترونية والبرامج الحاسوبية وإدخال البيانات علي 

الحاسبات بالوسائل االلكترونية وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونية 

تاج المحتوي االلكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات والخدمات وان

 02العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها . بالفئة 
 

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

كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428167 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -كيرلس سمعان لطفى حنا  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر   -الحى السابع  -موازى لشارع ذاكر حسين -شارع ابن قتيبة  23

 42 : المةــــــلعات اـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها؛ خدمات   - 02الفئة 

التحاليل واألبحاث الصناعية؛ خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات الحاسوب 

خدمات توثيق األعمال الفنية و تصميم برامج كمبيوتر وإنشاء وصيانة المواقع على 

نت لآلخرين واستشارات في مجال تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر و شبكة اإلنتر

برمجة الكمبيوتر و استشارات برامج الكمبيوتر وصيانة برامج كمبيوتر و تفعيل مواقع 

 02اإلنترنت و تأجير خوادم الشبكة وجميع الخدمات الوارده بالفئه رقم 
 

لوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على اال
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393927 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة السعودية -مطاعم بالن بى لتقديم الوجبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة 22511ية القرية الذك 254ص ب 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات , االيواء المؤقت وجميع الخدمات في  - 06الفئة 

 .06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398597 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -احمد اسامة امين محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش  دكتوبر طلبه عويضه كافيه بالينو الزقازيق الشرقيه2

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 06جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405408 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المطاعم السويسرية المصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -ش النيل  -عمارةالنصر  2

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 06كوفى شوب الوارد بالفئة  -مطعم  - 06الفئة 
 

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

431344مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405764 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة المطاعم المصرية العالمية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين    -الدور االرضى وفوق االرضي   -شارع  الجزائر  3

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 06مطعم وكوفى شوب الوارد بالفئة رقم  - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411150 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسئوليه محدوده  -شركة االسطر الب للمطاعم واالستثمارات السياحية 

 قا لقوانين دولة االردنتأسست وقائمة طب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 905 - 22822ص.ب  - 56مجمع الحسينى  -شارع عبد الله غوشه 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمه والمشروبات وااليواء المؤقت وجميع الخدمات  - 06الفئة 

 06الواردة بالفئه 
 

على حدى Aالتنازل عن حرف  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412646 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -راجاتسي للمطاعم والكافيهات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الرابعة عمارات المقاولون العرب _ الشيراتون _ القاهرة 20عمارة  2 ش

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 06المطاعم و الكافيهات و الكافتريات الواردة بالفئة  - 06الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    0412953 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر  -موجو للصناعات الغذائية 

 العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره - 3ق2242مربع  -مساكن شيراتون  -ش الصفا  22

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات واإليواء المؤقت وجميع الخدمات  - 06الفئة 

 .06الواردة بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412958 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة موجو للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره - 3ق 2242مربع  -مساكن شيراتون  -ش الصفا  22

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات خدمات توفير االطعمة والمشروبات واإليواء المؤقت وجميع ال - 06الفئة 

 .06الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413035 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية  -شركة موجو للصناعات الغذائية 

 مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره - 3ق  2242ش الصفا ، مساكن شيراتون ، مربع 22

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات واإليواء المؤقت وجميع الخدمات  - 06الفئة 

 .06الواردة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413048 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر  -موجو للصناعات الغذائية 

 العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره - 3ق  2242مربع  -مساكن شيراتون  -ش الصفا  22

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

االطعمه والمشروبات وااليواء المؤقت وجميع الخدمات  خدمات توفير - 06الفئة 

 .06الواردة في الفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413054 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

ية مصر شركة مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهور -موجو للصناعات الغذائية 

 العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره - 3ق  2242مربع  -مساكن شيراتون  -ش الصفا 2 2

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات وااليواء المؤقت وجميع الخدمات  - 06الفئة 

 06الواردة في الفئة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    0413057 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر  -موجو للصناعات الغذائية 

 العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره - 3ق  2242مربع  -مساكن شيراتون   -ش الصفا  22

 43 : المةــــــالعات ـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات واإليواء المؤقت وجميع الخدمات  - 06الفئة 

 .06الواردة بالفئة رقم 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة محدودةشركة ذات مسئولي -بيت سمرا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الشيخ زايد  -سنتر العتابي  -ب  0/6تجارى  -بيفرلى هيلز  -المبنى التجارى 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417358 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -دكتور فود فاكتورى لصاحبها احمد عبد الفتاح دغيدي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القاهرة  -التجمع الخامس  -ميد تاون  -الدور االرضي  G6Aالمحل التجارى رقم 

 القاهرة -الجديدة 

 43 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 06المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة  - 06الفئة 
 

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

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419636 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -حسام الدين شعبان ابراهيم وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 2ارضي واول الشيخ زايد الحي الثاني عشر مجاورة  A3مبني رقم  02عقار رقم 

 الجيزة -اكتوبر  3مدينة  -سوق الممر التجاري 

 43 : المةــــــت العاـــفئ
 

 06مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئة  - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420924 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -ف الغمراوى وشركاة شري

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -حدائق القبة  -2القبة  -عمارات مجلس الدفاع الوطني  62

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 06القري السياحية بالفئه   - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421556 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -باكالفاجى جوليوجلو جيدا سانايى فى ديش تيجاريت انونيم شيركيتى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، بويو كشكمجى اسطنبول  65ى ، نو: توركوبا ماهاليسى ، فيرات بالستيك جاديس

 تركيا

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت؛ حجز أماكن اإلقامة  - 06الفئة 

المؤقتة؛ تأجير مرافق الحفالت والمناسبات االجتماعية للمناسبات الخاصة وهي حفالت 

دُور الحضانة النهارية؛ إيواء الحيوانات الواردة الزفاف والمؤتمرات واالجتماعات؛ 

 06بالفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423284 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  -ش الحجاز  240

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير األطعمة وخدمات اإليواء المؤقت ) خدمات المطاعم والفنادق  - 06الفئة 

 ( 06ة الخدمات الواردة بالفئة ) (. وكاف
 

------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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423781 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -اسامة على عبد الاله وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -شارع عبده بدران شياخات المنيل مصر القديمة  9سعيد ذو الفقار و ش  22

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 06خدمات مطاعم بالفئة  - 06الفئة 
 

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

التجارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

60 

 

 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423949 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -النزهه  - 22شقة  -ش الحجاز  240

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمه وخدمات االيواء المؤقت )خدمات المطاعم والفنادق (  - 06الفئة 

 06وكافه الخدمات الوارده بالفئه 
 

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

132321مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد سليمان جاد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -قسم الدخيله  - 0، عماره رقم  2اكتوبر ، وحده رقم  3مدينه اكتوبر ، جمعيه 

 االسكندريه

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تقديم الطعام والشراب ، المطاعم ، مطاعم الخدمات الذاتيه ، مطاعم  - 06ة الفئ

 دون غيرها 06تقديم الوجبات الخفيفه وجميعها وارده 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424501 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -مدخل االسكندرية القاهرة الصحراوي  -داون تاون 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  06وجميع الخدمات الواردة بالفئة  مطاعم وكافيهات وخدمات فندقية - 06الفئة 

 غيرها
 

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

وغيرها 314172العالمة رقم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424984 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة منزل الوجبة لتقديم الوجبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربيه السعوديه -الدمام  

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 06مطعم و كوفي شوب الوارد بالفئة  - 06الفئة 
 

ق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب ح -االشتراطات        :      



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425403 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -طارق السيد محمد فهمي فهمي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية بملك / فاطمة عبد المجيد الفرماوي -القناطر الخيرية  -التقسيم السياحي 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 06خدمات المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة رقم  - 06الفئة 
 

على حدى DISHESاالشتراطات        :      التنازل عن مقطع ديشيز  
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425512 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة الشخص الواحد -شركة الضاحية للمرطبات ش ش و 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، بى ارضى ، مجمع االفينيور ، الرى  22، محل 2816، مبنى  2الرى الصناعيه ، ق

 الصناعيه ، الفروانيه ، الكويت

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمه والمشروبات ، مقاهى ، كافيتريات ، خدمات مخيمات  - 06الفئة 

العطالت )اماكن اقامه ( ، التزود بالطعام والشراب ، العصائر الطازجه وجميع هذة 

 06الخدمات واردة بالفئة 
 

ماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالن -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -ايفل مول الدارة وتشغيل الكافيهات ومالهى االطفال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع وجيه اباظه مركز  -بجوار كوبري البطل  -منزل ملك/ محمود عمر بكر حباكه 

 الشرقيه -منيا القمح 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 06خدمات الفئه  - 06الفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 مصرى -فرد  -عمرو حسن محمد سيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -طالبية العمرانية  -ش عمر بن الخطاب  62

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 خدمات المطاعم والكافيهات - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427702 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد لبنانى الجنسية -ماريو ايلي عون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان - 22بنايه امبر  -العطاشنه ) قضاء المتن ( ، بيت مسك 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 06خدمات المطاعم والضيافة الوارده بالفئه   - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427704 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري-فردي  -يد  احمد حسن عبد المنعم س

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 2محل رقم  -ش فؤاد طه العسقالنى  2

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 06خدمات المطاعم الوارده بالفئه  - 06الفئة 
 

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

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -333372
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427837 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -وات ذا ترك للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  - 6م 2حي  -مرنا  -الدور االرضي  - 22محل 

 القاهرة

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 06خدمات المطاعم والكافتريات الواردة بالفئة  - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428145 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فرد  -هاني محمد رضا عبد السالم ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشروق 2مجاورة  1منطقة  222

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 06خدمات المطاعم والكافيهات فئة  - 06الفئة 
 

:      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة    االشتراطات    
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417398 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -حسين نور كاظم وشركاة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

السالم   -أ مستشفى العسكرى  22قطعه  29اول حوض شقه بمدخل وسلم خارجى دور 

 السويس  - 2

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 00الفئة 
 

143213االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418480 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئؤليه محدوده -فور ايه ميديكال سيرفس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

منطقة  -مكتب بالدور الثالث االداري العلوي بالمركز التجاري االداري سكاي مول 

 الجيزه -الشيخ زايد  -الخدمات الحي الخامس 

 44 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 دون غيرها 00الخدمات الطبيه بالفئة  - 00الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى-الحروف كل على حدى  



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423285 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/10/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  - 22شقة  -ش الحجاز  240

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

العناية بصحة وجمال الكائنات  خدمات طبية ، خدمات بيطرية ، خدمات - 00الفئة 

البشرية والحيوانات ، الخدمات الزراعية و البستنة والغابات. وكافة الخدمات الواردة 

 ( 00بالفئة ) 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

75 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -وشركاه  هانى عبد الوهاب امين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -النزهه  - 22شقة  -ش الحجاز  240

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات العنايه بصحه وجمال الكائنات  -خدمات بيطريه  -خدمات طبيه  - 00الفئة 

لغابات وكافه الخدمات الوارده بالفئه خدمات الزراعيه والبستنه وا -البشريه والحيوانات 

00 
 

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

132328مع 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426824 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 تيرسيانس ، انك.

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 95465كوتونوود درايف ، ميلبيتاس ، كاليفورنيا  524

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تقديم معلومات طبية تتعلق بأمراض العيون ، وبخاصة جفاف العين  - 00الفئة 

 00س ، الغراض تعليمية بالفئة وخلل غدة الميبوميو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427965 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -المعمل ايه اس للتحاليل الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المهندسين  -معة الدول العربية شارع جا 9الدور الخامس العلوى بالعقار رقم 

 العجوزة الجيزة

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 (00جميع الخدمات الواردة بالفئة ) - 00الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه -  98249واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو  ان  024

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

االستشارات الصحية، خدمات التقييم الصحي، خدمات االستشارات المتعلقة   - 00 الفئة

بالصحة والعافية، الخدمات االستشارية في مجال الصحة والتغذية والعافية الخاصة 

بأسلوب الحياة )اليفستايل(، توفير برامج )نظام( للتغذية والصحة والعافية، توفير 

ة والعافية، توفير معلومات حول التغذية والصحة المعلومات في مجال التغذية والصح

والعافية من خالل موقع الكتروني وقاعدة بيانات على الخط مباشرة ، توفير المعلومات 

عن التغذية والصحة والعافية القابلة للوصول اليها عبر الحواسيب واالنترنت وأجهزة 

ت الهواتف المحمولة والنقالة االتصال الالسلكي والتطبيقات القائمة على الشبكة وتطبيقا

وغيرها من الوسائل االلكترونية، استطالعات التقييم الصحي، الرعاية الصحية المتعلقة 

بالعالج المائي، الرعاية الصحية المتعلقة بالتمرينات العالجية، استطالعات تقييم 

عاية المخاطر الصحية، الرعاية الصحية المتعلقة بالمعالجة بالمواد الطبيعية، الر

الصحية المتعلقة بالعالج باإلبر، الرعاية الصحية المتعلقة بالعالج باالسترخاء، توفير 

مرافق التمارين وممارسة الرياضة ألغراض اعادة التأهيل الصحي، توفير معلومات 

غذائية عن الطعام ألغراض انقاص الوزن لغايات طبية، توفير معلومات غذائية عن 

الوزن لغايات طبية، توفير خدمات برامج انقاص الوزن، المشروبات ألغراض انقاص 

، توفير العالج بالليزر لعالج ادمان النيكوتين و المساعدة في انقاص الوزن، خدمات 

إدارة الوزن وبالتحديد توفير برامج خسارة الوزن و/أو المحافظة على )تثبيت( الوزن 

 والترد ضمن فئات أخرى. 00والواردة بالفئة 
 

384114طات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم االشترا
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428164 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة تاى هاوس لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى   -حدائق المعادى  240شارع  36

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -الخدمات البيطرية -صناعة اكاليل الزهور  -الخدمات الطبية  - 00الفئة 

خدمات الزراعة وفالحة  -العناية الصحية والعناية بالتجميل لالنسان او الحيوان 

 00لونات تسريح الشعر فئة صالونات التجميل صا -البساتين والغابات 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

80 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386428 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/02/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة راية القابضة لالستثمارات المالية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة السادس من  -الحى المتميز  -خلف مستشفى دار الفؤاد  -مبنى راية االدارى 

 اكتوبر

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع خدمات الفئة رقم  - 05الفئة 
 

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

214827العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393127 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -شركة الدلتا لالنظمة االلكترونية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

امام النادى  -طريق النصر  1ول االدارى من العقار رقم ( الدور اال2مبنى الفرسان )

 القاهره -مدينة نصر  -االهلى 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 05الخدمات االمنيه لحماية الممتلكات واالفراد الواردة بالفئه  - 05الفئة 
 

اذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنم -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423286 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  -ش الحجاز  240

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات قانونية ، خدمات أمنية لحماية الممتلكات واألفراد ، خدمات شخصية  - 05الفئة 

 ( 05وإجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات األفراد. وكافة الخدمات الواردة بالفئة ) 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423475 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 المؤسسة المتحدة للتعاون االنمائى والتنمية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر  -ش جمال الدين دويدار  3

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مؤسسه خيريه التهدف الى الربح الوارده بالفئه  - 05الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى -باستخدامها مجمعة 
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423952 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركه تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -النزهه  -ش الحجاز  240

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات شخصيه  -حدمات قانونيه خدمات امنيه لحمايه الممتلكات واالفراد  - 05الفئة 

 05اخرون تلبيه لحاجات االفراد وكافه الخدمات الوارده بالفئه رقم  واجتماعيه يقدمها
 

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

 132321العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426530 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد مطر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -قسم قصر النيل  -الزمالك  -شارع المنصور محمد  63

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 05الفئة 
 

الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح  -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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428094 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه -  98249واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو  ان  024

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعارف والتواصل االجتماعي، توفير الوصول الى قواعد بيانات  - 05الفئة 

الحاسوب وقواعد البيانات القابلة للبحث على الخط مباشرة )اإلنترنت( في مجاالت 

وخدمات التواصل االجتماعي، خدمات المواعدة ، خدمات التواصل  التعارف

االجتماعي على الخط مباشرة )االنترنت(، توفير المعلومات المتمثلة بقواعد البيانات 

التي تضم معلومات في مجال التعارف وخدمات التواصل االجتماعي، خدمات التوثيق 

لالنخراط في خدمات التواصل  والتحقق من المستخدم، توفير بوابة موقع الكتروني

االجتماعي، توفير االخبار والمعلومات والتعليقات في مجال التواصل االجتماعي، 

الخدمات الشخصية واالجتماعية التي يقدمها اآلخرون لتلبية احتياجات األفراد وبالتحديد 

خدمات التواصل االجتماعي وخدمات التعارف، خدمات التواصل االجتماعي على الخط 

مباشرة وبالتحديد تسهيل التفاعل االجتماعي بين االفراد والتعارف االجتماعي والعثور 

على أشخاص ذوي اهتمامات وخلفيات خاصة ، توفير المعلومات في مجال علم 

االنساب و االصول ، توفير موقع الكتروني للتواصل االجتماعي ألغراض الترفيه، 

تواصل االجتماعي عبر مجتمعات افتراضية، توفير بوابة على الخط مباشرة لخدمات ال

 والترد ضمن فئات أخرى. 05اعادة الممتلكات المفقودة والواردة بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية - 221313االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428165 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة تاى هاوس لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى   -حدائق المعادى  240شارع  36

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات شخصية  -واالفراد  خدمات امنية لحماية الممتلكات -خدمات قانونية  - 05الفئة 

ادارة  -التخطيط والترتيب لمراسم  -واجتماعية يقدمها اخرون تلبية لحاجات االفراد 

 05حقوق النشر والتاليف بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 977 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428166 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -كيمى رايتس للملكية الفكرية كيرلس سمعان لطفى حنا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الحى السابع م نصر  -من عباس العقاد  -ش ابن قتيبة  23

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

أمنية لحماية الممتلكات واألفراد وخدمات شخصية خدمات قانونية وخدمات   - 05الفئة 

واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات األفراد و على وجة الخصوص : جميع 

الخدمات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية من )براءات األختراع، 

ات قانونية; العالمات التجارية، النماذج والتصميمات الصناعية، حقوق المؤلف ( ; خدم

إستشارات الملكية الفكرية; تسجيل أسماء النطاق ]خدمات قانونية[ ; إستشارات الملكية 

الفكرية; ترخيص الملكية الفكرية خدمات الرقابة في مجال الملكية الفكرية;األبحاث 

القانونية; ترخيص برامج الكمبيوتر ]خدمات قانونية[ ; ترخيص الملكية الفكرية ; 

دون غيرها و وجميع الخدمات الوارده  05النطاق ]خدمات قانونية[ بالفئة تسجيل أسماء 

 بالفئه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421114 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منشركة تضا -الشركة الدولية للتجارة)محمد زينهم عبد الراضى خليل وشركاة ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ش الجمهورية  32محل بالعقار رقم 

 8 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 3االشغاالت المعدنيه الوارده بالفئه  - 3الفئة 

 دون غيرها 8عدد يدوية بالفئة - 8الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426630 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -لطفي حسونة سرور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 

 21 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 23جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 23الفئة 

 22االجهزه الكهربائية الخاصة بالفئة  - 22الفئة 
 

ات        :      تعهد مالك العالم باستخدامها مجمعةاالشتراط
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424969 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش ابو بكر الصديق  65 -الدور االرضى 

 37 - 36 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 23منتجات الفئة  - 23الفئة 

 63خدمات الفئة  - 63الفئة 

 61خدمات الفئة  - 61الفئة 
 

131137العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    0340166 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/09/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -البنك العربى االفريقى الدولى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -جاردن سيتى  -ميدان السراى الكبرى  5

 36 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 23ت البنك الواردة بالفئة  رقم مطبوعا - 23الفئة 

 63خدمات مصرفية الواردة بالفئة رقم  - 63الفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -راهيم عبد الحى ابراهيم رضوى اب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك محمد علي علي  23بلوك  25امتداد المنطقة الصناعية قطعه  -دمياط الجديدة 

 دمياط -مركز كفر سعد   -العيوطي 

 16 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئة رقم  - 6الفئة 

 23جميع منتجات الفئة رقم  - 23الفئة 
 

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

وغيرها 233411العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421912 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -رضوى ابراهيم عبد الحى ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك محمد علي علي  23بلوك  25قطعه   -امتداد المنطقة الصناعية  -دمياط الجديدة 

 دمياط  -مركز كفر سعد  -العيوطي 

 16 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6 جميع منتجات الفئة رقم - 6الفئة 

 23جميع منتجات الفئة رقم  - 23الفئة 
 

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

وغيرها 238231العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412789 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -نبيل محمود مصطفى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك / نادى  -م.العبور قليوبيه  -سور نادى العبور الرياضى  63-65-60محالت رقم 

 التابع لمديريه الشباب و الرياضه -العبور الرياضى االجتماعى 

 43 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

  23جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 23الفئة 

 06جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416637 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ارابياتا لالغذية والمشروبات وادارة المطاعم ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -(  246 - 242شقة رقم ) 3،  5مدخل  - 6السراج مول 

 17 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 23ة جميع المنتجات الوارده بالفئ - 23الفئة 

 21جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 21الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش تضامن -ى وشريكية احمد رامى مصطفى بادنجك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العاشر من رمضان الشرقيه A 6بالمنطقه الصناعيه جنوب غرب  232القطعه رقم 

 21 - 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 21جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 21الفئة 

 يرهادون غ 22جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 22الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421014 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -النزاهة لالحذية لصاحبها طارق نور الدين احمد عبدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -العبور  -االمتداد الغربي  - 24462بلوك  - 28قطعه 

 25 - 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 28جميع منتجات الفئة  - 28الفئة 

 25جميع منتجات الفئة  - 25الفئة 
 

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

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420883 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -شركة تريد دوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -حلوان   -عمارات المروه  0

 19 - 10 -5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6عطور الوارده في الفئه رقم ال  - 6الفئة 

 5االدويه الوارده في الفئه رقم  - 5الفئة 

 24المستلزمات الطبيه الوارده في الفئه رقم   - 24الفئة 

 29مواد البناء الوارده في الفئه رقم   - 29الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0377648 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/10/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -تى ( ش . م . م  -بى  -الشركة العالمية للبطاطين والمنسوجات ) اى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - L4 9القطعة  - B2المنطقة الصناعية  الثانية  -مدينة العاشر من رمضان  -الشرقية 

L  8والجزء الشمالى من القطعة L 

 24 - 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 24البطاطين بالفئة  - 24الفئة 

 20المفروشات بالفئة  - 20الفئة 
 

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

التنازل عن البيانات المصاحبة للعالمة - 231174



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    0423577 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد عبد الهادي احمد رجب الزهيري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك اشرف محمود السعيد  1برج الفرسان شقه  -دكرنس شارع عمر بن الخطاب 

 مركز ومدينه دكرنس الدقهليه

 20 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 3الفئة 

 24جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 24الفئة 
 

وعن مقطعى العالمة كال على حدى وفى الوضع  Mالتنازل عن حرف ام  -االشتراطات        :      

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411661 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -اسامة وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -شبرا  -شارع شبرا  214

 28 - 25 -22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22جميع منتجات الفئة  - 22الفئة 

 25 جميع منتجات الفئة - 25الفئة 

 28جميع منتجات الفئة  - 28الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة كنديه متحده -فيتيرا  كندا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كندا  - 9تى  1تى  0ان  اس ساسكاتشيو -ريجينا    -فيكتوريا افينو  2325

 30 - 29 -22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22القطن الخام الوارد بالفئة رقم  - 22الفئة 

البقوليات المطبوخة؛ الزيوت الصالحة لألكل، تحديدا: زيت الكانوال وزيت  - 29الفئة 

 29ئة رقم فول الصويا؛ البقوليات الجافة، تحديدا: العدس والبازالء والحمص. بالف

السكر؛ البذور والحبوب المعالجة، تحديدا: الذرة والشوفان والكتان والقمح.  - 64الفئة 

 64بالفئة رقم 
 

131718االشتراطات        :      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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  ذات مسئولية محدوده -وينر وينر للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -مدينه العبور   -امتداد المنطقه الصناعيه الملحقه بسوق العبور   - 22قطعه رقم 

 القليوبيه

 30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29الفئة رقم جميع المنتجات الواردة ب - 29الفئة 

 64جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 64الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428182 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -الفصول االربعة للتجارة العامة ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، وسط مدينة دبى ، االمارات  08بى ، برج برجيت  2442، مكتب  228245ص . ب 

 العربية المتحدة

 30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

واألسماك والدواجن والطرائد ، مستخلصات اللحوم الفواكه  اللحوم - 29الفئة 

والخضروات المحفوظة والمجمدة والمجففة والمطبوخة ، الجيلي والمربيات 

والكومبوت. بيض، الحليب والجبن والزبدة والزبادي ومنتجات األلبان األخرى ، زيوت 

 ئات اخري.وال ترد ضمن ف 29ودهون غذائية وجميع المنتجات الواردة بالفئة 

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة اصطناعية، األرز والمعكرونة والنودلز،  - 64الفئة 

التابيوكا والساغو، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز والمعجنات 

والحلويات، الشوكوالته، آيس كريم، شربات، مثلجات صالحة لألكل، السكر والعسل 

وق الخبز، الملح والتوابل والتوابل واألعشاب المحفوظة، الخل األسود، الخميرة، مسح

وال ترد  64والصلصات والتوابل، الثلج ]الماء المجمد[ وجميع المنتجات الواردة بالفئة 

 ضمن فئات اخري.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390121 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ويسكونسن -اس . سى جونسون اند صن انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 2263_56046هوى ستريت راسين ، ويسكونسن  2525

 21 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

ت المصطبغة وجميعهم لالحذية و المنتجات ملمعات وكريمات والضمادا  - 6الفئة 

الجلدية ، مواد حافظة للجلد المدبوغ )ملمعات( ، مستحضرات التنظيف اشرطة كيمائية 

جافة ، مستحضرات تنظيف الجلود وجلد الغزال والفينيل ، البالستيك والمنتجات 

  6المصنوعة من هذه المواد ، مزيالت الخدوش لمنتجات الجلو والفينيل بالفئة 

مركبات مضادة للفطريات لالقدام ومزيالت الروائح الكريهة ولالحذية ،  - 5الفئة 

مستحضرات منعشة الهواء ومزيالت الروائح بخالف االستخدام الشخصى ، 

مستحضرات تنقية الهواء وازالة الروائح الكريهة من الجو ، ومزيالت الروائح بخالف 

 5ت طبية ، مطهرات بالفئة االستخدام الشخصى ، مستحضرات صحية لغايا

أقمشة للتلميع ، اسفنج للتلميع ، االنسجة المشربة بمستحضرات التلميع ،  - 22الفئة 

 22فراشى لالحذية 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425863 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ية والمشروبات )هيلثي اند تيستي( اعمل بزنس لالغذ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى  -المعادة الجديدة  -أ ش احمد كامل  26،  22

 32 - 30 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 

 64ة جميع المنتجات الواردة بالفئ - 64الفئة 

 62جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 62الفئة 
 

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 ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424837 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -لالغذية  امريكان دريم دونتس مصر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -بمدينه العاشر من رمضان  - A - 1المنطقة الصناعيه  6/  63قطعة رقم 

 32 - 31 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 

 64جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 64الفئة 

 62جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 62الفئة 

 62جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 62الفئة 
 

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

التنازل عن االرقا والحروف 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403304 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -النادى للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش شبرا برج السعد مول القاهرة 56

 32 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 29منتجات الواردة بالفئه جميع ال - 29الفئة 

 دون غيرها 62جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 62الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص لاللوان الموضحة بالعالمة
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423013 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -هاني محمد احمد محمد الباز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 524مكتب  -الدور الخامس  -عماره الفريبور  -حي الشرق  -بور سعيد 

 - 44 -43 -41 -40 -39 -34 -33 -32 -27 -23 -22 -21 -20 -18 -7 -6 -5 -1 : المةــــــات العـــفئ

45 
 

 2يع المنتجات الوارده بالفئه جم - 2الفئة 

 5جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 5الفئة 

 3جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 3الفئة 

 1جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 1الفئة 

 28جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 28الفئة 

 24جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 24الفئة 

 22منتجات الوارده بالفئه جميع ال - 22الفئة 

 22جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 22الفئة 

 26جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 26الفئة 

 21جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 21الفئة 

 62جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 62الفئة 

 66جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 66الفئة 

 60المنتجات الوارده بالفئه جميع  - 60الفئة 

 69جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 69الفئة 

 04جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 04الفئة 

 02جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 02الفئة 

 06جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 06الفئة 

 00جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 00الفئة 

 05خدمات الوارده بالفئه جميع ال - 05الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -عمرو عبده محمد محمد زكى هاشم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -مساكن الشروق 206

 34 - 28 : المةــــــات العـــئف
 

 28جميع منتجات الفئة رقم  - 28الفئة 

 60جميع منتجات الفئة رقم  - 60الفئة 
 

223242االشتراطات        :      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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416638 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -عبد الخالق شحاتة مصطفى وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة -ميدان الكوربة  -ويفتح ويطل على ش ابراهيم  -ش المسلة  2

 34 - 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 66جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 66الفئة 

 60جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 60الفئة 
 

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

على حدى وفى الوضع العادى Aاية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424150 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة ذات مسئؤليه محدوده  -ال تي دي  -شينزين برونوس ميديكال كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -باوان ديستريكت  -فويونغ ستريت  -سينتيان روود  6-12اف نمبر  9اف/ 3بلوك اية 

 الصين -شينزين 

 35 - 10 : المةــــــات العـــفئ
 

طبيه، اجهزة التنفس االصطناعي، جهاز التخدير، أجهزة  أجهزة وأدوات - 24الفئة 

وأدوات التخدير، األجهزة والمكونات الطبية )بالموجات فوق الصوتية(، ضواغط 

]جراحية[، شاشات لالستخدام الطبي، مضخات لألغراض الطبية، الحضن لألغراض 

لطبية، جهاز الطبية، اجهزة وادوات التحاليل )اغراض طبية(، جهاز اختبار لألغراض ا

التشخيص لألغراض الطبية، تحقيقات لألغراض الطبية، مناضد للعمليات، أجهزة 

وأدوات جراحية، مرطبات لالستخدام الطبي، جهاز للتنفس الصناعي، مناظير طبية 

 24مرنة، موزعات الهباء الجوي لألغراض الطبية وجميع هذة المنتجات واردة بالفئه 

 وال ترد ضمن اي فئات اخري.

خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمستلزمات الطبية، خدمات إدارة  - 65الفئة 

الملفات المحوسبة، خدمات عرض البضائع على وسائط االتصال ألغراض البيع 

بالتجزئة، خدمات األعالن، خدمات اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر، 

مه، خدمات بحوث التسويق، خدمات االدارة خدمات إدارة األعمال واالستشارات المنظ

التجارية للترخيص من السلع والخدمات من االخرين، خدمات ترويج المبيعات 

لآلخرين، خدمات الشراء لآلخرين ]شراء سلع وخدمات للشركات األخرى[، خدمات 

التسويق، خدمات وكاالت االستيراد والتصدير، خدمات تنظيم المعارض، خدمات توفير 

بر اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات، خدمات توفير المعلومات سوق ع

التجارية عبر شبكة االنترنت، خدمات المعلومات التجارية والمشورة للمستهلكين وجميع 

 وال ترد ضمن فئات اخري. 65هذه الخدمات وارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423470 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ال تى دى  -قوانغدونغ شنلينغ اينفايرونمينتال سيستمز كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شينكون تاون  -ماشينرى ايكويبمنت بارك  -تى اتش روود  24شينغلونغ  - 8نمبر 

 الصين -انغدونغ قو -فوشان  528626شوند 

 35 - 11 : المةــــــات العـــفئ
 

منشآت تكييف الهواء، مكيفات الهواء، أجهزة التهوية ]تكييف الهواء[،  - 22الفئة 

أجهزة وآالت التبريد، والعات الغاز، أجهزة التسخين، جهاز تغذية للمراجل، منشآت 

جهاز الفصل، جهاز تنقية  وآالت تبريد، منشآت ري آلية، المصابيح، منشآت البلمرة،

الغاز، مخمدات ]التدفئة[، معقمات الهواء، أجهزة ومنشآت التبريد، مكيفات الهواء 

للمركبات، مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي، جهاز تبريد الهواء، أجهزة ترطيب 

وال ترد  22للمشعات الحرارية للتدفئة المركزية وجميع هذه المنتجات واردة بالفئه 

 ئات اخري.ضمن ف

اإلعالن، اإلدارة التجارية لترخيص سلع وخدمات اآلخرين، خدمات وكاالت  - 65الفئة 

االستيراد والتصدير، ترويج المبيعات لآلخرين، خدمات الشراء لآلخرين ]شراء السلع 

والخدمات ألعمال أخرى[، استشارات إدارة األفراد، خدمات وكاالت المعلومات 

آالت ومعدات المكاتب، المحاسبة، تأجير آالت البيع، مساعدة التجارية، خدمات تأجير 

إدارة األعمال، توظيف األفراد، التسويق، خدمات العرض التوضيحي، الدعاية، خدمات 

البحث عن الرعاية، تأجير أكشاك البيع، توفير المعلومات التجارية عبر موقع الويب، 

خدمات، التسويق الموجه وجميع توفير سوق عبر اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع وال

 وال ترد ضمن فئات اخري. 65هذة الخدمات وارده بالفئه 
 

وغيرها 4237233االشتراطات        :      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 ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426427 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 شركه تضامن-عدنان محمود صوفان وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -سيدي جابر  -طريق الجيش  202

 35 - 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 22منتجات الفئه  - 22الفئة 

 22في مجال الفئه  65االستيراد والتصدير والتسويق والبيع بالفئه  - 65الفئة 
 

224781العالمة مرتبطة مع العالمة  -طات        :      منح حق خاص على االلوان االشترا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424045 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة كنديه متحده -فيتيرا كندا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ،  كندا 9تى  1تى  0يكتوريا افينيو ، ريجينا  ، ساسكاتشيوان اس ف 2325

 44 - 42 -40 -39 -36 -35 -31 -30 -29 -22 -5 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

األسمدة الحبيبية الجافة أو السائلة والتطعيمات البيولوجية وذات الطبيعة   - 2الفئة 

دام في مجال الزراعة والبستنه والحراجة، الالمائية؛ المستحضرات الكيميائية لالستخ

 2تحديدا: المستحضرات الكيميائية لمعالجة البذور. بالفئة 

المواد الكيميائية الزراعية، تحديدا: مبيدات األعشاب الضارة ومبيدات  - 5الفئة 

 5الحشرات ومبيدات القوارض كونها عالجات البذور. بالفئة 

 22القطن الخام بالفئة  - 22الفئة 

البقوليات المطبوخة؛ الزيوت الصالحة لألكل، تحديدا: زيت الكانوال وزيت  - 29الفئة 

 29فول الصويا؛ البقوليات الجافة، تحديدا: العدس والبازالء والحمص. بالفئة 

السكر؛ البذور والحبوب المعالجة، تحديدا: الذرة والشوفان والكتان والقمح.  - 64الفئة 

 64بالفئة 

تزويدات المواشي، تحديدا: علف الحيوانات والمواد الغذائية وعلف   - 62الفئة 

الحيوانات على شكل حبيبات بذور كروية وعلف المطاحن؛ علف حيواني يتضمن 

البذور والحبوب، تحديدا: الحبوب المسجلة والتجارية والمعتمدة والمحاصيل الحقلية 

ر الزيتية والبازيالء وعلف العشب والمرج والحديقة والبقوليات والعلف والبذو

والفاصولياء والعدس والخردل وبذور الكناري وحبوب دوار الشمس والدخن ومخاليط 

 62بذور الطيور. بالفئة 

متاجر البيع بالتجزئة وتوزيعات البيع بالجملة التي تعرض السلع والمدخالت  - 65الفئة 

بالمنتجات الزراعية،  الزراعية؛ خدمات التوزيع بالجملة والبيع بالتجزئة التي تتميز

تحديدا: الحبوب والبذور الزيتية والبقوليات واألعالف وبذور المنتجات الزراعية 

والمنتجات الثانوية األولية للمنتجات الزراعية واالعالف الحيوانية، تحديدا: العلف 

الكامل والعلف الممزوج مسبقا مع الفيتامين المركز واألعالف المعدنية الممزوجة 

وأعالف مركزة من الفيتامينات والمعادن األعالف التكميلية ومركزات األعالف مسبقا 

ومغذيات ومضافات األعالف الحيوانية وأدوية األعالف والحقن لعالج األمراض في 

الحيوانات والوقاية منها والمواد الكيميائية الزراعية ومبيدات األعشاب الضارة 

ألسمدة الزراعية والسماد والتربة؛ خدمات والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات وا

تسويق األعمال، تحديدا: التطوير االستراتيجي والدعاية والتسويق المتعلقة باإلنتاج 

وشراء وبيع المنتجات الزراعية، تحديدا: الحبوب والبذور الزيتية والبقوليات واألعالف 

ات الزراعية؛ الخدمات وبذور المنتجات الزراعية والمنتجات الثانوية األولية للمنتج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

االستشارية، تحديدا: خدمات تخطيط األعمال التجارية وخدمات اإلدارة وحفظ السجالت 

للعمالء والموردين الزراعيين؛ إدارة األعمال لآلخرين من مصاعد ومحطات الحبوب 

ومراكز إنتاج المحاصيل؛ خدمات إدارة مخاطر األعمال؛ خدمات تقديم المعلومات في 

 65مال، تحديدا: توفير معلومات السوق الزراعية. بالفئة مجال االع

التعاقد على شكل تجارة السلع للغير وتمويل السلع والمدخالت الزراعية؛  - 63الفئة 

خدمات التأمين، تحديدا: التخمين لتأمين المحاصيل؛ توفير معلومات وساطة السلع؛ 

إدارة المخاطر المالية. بالفئة التخطيط المالي للعمالء والموردين الزراعيين؛ خدمات 

63 

الخدمات اللوجستية للنقل، تحديداً تنسيق نقل البضائع بالشاحنات؛ خدمات  - 69الفئة 

النقل، تحديدا: نقل الحبوب والسلع والمدخالت الزراعية والشحن العام بالشاحنات؛ 

 خدمات تخزين الحبوب؛ تغليف حسب الطلب حسب طلب ومواصفات اآلخرين. بالفئة

69 

تجهيز المنتجات الزراعية واألغذية المصنعة حسب الطلب؛ توفير خدمات   - 04الفئة 

معالجة البذور وتغليفها؛ تصنيع ومعالجة المنتجات الزراعية حسب الطلب، تحديدا: 

الحبوب والبذور الزيتية والبقوليات واألعالف وبذور المنتجات الزراعية والمنتجات 

ت الزراعية واألعالف الحيوانية، تحديدا: األعالف الكاملة الثانوية األولية للمنتجا

وأعالف الفيتامينات المركزة واألعالف المعدنية المركزة واألعالف الممزوجة مسبقًا 

بالفيتامينات والمعادن واألعالف التكميلية ومركزات األعالف ومغذيات األعالف 

عالج األمراض والوقاية منها الحيوانية واإلضافات وأدوية العلف الحيواني والحقن ل

والمواد الكيميائية الزراعية ومبيدات األعشاب ومبيدات اآلفات ومبيدات الفطريات 

 04واألسمدة الزراعية والسماد والتربة ؛ خدمة تجفيف الحبوب. بالفئة 

خدمات المعلومات عبر اإلنترنت، تحديدا: توفير معلومات البحوث الزراعية  - 02الفئة 

رنت أو في أي وسيلة إلكترونية أخرى؛ خدمات البحث والتطوير في مجاالت عبر اإلنت

أصناف المحاصيل والكيماويات الزراعية ومبيدات األعشاب ومبيدات اآلفات ومبيدات 

الفطريات واألسمدة الزراعية وتشغيل المزرعة التجريبية والسماد والتربة والثروة 

عي؛ خدمات اختبار التربة واختبار البذور. الحيوانية؛ خدمات التفتيش الميداني الزرا

 02بالفئة 

: خدمات االستشارات الزراعية؛ خدمات المعلومات عبر اإلنترنت، تحديدا:  - 00الفئة 

توفير المعلومات الزراعية في مجال اإلخصاب عبر اإلنترنت أو في أي وسيلة 

دام الكيماويات إلكترونية أخرى؛ خدمات التطبيق، تحديدا: التطبيق المخصص الستخ

 00الزراعية واألسمدة وخدمات البذر. بالفئة 
 

144127العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424047 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كنديه متحده شركة -فيتيرا  كندا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كندا  - 9تى  1تى  0ساسكاتشيوان اس  -ريجينا  -فيكتوريا افينيو  2325

 44 - 42 -40 -39 -36 -35 -31 -30 -29 -22 -5 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

الطبيعة األسمدة الحبيبية الجافة أو السائلة والتطعيمات البيولوجية وذات   - 2الفئة 

الالمائية؛ المستحضرات الكيميائية لالستخدام في مجال الزراعة والبستنه والحراجة، 

 2تحديدا: المستحضرات الكيميائية لمعالجة البذور. بالفئة 

المواد الكيميائية الزراعية، تحديدا: مبيدات األعشاب الضارة ومبيدات  - 5الفئة 

 5بذور. بالفئة الحشرات ومبيدات القوارض كونها عالجات ال

 22القطن الخام بالفئة  - 22الفئة 

البقوليات المطبوخة؛ الزيوت الصالحة لألكل، تحديدا: زيت الكانوال وزيت  - 29الفئة 

 29فول الصويا؛ البقوليات الجافة، تحديدا: العدس والبازالء والحمص. بالفئة 

والشوفان والكتان والقمح. السكر؛ البذور والحبوب المعالجة، تحديدا: الذرة  - 64الفئة 

 64بالفئة 

تزويدات المواشي، تحديدا: علف الحيوانات والمواد الغذائية وعلف   - 62الفئة 

الحيوانات على شكل حبيبات بذور كروية وعلف المطاحن؛ علف حيواني يتضمن 

البذور والحبوب، تحديدا: الحبوب المسجلة والتجارية والمعتمدة والمحاصيل الحقلية 

العشب والمرج والحديقة والبقوليات والعلف والبذور الزيتية والبازيالء  وعلف

والفاصولياء والعدس والخردل وبذور الكناري وحبوب دوار الشمس والدخن ومخاليط 

 62بذور الطيور.بالفئة 

متاجر البيع بالتجزئة وتوزيعات البيع بالجملة التي تعرض السلع والمدخالت  - 65الفئة 

مات التوزيع بالجملة والبيع بالتجزئة التي تتميز بالمنتجات الزراعية، الزراعية؛ خد

تحديدا: الحبوب والبذور الزيتية والبقوليات واألعالف وبذور المنتجات الزراعية 

والمنتجات الثانوية األولية للمنتجات الزراعية واالعالف الحيوانية، تحديدا: العلف 

تامين المركز واألعالف المعدنية الممزوجة الكامل والعلف الممزوج مسبقا مع الفي

مسبقا وأعالف مركزة من الفيتامينات والمعادن األعالف التكميلية ومركزات األعالف 

ومغذيات ومضافات األعالف الحيوانية وأدوية األعالف والحقن لعالج األمراض في 

ب الضارة الحيوانات والوقاية منها والمواد الكيميائية الزراعية ومبيدات األعشا

والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات واألسمدة الزراعية والسماد والتربة؛ خدمات 

تسويق األعمال، تحديدا: التطوير االستراتيجي والدعاية والتسويق المتعلقة باإلنتاج 

وشراء وبيع المنتجات الزراعية، تحديدا: الحبوب والبذور الزيتية والبقوليات واألعالف 

جات الزراعية والمنتجات الثانوية األولية للمنتجات الزراعية؛ الخدمات وبذور المنت
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

االستشارية، تحديدا: خدمات تخطيط األعمال التجارية وخدمات اإلدارة وحفظ السجالت 

للعمالء والموردين الزراعيين؛ إدارة األعمال لآلخرين من مصاعد ومحطات الحبوب 

طر األعمال؛ خدمات تقديم المعلومات في ومراكز إنتاج المحاصيل؛ خدمات إدارة مخا

 65مجال االعمال، تحديدا: توفير معلومات السوق الزراعية. بالفئة 

التعاقد على شكل تجارة السلع للغير وتمويل السلع والمدخالت الزراعية؛  - 63الفئة 

خدمات التأمين، تحديدا: التخمين لتأمين المحاصيل؛ توفير معلومات وساطة السلع؛ 

طيط المالي للعمالء والموردين الزراعيين؛ خدمات إدارة المخاطر المالية. بالفئة التخ

63 

الخدمات اللوجستية للنقل، تحديداً تنسيق نقل البضائع بالشاحنات؛ خدمات  - 69الفئة 

النقل، تحديدا: نقل الحبوب والسلع والمدخالت الزراعية والشحن العام بالشاحنات؛ 

ليف حسب الطلب حسب طلب ومواصفات اآلخرين. بالفئة خدمات تخزين الحبوب؛ تغ

69 

تجهيز المنتجات الزراعية واألغذية المصنعة حسب الطلب؛ توفير خدمات   - 04الفئة 

معالجة البذور وتغليفها؛ تصنيع ومعالجة المنتجات الزراعية حسب الطلب، تحديدا: 

ات الزراعية والمنتجات الحبوب والبذور الزيتية والبقوليات واألعالف وبذور المنتج

الثانوية األولية للمنتجات الزراعية واألعالف الحيوانية، تحديدا: األعالف الكاملة 

وأعالف الفيتامينات المركزة واألعالف المعدنية المركزة واألعالف الممزوجة مسبقًا 

بالفيتامينات والمعادن واألعالف التكميلية ومركزات األعالف ومغذيات األعالف 

وانية واإلضافات وأدوية العلف الحيواني والحقن لعالج األمراض والوقاية منها الحي

والمواد الكيميائية الزراعية ومبيدات األعشاب ومبيدات اآلفات ومبيدات الفطريات 

 04واألسمدة الزراعية والسماد والتربة ؛ خدمة تجفيف الحبوب. بالفئة 

حديدا: توفير معلومات البحوث الزراعية خدمات المعلومات عبر اإلنترنت، ت - 02الفئة 

عبر اإلنترنت أو في أي وسيلة إلكترونية أخرى؛ خدمات البحث والتطوير في مجاالت 

أصناف المحاصيل والكيماويات الزراعية ومبيدات األعشاب ومبيدات اآلفات ومبيدات 

الثروة الفطريات واألسمدة الزراعية وتشغيل المزرعة التجريبية والسماد والتربة و

الحيوانية؛ خدمات التفتيش الميداني الزراعي؛ خدمات اختبار التربة واختبار البذور. 

 02بالفئة 

: خدمات االستشارات الزراعية؛ خدمات المعلومات عبر اإلنترنت، تحديدا:  - 00الفئة 

توفير المعلومات الزراعية في مجال اإلخصاب عبر اإلنترنت أو في أي وسيلة 

ى؛ خدمات التطبيق، تحديدا: التطبيق المخصص الستخدام الكيماويات إلكترونية أخر

 00الزراعية واألسمدة وخدمات البذر. بالفئة 
 

131718العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة كنديه متحده -فيتيرا كندا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كندا  - 9تى  1تى  0فيكتوريا افينيو ، ريجينا ، ساسكاتشيوان اس  2325

 44 - 42 -40 -39 -36 -35 -31 -30 -29 -22 -5 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

الجافة أو السائلة والتطعيمات البيولوجية وذات الطبيعة األسمدة الحبيبية   - 2الفئة 

الالمائية؛ المستحضرات الكيميائية لالستخدام في مجال الزراعة والبستنه والحراجة، 

 2تحديدا: المستحضرات الكيميائية لمعالجة البذور. بالفئة 

بيدات المواد الكيميائية الزراعية، تحديدا: مبيدات األعشاب الضارة وم - 5الفئة 

 5الحشرات ومبيدات القوارض كونها عالجات البذور. بالفئة 

 22القطن الخام بالفئة  - 22الفئة 

البقوليات المطبوخة؛ الزيوت الصالحة لألكل، تحديدا: زيت الكانوال وزيت  - 29الفئة 

 29فول الصويا؛ البقوليات الجافة، تحديدا: العدس والبازالء والحمص. بالفئة 

لسكر؛ البذور والحبوب المعالجة، تحديدا: الذرة والشوفان والكتان والقمح. ا - 64الفئة 

 64بالفئة 

تزويدات المواشي، تحديدا: علف الحيوانات والمواد الغذائية وعلف   - 62الفئة 

الحيوانات على شكل حبيبات بذور كروية وعلف المطاحن؛ علف حيواني يتضمن 

لة والتجارية والمعتمدة والمحاصيل الحقلية البذور والحبوب، تحديدا: الحبوب المسج

وعلف العشب والمرج والحديقة والبقوليات والعلف والبذور الزيتية والبازيالء 

والفاصولياء والعدس والخردل وبذور الكناري وحبوب دوار الشمس والدخن ومخاليط 

 62بذور الطيور. بالفئة 

بالجملة التي تعرض السلع والمدخالت متاجر البيع بالتجزئة وتوزيعات البيع  - 65الفئة 

الزراعية؛ خدمات التوزيع بالجملة والبيع بالتجزئة التي تتميز بالمنتجات الزراعية، 

تحديدا: الحبوب والبذور الزيتية والبقوليات واألعالف وبذور المنتجات الزراعية 

يدا: العلف والمنتجات الثانوية األولية للمنتجات الزراعية واالعالف الحيوانية، تحد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

الكامل والعلف الممزوج مسبقا مع الفيتامين المركز واألعالف المعدنية الممزوجة 

مسبقا وأعالف مركزة من الفيتامينات والمعادن األعالف التكميلية ومركزات األعالف 

ومغذيات ومضافات األعالف الحيوانية وأدوية األعالف والحقن لعالج األمراض في 

نها والمواد الكيميائية الزراعية ومبيدات األعشاب الضارة الحيوانات والوقاية م

والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات واألسمدة الزراعية والسماد والتربة؛ خدمات 

تسويق األعمال، تحديدا: التطوير االستراتيجي والدعاية والتسويق المتعلقة باإلنتاج 

البذور الزيتية والبقوليات واألعالف وشراء وبيع المنتجات الزراعية، تحديدا: الحبوب و

وبذور المنتجات الزراعية والمنتجات الثانوية األولية للمنتجات الزراعية؛ الخدمات 

االستشارية، تحديدا: خدمات تخطيط األعمال التجارية وخدمات اإلدارة وحفظ السجالت 

الحبوب  للعمالء والموردين الزراعيين؛ إدارة األعمال لآلخرين من مصاعد ومحطات

ومراكز إنتاج المحاصيل؛ خدمات إدارة مخاطر األعمال؛ خدمات تقديم المعلومات في 

 65مجال االعمال، تحديدا: توفير معلومات السوق الزراعية. بالفئة 

التعاقد على شكل تجارة السلع للغير وتمويل السلع والمدخالت الزراعية؛  - 63الفئة 

أمين المحاصيل؛ توفير معلومات وساطة السلع؛ خدمات التأمين، تحديدا: التخمين لت

التخطيط المالي للعمالء والموردين الزراعيين؛ خدمات إدارة المخاطر المالية. بالفئة 

63 

الخدمات اللوجستية للنقل، تحديداً تنسيق نقل البضائع بالشاحنات؛ خدمات  - 69الفئة 

والشحن العام بالشاحنات؛ النقل، تحديدا: نقل الحبوب والسلع والمدخالت الزراعية 

خدمات تخزين الحبوب؛ تغليف حسب الطلب حسب طلب ومواصفات اآلخرين. بالفئة 

69 

تجهيز المنتجات الزراعية واألغذية المصنعة حسب الطلب؛ توفير خدمات   - 04الفئة 

معالجة البذور وتغليفها؛ تصنيع ومعالجة المنتجات الزراعية حسب الطلب، تحديدا: 

لبذور الزيتية والبقوليات واألعالف وبذور المنتجات الزراعية والمنتجات الحبوب وا

الثانوية األولية للمنتجات الزراعية واألعالف الحيوانية، تحديدا: األعالف الكاملة 

وأعالف الفيتامينات المركزة واألعالف المعدنية المركزة واألعالف الممزوجة مسبقًا 

التكميلية ومركزات األعالف ومغذيات األعالف بالفيتامينات والمعادن واألعالف 

الحيوانية واإلضافات وأدوية العلف الحيواني والحقن لعالج األمراض والوقاية منها 

والمواد الكيميائية الزراعية ومبيدات األعشاب ومبيدات اآلفات ومبيدات الفطريات 

 04 واألسمدة الزراعية والسماد والتربة ؛ خدمة تجفيف الحبوب. بالفئة

خدمات المعلومات عبر اإلنترنت، تحديدا: توفير معلومات البحوث الزراعية  - 02الفئة 

عبر اإلنترنت أو في أي وسيلة إلكترونية أخرى؛ خدمات البحث والتطوير في مجاالت 

أصناف المحاصيل والكيماويات الزراعية ومبيدات األعشاب ومبيدات اآلفات ومبيدات 

عية وتشغيل المزرعة التجريبية والسماد والتربة والثروة الفطريات واألسمدة الزرا

الحيوانية؛ خدمات التفتيش الميداني الزراعي؛ خدمات اختبار التربة واختبار البذور. 

 02بالفئة 

: خدمات االستشارات الزراعية؛ خدمات المعلومات عبر اإلنترنت، تحديدا:  - 00الفئة 

خصاب عبر اإلنترنت أو في أي وسيلة توفير المعلومات الزراعية في مجال اإل

إلكترونية أخرى؛ خدمات التطبيق، تحديدا: التطبيق المخصص الستخدام الكيماويات 

 00الزراعية واألسمدة وخدمات البذر. 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0383831 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/01/03 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -شركة السيد مصطفى حافظ  وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -السالم  -السد العالى  -من مسجد الوطنية  256ش  20

 35 - 21 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 23جميع منتجات الفئة رقم  - 23الفئة 

 22جميع منتجات الفئة رقم  - 22الفئة 

 22و 23فى مجال الفئتين  65جميع خدمات الفئة رقم  - 65لفئة ا
 

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 ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421887 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية فرد -اشرف نبيل عبد المعبود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم -شارع محمد داود  6

 35 - 30 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 23منتجات الفئة  - 23الفئة 

 64منتجات الفئة  - 64الفئة 

 65االعمال التجارية والدعاية واالعالن بالفئة  - 65الفئة 
 

ب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطال -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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -ر الصديق ش ابو بك 65 -الدور االرضي 

 37 - 36 -35 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 23حميع منتجات الفئة  - 23الفئة 

 65التسويق االلكترونى الوارد بالفئه  - 65الفئة 

 63جميع خدمات الفئة  - 63الفئة 

 61جميع خدمات الفئة  - 61الفئة 
 

على  Goldenالتنازل عن جولدن  -العالمة باستخدامها مجمعة  تعهد مالك -االشتراطات        :      

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425714 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة مراكز لالستثمار العقاري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اكتوبر  3مدينة  -مركز مول العرب التجاري  - 23بجوار البوابة رقم  -الدور االرضي 

 الجيزة -

 37 - 36 -35 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 23مطبوعات الشركة الواردة بالفئة  - 23الفئة 

 عدا االستيراد والتصدير  65خدمات الفئة  - 65الفئة 

 63االستثمار العقاري الوارد بالفئة  - 63الفئة 

 61المقاوالت العامة الواردة بالفئة  - 61الفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419712 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 محدودةشركة ذات مسئولية  - BIRDNESTبيرد نست 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الدور االرضي محور محمد نجيب التجمع الخامس  2عمارات البنفسج شقة  239

 القاهرة -القاهرة الجديدة 

 42 - 41 -37 -36 -35 -20 : المةــــــات العـــفئ
 

 24جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 24الفئة 

 24فى مجال الفئه  65ة بالفئة جميع الخدمات الوارد - 65الفئة 

 63جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 63الفئة 

 24فى مجال الفئه  61جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 61الفئة 

 02جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 

 02جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

  العالمة

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421797 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة الكترو سمارت لتصنيع و تجميع االجهزه الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -مول ابراج السراج  -ش عطية الصوالحي  58 - 6برج  - 5مدخل  - 11شقه 

 القاهره -نصر 

 35 - 21 -11 -9 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

  1منتجات الفئه  - 1الفئة 

 9منتجات الفئه  - 9الفئة 

 22منتجات الفئه  - 22الفئة 

 22منتجات الفئه  - 22الفئة 

 22-22-9-1فى مجال الفئات  65االستيراد والتصدير الوارد بالفئة   - 65الفئة 
 

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

على حدى Sالتنازل عن حرف اس  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421798 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -رو سمارت لتصنيع و تجميع االجهزه الكهربائية شركة الكت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -ابراج السراج مول  -ش عطية الصوالحي  58 - 6برج  - 5مدخل  - 11شقه

 القاهره -نصر 

 35 - 21 -11 -9 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

  1منتجات الفئه  - 1الفئة 

 9جات الفئه منت - 9الفئة 

 22منتجات الفئه  - 22الفئة 

 22منتجات الفئه  - 22الفئة 

 22-22-9-1فى مجال الفئات  65االستيراد والتصدير الوارد بالفئة   - 65الفئة 
 

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

على حدى Sتنازل عن حرف اس ال -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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421799 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -شركة الكترو سمارت لتصنيع و تجميع االجهزه الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينةنصر  -ابراج السراج مول  -ش عطية الصوالحي  58

 35 - 21 -11 -9 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

  1جميع منتجات الفئه رقم  - 1الفئة 

 9جميع منتجات الفئه رقم  - 9الفئة 

 22جميع منتجات الفئه رقم  - 22الفئة 

 22جميع منتجات الفئه رقم  - 22الفئة 

 22-22-9-1فى مجال الفئات  65ر وجميع خدمات الفئه االستيراد والتصدي  - 65الفئة 
 

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

على حدى Sالتنازل عن حرف اس  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421800 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -شركة الكترو سمارت لتصنيع و تجميع االجهزه الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينة نصر  -ابراج السراج مول  -شارع عطية الصوالحي  58

 35 - 21 -11 -9 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

  1جميع منتجات الفئه رقم  - 1ة الفئ

 9جميع منتجات الفئه رقم  - 9الفئة 

 22جميع منتجات الفئه رقم  - 22الفئة 

 22جميع منتجات الفئه رقم  - 22الفئة 

 22-22-9-1فى مجال الفئات  65االستيراد والتصدير وجميع خدمات الفئه  - 65الفئة 
 

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

على حدى Sالتنازل عن حرف اس  -باستخدامها مجمعه 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426075 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -مصطفى حسنين محمد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الموسكي  -درب اية  1

 35 - 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25االحذية الواردة بالفئة رقم   - 25الفئة 

 25في مجال الفئة  65تجارة احذية الوارة بالفئة  - 65الفئة 
 

لصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428071 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -خالد شعيب عبد العال خليل وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع السنوسيه بجوار مدرسه العوام ملك /سعيد محمد عبد الرحمن مطروح

 35 - 30 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29معجون الطماطم الوارده بالفئه  - 29الفئة 

 64صلصه الطماطم الوارده بالفئه  - 64الفئة 

في مجال معجون الطماطم والصلصه  65االستيراد والتصدير الوارده بالفئه  - 65الفئة 

 فقط
 

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

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هرهالقا -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  2

 29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6زيت عطرى الواردة بالفئة  - 6الفئة 

 5زيت للبشره الطبي بالفئة  - 5الفئة 

 29زيت طعام بالفئة  - 29الفئة 
 

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

غيرهاو 231321بالعالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420201 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  2

 29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6زيت عطرى الواردة بالفئة  - 6الفئة 

 5زيت للبشره طبى بالفئة  - 5الفئة 

 29زيت طعام بالفئة  - 29الفئة 
 

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

وغيرها 231321مة مرتبطة مع العالمة رقم العال -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -ب الخلق با -ميدان احمد ماهر  2

 29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - 6الفئة 

 5الصابون الطبي الوارد بالفئة رقم   - 5الفئة 

 29زيت طعام الوارد بالفئة رقم  - 29الفئة 
 

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

وغيرها 231321العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420207 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  2

 29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6زيت عطرى الواردة بالفئة  - 6الفئة 

 5زيت للبشره الطبي بالفئة  - 5الفئة 

 29زيت الطعام الوارد بالفئة  - 29الفئة 
 

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

وغيرها 231321العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420210 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -ية والمنتجات الطبيعية حراز للصناعات الغذائ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  2

 29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6زيت عطرى الواردة بالفئة  - 6الفئة 

 5زيت للبشرة طبى بالفئة  - 5الفئة 

 29زيت طعام بالفئة  - 29الفئة 
 

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

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -وغيرها  231321بالعالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425028 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -مصر ش م م  -ة العالمية للمواد االستهالكية واالغذية الشرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( فى القطعه 62-62-64-29-28-21-23-25-20-26-22-22-24-9القطع ارقام )

 الجيزه -أكتوبر  3مدينه  -فى منطقه التوسعات الشماليه وامتدادها  2رقم 

 35 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 29جميع منتجات الفئه  - 29الفئة 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 65الفئة 

 29فى مجال الفئه  65السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 
 

التنازل عن البيانات  -الموضحة بالعالمة االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

التجارية على حدة
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411401 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

المنطقه  26421بلوك  6 - 2 - 2والقطعه رقم  26421بلوك  6قطعه رقم  50شارع 

 مدينه العبور -الصناعيه االولى 

 35 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

الدهانات ) البويات ( والورنيش والالكيه ، مواد الوقاية من الصداء ومواد  - 2الفئة 

لتلف ، مواد التلوين ، مواد تثبيت األلوان ، راتنجات طبيعية خام ، حفظ الخشب من ا

معادن في شكل رقائق أو مسحوق الستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة 

والفنانين ، مثبتات للدهانـات ، دهانات ألومنيـوم ، أصباغ ، دهانات مضادة للتلف أو 

دهانات مبيدة للبكتريا ، دهانات صناعية التلوث أو الترسبات ، دهانات أسبستوس ، 

ايبوكسية ، بويات زيتية مذابة في وسط غير مائي ، مستحضرات مثبتة للدهانات ، 

ملونات للدهانات ، مواد تثبيت األلوان ، أساسات الدهان ، معاجين ، مغلظات الدهانات 

للتسرب للهياكل  ، طالءات تأسيسية للهياكل القاعدية للمركبات ، طالءات تأسيسية مانعة

القاعدية للمركبات، مثبتات لأللوان المائية ، أصباغ بيضاء ) ملونات أو دهانات ( ، 

 (.  42طالءات لألخشاب ) دهانات ( ، مواد تثبيت ألوان الخشب وكافة منتجات الفئة ) 

 2فى مجال الفئه  65االستيراد و التصدير الوارد بالفئه  - 65الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414562 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المتحدة للحاصالت الزراعية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -امام محطة سكة حديد محله روح مركز طنطا 

 35 - 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 62الحاصالت الزراعية الواردة بالفئة رقم  - 62الفئة 

دون  62في مجال الفئة  65تصدير الحاصالت الزراعية الواردة بالفئة رقم  - 65الفئة 

 غيرها
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -طارق محمد حجازى عبد المطلب حجازي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 نبروة _ البر الشرقى بملك/ يوسف المحمدى عالم مركز طلخا _ الدقهلية

 35 - 32 -31 -29 -5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االعشاب الطبية الواردة الواردة بالفئة  - 5الفئة 

 

 29جميع منتجات الفئه  - 29الفئة 

 

 62جميع منتجات الفئه  - 62الفئة 

 

 62جميع منتجات الفئه  - 62الفئة 

 

 62_  62_  29_  5فى مجال الفئات  65الخدمات الواردة بالفئة  - 65الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0392139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -والء محمود محمد صالح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -ههيا    -بملك فتحى محمود محمود  -كفر ابو حطب 

 35 - 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 62لواردة بالفئة رقم المياة الغازية ا - 62الفئة 

فى مجال المياه الغازيه بالفئه رقم  65االعمال التجاريه الوارده بالفئة رقم  - 65الفئة 

62 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

143 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة فؤاد طارق ابو بكر وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -أكتوبر  3مدينة  -ش المنطقة الصناعية الثانية  26

 35 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6الفئة مستحضرات التجميل والنظفات الواردة ب - 6الفئة 

 5المعقمات الواردة بالفئة  - 5الفئة 

 5,  6في مجال الفئات  65االستيراد والتصدير بالفئة  - 65الفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421608 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -الشركة المصرية لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سنترال رمسيس ش رمسيس القاهرة

 42 - 38 -35 : المةــــــات العـــفئ
 

 65الدعايه واالعالن بالفئة  - 65الفئة 

 68جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 68الفئة 

 02جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 02ة الفئ
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0376671 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/09/18 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 شركة مساهمة --شركة الضحى للمواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر من رمضان  c4( المنطقه الصناعيه  111h ) ( 111bالقطعه رقم ) 

 الشرقيه

 43 - 39 -35 : المةــــــات العـــفئ
 

 29،64فئات فى مجال ال 65جميع االصناف والخدمات الواردة بالفئه  - 65الفئة 

 62،64،29فى مجال الفئات 69جميع االصناف والخدمات الواردة بالفئه  - 69الفئة 

 06جميع االصناف والخدمات الواردة بالفئه  - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423217 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -احمد علي عبد المنعم المفتي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزمالك  -ش شجرة الدر  5

 39 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 29دون غيرها ) فى مجال الفئه 65خدمات التجاره والتسويق الوارد بالفئه  - 65الفئة 

،64،62 ) 

 (64،62، 29دون غيرها )فى مجال الفئه 69خدمات التوزيع الوارده بالفئة  - 69الفئة 
 

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

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424598 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ليبى الجنسية -فردى  -فضل على محمد الصغير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ليبيا -بنى غازى 

 39 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 62فى مجال الفئة  62خدمات الفئة  - 65الفئة 

 62فى مجال الفئة  69خدمات الفئة  - 69الفئة 
 

---------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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428246 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -امارينا الدارة الفنادق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الغردقة  -بجوار مصر للطيران  -بالممشى السياحى  -شقة بالدور الثالث 

 39 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 65ادارة القرى السياحية بالفئة  - 65الفئة 

 69خدمات الفئة  - 69الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408429 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤلية محدودة -نيلوفر السورية المصرية لتجارة وتوزيع العطور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش مشروع كلية البنات _ القاهرة 28مدينة نصر عقار رقم 

 35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

  6العطور الواردة بالفئه  - 6الفئة 

 65تجارة و توزيع العطور الواردة بالفئه  - 65الفئة 
 

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

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -فؤاد طارق ابو بكر وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -أكتوبر  3مدينة  -ش المنطقة الصناعية الثانية  26

 35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6مستحضرات التجميل والمنظفات الواردة بالفئة  - 6الفئة 

في مجال المنظفات والعطور  65االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - 65الفئة 

 6ومستحضرات التجميل بالفئة 
 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

صحة( الدكتور محسن ابراهيم اللبان و شركة لواء الحمد للخدمات العامة )التعليم وال

 شركة توصية بسيطة -الدكتور حسن عباس حلمى وشركاهما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -طريق برج العرب كينجي مريوط العامرية  64الكيلو رقم 

 41 - 40 -35 : المةــــــات العـــفئ
 

 65لتسويق الوارد بالفئة الدعاية واالعالن واالدارة وا - 65الفئة 

 04الخدمات الواردة بالفئة  - 04الفئة 

 02الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424285 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة النسيم للمجوهرات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -قصر النيل  -ش عبد الخالق ثروت  50

 40 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 20في مجال الفئة  65االستيراد و التصدير بالفئة  - 65الفئة 

 04ة جميع خدمات الفئ - 04الفئة 
 

التنازل عن الحرفين كال على حدى وفى الوضع العادى -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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -نتصال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الزمالك-شارع محمد بن ثاقب  23بالدور الثامن بالعقار رقم  2اداري شقة 

 41 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

  65التسويق والتجارة والدعاية واالعالن بالفئة  - 65الفئة 

 02خدمات الفئة  - 02الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412843 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -مايكل نسيم فهيم  سيدهم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القليوبيه  ملك /    -شبرا الخيمه ثان  -مدينه االمل الجديده   25ش محمد عزب من ش 

 مايكل نسيم فهيم

 43 - 35 -30 : المةــــــات العـــفئ
 

 64البن بجميع نكهاته والمشروبات الساخنة الواردة بالفئة رقم  - 64الفئة 

فى مجال البن بجميع انواعه  65االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 65الفئة 

 والمشروبات الساخنه

 06مطعم وكوفى شوب الوارد بالفئة رقم  - 06الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    0421019 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة تطوير مصر لالستثمار السياحي واستصالح االراضي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رةالقاه -جاردن سيتي  5شقة رقم  -الدور االول   -شارع عائشة التيمورية  24

 43 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 65جميع خدمات الفئة  - 65الفئة 

 06جميع خدمات الفئة  - 06الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420589 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مساهمة مصريةشرك -المتحدة السورية لليزر وتشكيل المعادن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مجمع الصناعات الصغيرة  C2عنبر ج بالمنطقة الصناعية  - 6الصناعية رقم  -السوق 

 الشرقية -العاشر من رمضان  -

 35 - 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 1ماكينات تصنيع المواد الغذائية الواردة بالفئة  - 1الفئة 

فى مجال  65راد والتصدير لخطوط انتاج تصنيع المواد الغذائية بالفئة االستي - 65الفئة 

 1الفئة 
 

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

التنازل عن مقطع العالمية على حدى -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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424023 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مايكل مراد صابر قلدس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -ش مجدي متفرع من احمد ذكي  8

 41 - 35 -11 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9ة بالفئة المنتجات الوارد - 9الفئة 

 22المنتجات الواردة بالفئة  - 22الفئة 

في مجال  65االستيراد والتصدير والدعاية واالعالن والتسويق الوارد بالفئة  - 65الفئة 

 22,  9الفئات 

 02الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420631 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -جو فوتبول نت ورك للتطبيقات الرياضية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 التجمع الخامس -القطاع الثانى  268مبنى 

 

 35 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9برنامج تطبيقات بالفئة  - 9الفئة 

 دون غيرها 65تسويق الكترونى بالفئة  - 65الفئة 
 

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

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425745 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالويرشركة مساهمه مؤل -كاتربيالر انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 32329شمال شرق شارع ادمز ، بيوريا ، الينوي ،  244

 35 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

ت األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية والكهربائية وأجهزة وأدوا - 9الفئة 

التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس 

واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 

تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو 

حامالت بيانات مغناطيسية؛ أقراص تسجيل؛ آالت بيع نسخ الصوت أو الصور؛ 

أوتوماتية و آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، 

برامج كمبيوتر، معدات معالجة البيانات بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر؛ أجهزة السلكية 

؛أجهزة وأدوات اختبار؛ )كاملة( ، أجهزة تلفزيون )كاملة( ،أجهزة إطفاء الحرائق

وصالت وأسالك؛ مواسير أسالك ومفاتيح وعدادات الضغط ووصالت ووصلة بطارية 

السيارة ومصاهر وأجهزة اختبار الدائرة وأجهزة اختبار الجهد؛ مماسك للمصاهر، 

محوالت ، وأجهزة اختبار البطارية للبيع في شكل عدة؛ ثيرموستات )منظمات 

هزة وأدوات التسوية؛ أشرطة قياس ومساطر ]أدوات الحرارة(، محددات قياس أج

قياس[؛ ميكروسكوبات )مجاهر( و تاكومترات )أجهزة قياس السرعة الزاويّة(؛ أجهزة 

وأدوات تشخيص؛ أجهزة قياس و ثيرمومترات )موازين حرارة(؛ أجهزة إنذار وأبواق 

هزة وأدوات وتتابع المتعري وعاكسات ومرايا وهوائيات وأجهزة شحن البطاريات؛ أج

وزن؛ برامج كمبيوتر؛ برمجيات كمبيوتر؛ قارنات؛ مضخات بترول؛ مستويات ]أدوات 

تحديد الخطوط األفقية[؛ أقفال؛ أجهزة راديو؛ بطاريات؛ أجهزة إقالع؛ أجهزة وأدوات 

ضبط السرعة؛ كبالت بطاريات؛ موصالت للبيع في شكل عدة؛ طرفيات توصيل 

ئية؛ منظمات ومجسات درجة حرارة الماء؛ أجهزة كهربائية؛ مفاتيح؛ أشرطة كهربا

قياس شدة التيار الكهربائي؛ أجهزة اختبار البطاريات وطرفيات توصيل وكواشف 

الغازات؛ أجهزة قياس التدفق؛ مشاعل قطع؛ أوّمترات )أجهزة قياس المقاومة باألوم(؛ 

صالت أدوات قياس الضغط؛ أجهزة لحام؛ وصالت كبل )شريط( تأريض البطارية؛ و

تثبيت البطارية؛ واقيات مواسير أسالك واألسالك؛ أجهزة بدء التشغيل للطوارئ و 

محموعة كبل توصيل لتشغيل المحرك من بطارية مركية اخرى؛ محوالت الجهد؛ 

أجزاء وتجهيزات لجميع البضائع المذكورة أعاله ؛ األجزاء والتجهيزات المدرجة في 

زراعية وآالت جرف التراب وهي عدسات مضخمة للمركبات البرية واآلالت ال 9الفئة 

لالتصاالت الالسلكية وهوائيات وهوائيات ألجهزة االتصال الالسلكي، المعدات السمعية 

للمركبات وهي ستيريوهات ومكبرات الصوت وعدسات مضخمة ومعادل الصوت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

ومرشح تمرير صوت وأوعية مكبر صوت، بطاريات للمركبات، برمجيات كمبيوتر، 

ت الكمبيوتر التي توفر الوقت الحقيقي، ذكاء إدارة األعمال المتكامل من خالل برمجيا

الجمع بين المعلومات من قواعد البيانات المختلفة وتقديمها في واجهة مستخدم سهلة 

الفهم، أجهزة اإلرسال الالسلكي، لوحات تحكم كهربائية، لوحات عرْض ضوئية، 

التصال اإللكتروني والبصري وهي أجهزة ُمرحـ اّلت كهربائية، أدوات ومكونات ا

إرسال بصري، أدوات ومكونات االتصال اإللكتروني والبصري وهي أجهزة االستقبال 

البصرية وأجهزة اإلرسال الرقمية، أنظمة التحكم اإللكترونية لآلالت، نظام تحديد 

ة الموضع العالمي، كاشفات األجسام بالليزر لالستخدام في المركبات، جهاز مالح

للمركبات على هيئة أجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن المركبات، أجهزة راديو 

للمركبات، منظمات الفلطية، مثبت الفلطية، فولتمترات )أجهزة قياس الفلطية(، أجهزة 

 9لحام. الواردة بالفئة رقم 

ط خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ تفعيل النشا - 65الفئة 

المكتبي؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالمركبات والمعدات واآلالت 

لالستخدام في الزراعة والرص واإلنشاء والهدم وتكييف االرض وتحديد األرض 

وتحريك التربة وتنسيق الحدائق والرفع والبحرية وشحن المواد وكشط المواد والتعدين 

والتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما؛ خدمات  وتغطية التربة وتوزيع النفط والغاز

متاجر البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالمركبات والمعدات واآلالت لالستخدام في الرصف 

ومد المواسير وتوليد الطاقة وبناء الطرق وإصالحها وتحضير المواقع ومعالجتها 

ألسمنت وإدارة وإدارة المخلفات واستكشاف الهواء والفضاء واإلستخراج والتجميع وا

الغطاء النباتي والنقل وألغراض الدفاع واألجزاء والتركيبات والمكونات الخاصة بها؛ 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالمكائن ومعدات توليد الطاقة واألجزاء 

والتركيبات والمكونات الخاصة بها؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالمالبس؛ 

متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت فيما يتعلق بأجزاء المركبات والمعدات خدمات 

واآلالت لالستخدام في الزراعة والرص واإلنشاء والهدم وتكييف االرض وتحديد 

األرض وتحريك التربة وتنسيق الحدائق والرفع والبحرية وشحن المواد وكشط المواد 

از والتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما والتعدين وتغطية التربة وتوزيع النفط والغ

واألجزاء والتركيبات والمكونات الخاصة بها؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر 

اإلنترنت فيما يتعلق بأجزاء المركبات والمعدات واآلالت لالستخدام في الرصف ومد 

وإدارة المواسير وتوليد الطاقة وبناء الطرق وإصالحها وتحضير المواقع ومعالجتها 

المخلفات واستكشاف الهواء والفضاء واإلستخراج والتجميع واألسمنت وإدارة الغطاء 

النباتي والنقل وألغراض الدفاع؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت فيما يتعلق 

بأجزاء المكائن ومعدات توليد الطاقة؛ خدمات متاجر تأجير التجزئة في مجال معدات 

لتعدين والمولدات؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة في مجال المالبس البناء ومعدات ا

ولباس القدم والدمى وحقائب التسوق وحقائب رياضية والساعات والنظارات الشمسية 

والنظارات الطبية والكتب والمنتجات الرياضية والهدايا؛ ترتيب وإجراء المزادات 

ساعدة في إدارة األعمال وعلى وجه العلنية؛ خدمات المزاد العلني على اإلنترنت؛ الم

الخصوص مساعدة التجار في إدارة أعمالهم واإلعالن؛ توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث 

عبر اإلنترنت آلالت اإلنشاء والزراعة والرصف والحراجة المستعملة للبيع أو اإليجار؛ 

لومات عبر توفير قواعد بيانات حاسوبية قابلة للبحث ومواقع إلكترونية وخدمات مع

اإلنترنت تتعلق بشراء المركبات والمعدات واآلالت واألدوات اآللية واألجزاء الخاصة 

بها الستخدامها في الزراعة والرص واإلنشاء والهدم وتكييف االرض وتحديد األرض 

وتحريك التربة وتنسيق الحدائق والرفع والبحرية وشحن المواد وكشط المواد والتعدين 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

توزيع النفط والغاز والتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما؛ توفير قواعد وتغطية التربة و

بيانات حاسوبية قابلة للبحث ومواقع إلكترونية وخدمات معلومات عبر اإلنترنت تتعلق 

بشراء بالمركبات والمعدات واآلالت لالستخدام في الرصف ومد المواسير وتوليد 

اقع ومعالجتها وإدارة المخلفات الطاقة وبناء الطرق وإصالحها وتحضير المو

واستكشاف الهواء والفضاء واإلستخراج والتجميع واألسمنت وإدارة الغطاء النباتي 

والنقل وألغراض الدفاع واألجزاء والتركيبات والمكونات الخاصة بها؛ توفير قواعد 

لق بيانات حاسوبية قابلة للبحث ومواقع إلكترونية وخدمات معلومات عبر اإلنترنت تتع

 65بشراء المكائن ومعدات توليد الطاقة واألجزاء الخاصة بها. بالفئة رقم 
 

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

وغيرها 373148العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416655 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -ايكونيك لالستثمار العقارى ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -حدائق القبه  -ابراج سرايا مول  -ش ولي العهد 23 - 128شقة 

 37 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 63ئة االستثمار العقاري بالف - 63الفئة 

 61المقاوالت العامه بالفئة  - 61الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424281 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ى الجنسيةمصر -فرد  -طه جمال طه ذكي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الهرم -فيصل  -الطوابق  -ش ابو بكر الصديق  60

 37 - 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع منتجات الفئة رقم  - 1الفئة 

 61جميع خدمات الفئة رقم  - 61الفئة 
 

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

فى الوضع العادى CONTRACTINGكونتراكتينج  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414776 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد عبد الرازق محمود حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

_ مدينة العاشر من  3_ المنطقة الصناعية جنوب المنطقة الجمركية أ  26القطعة رقم 

 رمضان _ الشرقية

 41 - 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 68جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 68الفئة 

 02جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 02الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419853 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -طارق محمد خميس ابو العزم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة - 3,  5قطعة بلوك أ  6مدينة برج العرب الصناعية منطقة 

 41 - 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 68جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 68الفئة 

 02جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412893 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -ية لتكنولوجيا المعلومات بوف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -ش رمسيس  99 -الدور الرابع  - 8شقه 

 42 - 38 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

  9جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 9الفئة 

 68جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 68الفئة 

 02جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 02الفئة 
 

------االشتراطات        :      
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420828 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد محمد شحتة السيد حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المرج  1ترعه التوفيقيه بجوار مسجد القطاع بن عمر دور شارع ال

 39 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 

 29فى مجال الفئة  69جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 69الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426431 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -وصفى متولى حامد مصطفى الطحان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المرج   -اد من علي هنداوي ش الجه 1

 39 - 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  64جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 64الفئة 

خدمات التعبئه والتغليف والتوزيع والتخزين السلع والشحن بأنواعه  - 69الفئة 

 يرهادون غ 64فى مجال الفئة  69والتخليص الجمركي الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420829 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد محمد شحتة السيد حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المرج  1ش الترعه التوفيقيه بجوار مسجد القطاع بن عمر دور

 39 - 31 -30 : المةــــــات العـــفئ
 

 64جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 64الفئة 

 62جميع المنتجات الوردة بالفئة  - 62الفئة 

 62،  64في مجال الفئة  69خدمات الفئه  - 69الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

170 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426478 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردي -مكتب اميك للمحاسبة والمراجعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع السادات من شارع فيصل امام كليه تربيه الرياضيه2

 44 - 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 02خدمات الفئه  - 02الفئة 

 00خدمات الفئه  - 00الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425684 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد -بوبيان ديجيتال فاكتوري للبرمجيات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -الدور العاشر  -ش الميرغني  38

 42 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9منتجات الفئة رقم  - 9الفئة 

 02خدمات الفئة رقم  - 02الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424417 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فردي  -بيتر مالك راغب جاد الكريم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ابو رديس من شارع جمال عبد الناصر اول المنتزه االسكندرية 8خلف 

 43 - 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الترفيه، اعداد وعقد الحفالت الموسيقية، خدمات النوادي )للترفيه أو  - 02الفئة 

دارةالحفالت الموسيقية، الترفيه، التعليم(، تنظيم المسابقات )للترفيه أوالتعليم(، اعداد وا

معلومات ترفيهيه، تقديم الحفالت بشكل مباشر، خدمات التأليف الموسيقي، خدمات 

الفرق الموسيقية، تقديم الحفالت الحية، تخطيط الحفالت، وجميع الخدمات األخري 

 دون غيرها 02الواردة بالفئة 

ة المؤقتة وجميع الخدمات خدمات توفير األطعمة والمشروبات واإلقام - 06الفئة 

 دون غيرها 06الواردة بالفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426432 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فردي  -طارق مأمون عبد الرازق متولى 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 المنوفيه -مركز قويسنا  -كفر ابشيش 

 10 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 5الفئة 

 24جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 24الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415472 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة ماكس ماصل اليت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -امبابة  -مدينة التحرير  29ب شارع  29عقار رقم   -الدور االول 

 31 - 30 -5 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 5مكمالت غذائيه الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 

 64عسل وزبده الواردة بالفئة رقم  - 64الفئة 

 62اعشاب الواردة بالفئة رقم  - 62الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

175 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415473 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/01 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة ماكس ماصل اليت ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة التحرير  امبابة الجيزة 29ب شارع  29الدور االول عقار رقم 

 31 - 30 -5 : المةــــــات العـــفئ
 

 مكمالت غذائيه - 5الفئة 

 عسل وزبده - 64الفئة 

 اعشاب - 62الفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422766 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -وائل صالح السيد الشربينى محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -بجوار المسجد الشرقى ملك/ صالح السيد الشربينى مركز المنصورة  -طناح 

 12 - 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 1وجميع منتجات الفئة  1السيور والفالتر الواردة بالفئة  - 1الفئة 

وجميع منتجات  22قطع غيار السيارات واجزاء السيارات الواردة بالفئة  - 22الفئة 

 22ة الفئ
 

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

الحروف كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417219 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -ردي ف -ناجي عبد الهادي ابراهيم جمعه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -ش ميدان الطميهي بملك / عبد الهادي عبد الهادي ابراهيم جمعة  8المنصورة 

 42 - 11 -9 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات واالدوات الكهربائية بالفئة  - 1الفئة 

 9الكهربائية بالفئة جميع المنتجات واالدوات  - 9الفئة 

 22جميع المنتجات واالدوات الكهربائية بالفئة  - 22الفئة 

 02التصميمات والرسوم الهندسية بالفئة  - 02الفئة 
 

منح حق خاص على  -االشتراطات        :      التنازل عن الحروف فى الوضع العادى كال على حدة 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    0425055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -اركان لالجهزة المنزلية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  3مدينة  -قسم ثان  -الحى الخامس  - 2المجاورة  - 562

 11 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9منتجات الفئه  - 9لفئة ا

 22منتجات الفئه  - 22الفئة 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0338045 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/07/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

ليمتد ( شركة  -نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا ) وتتاجر ايضا باسم نيسان موتور كو

 ق قوانين اليابانيابانية مؤسسة وف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كين ، اليابان -شى ، كاناغاوا  -كو ، يوكو هاما  -تشو ، كاناغاوا  -تاكارا 2

 12 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة القياس ، أدوات القياس ، أجهزة وأدوات االتصاالت ، االالت واألجهزة  - 9الفئة 

، أجهزة مالحة للمركبات ، أجهزة الكمبيوتر ، برمجيات  االلكترونية واجزائها

 دون غيرها 9الكمبيوتر ، برامج الكمبيوتر ، البرمجيات التطبيقية بالفئة 

المركبات البرية ، السيارات ، السيارات ذاتية القيادة ، السيارات االلية ،  - 22الفئة 

 دون غيرها 22ت فئة األجزاء واللوازم الهيكلية للمركبات البرية او السيارا
 

 --------االشتراطات        :      


