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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424776  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -مينا طلعت عطوان وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة بدر  - المنطقة الصناعية الرابعة  ٣٧قطعة 

 33 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٣٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426361  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ة مساهمةشرك -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

  33 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٣منتجات الفئه  -  ٣٣الفئة 
 

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 ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0393278  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -هاني وخالد محمد نبيه الرفة ومحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد وشركاهم 
  توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  امام مدرسة طه حسين ملك محمد نبية عبد الحميد الرفه - شارع محمود شاهين 

  34 : ةالمــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٤الدخان المعسل بالفئه  -  ٣٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

626 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0408628  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركه متحده كورية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية  - كي تي اند جي كوربوريشن 
  كوريا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جمهوريه كوريا - جو ، دايجون  - دايدوك  -جيل  -، بيوتكوت  ٧١

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

التبغ؛ السجائر؛ السيجار؛ نشوق (سعوط)؛ أوراق السجائر؛ أنابيب التبغ،  -  ٣٤الفئة 
راب ليست من معدن نفيس؛ مرشحات للسجائر؛ علب سجائر، ليست من معدن نفيس؛ ج
تبغ؛ والعات السجائر، ليست من معدن نفيس؛ عيدان ثقاب؛ منظفات غليون التبغ؛ 
طفايات سجائر، ليست من المعدن النفيس؛ قطاعات السيجار وجميع هذه المنتجات 

  ( دون غيرها. ٣٤واردة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412084  

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -محمد محمد عبد الوهاب يوسف الباز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية - مركز المنصورة  -شها ملك /عبد الوهاب عبد الوهاب يوسف الباز 

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤الدخان المعسل الوارد بالفئة  -  ٣٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0415467  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة متحدة كورية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين كوريا - كى تى اند جى كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ون ، جمهورية كورياجيل ، دايدوك ، جو ، دايج -، بيوتكوت  ٧١

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

التبغ؛ السجائر؛ السيجار؛ االستنشاق؛ أوراق السجائر؛ غليون التدخين،  -  ٣٤الفئة 
وليس من المعادن النفيسة؛ مرشحات السجائر؛ علب السجائر، وليست من المعادن 

فيسة؛ أعواد الكبريت؛ النفيسة؛ أكياس التبغ؛ والعات السجائر، وليست من المعادن الن
منظفات غليون التبغ؛ منافض رماد السجائر للمدخنين، وليس من المعادن النفيسة؛ 

قّطاعات سيجار؛ السجائر اإللكترونية؛ خراطيش السجائر اإللكترونية؛ نيكوتين للسجائر 
اإللكترونية؛ نيكوتين سائل للسجائر اإللكترونية؛ محاليل سائلة لالستخدام في السجائر 

اإللكترونية؛ مواد إكساب نكهة، بخالف الزيوت األساسية، لالستخدام في السجائر 
للسجائر اإللكترونية؛  USBاإللكترونية؛ سالسل العنق للسجائر اإللكترونية؛ محول 

  ٣٤البخاخات للسجائر اإللكترونية وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 
 

حروف كال على حدىالتنازل عن ال -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0417712  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - شركة المنهل لتجارة وصناعه الدخان (احمد صبحى وشريكه ) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مكرر ش الركيبة  ٣٩الخليفة 

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

الدخان المعسل و التبغ الخام و المصنوع و جميع المنتجات الوارده بالفئة  -  ٣٤الفئة 
٣٤  

 

التنازل عن البيان التجارى  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
وغيرها ٣٤٧٢٤٩العالمة مرتبطة مع العالمة  - على حدة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418374  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد محمد عبد الوهاب يوسف الباز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه - وره مركز المنص -شها بملك/ عبد الوهاب عبد الوهاب يوسف الباز 

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤الدخان المعسل الوارد بالفئة  -  ٣٤الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418568  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/16  

 :التسجيل سم طالبإ
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - شركة جذور الدولية الدارة وتشغيل المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ارض الجولف  - شارع الرحالة البغدادي  -  ١٥العقار رقم  -الدور الرابع  -  ٩شقة 
  القاهره - مدينة نصر 

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤ه الوارده بالفئه الشيش -  ٣٤الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426362  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بشركة مساهمة -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤منتجات الفئه  -  ٣٤الفئة 
  

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427024  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه توصيه بسيطه - احمد صبحي وشريكة  -شركة المنهل لتجارة وصناعة الدخان

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مكرر شارع الركبيه ٣٩ -الخليفه 

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

الدخان الخام والدخان الشعر والمعسل والسجاير والسيجار والسجاريلوس  -  ٣٤الفئة 
وورق السجاير واكياس التبغ ومرشح (فلتر) السجاير وتبغ للمضغ والنشوق وادوات 

  دون غيرها ٣٤المدخنين وجميع المنتجات الوارده بالفه 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  - منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة   االشتراطات        :    
وغيرها ٣٤٧٢٤٩
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427025  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ه بسيطهشركه توصي - شركة المنهل لتجارة وصناعة الدخان(احمد صبحي وشريكة )

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مكرر شارع الركبيه ٣٩ -الخليفه 

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

الدخان الخام والدخان الشعر والمعسل والسجاير والسيجار والسجاريلوس  -  ٣٤الفئة 
 وورق السجاير واكياس التبغ ومرشح (فلتر) السجاير وتبغ للمضغ والنشوق وادوات

  دون غيرها٣٤المدخنين وجميع المنتجات الوارده بالفه
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
وغيرها ٣٤٧٢٤٩
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427731  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل طالبإسم 
  

  شركة توصية بسيطة -محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول -  ٢شقة  - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مربع الوزراء  - مكرر  ٣النزهة 

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤جميع منتجات الفئه رقم  -  ٣٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427915  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة - محمد احمد محمد خليل بدوى وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور  ٢شقة  - مربع الوزراء  - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مكرر مربع  -  ٣النزهة 
  االول

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤جمبع المنتجات الواردة بالفئة رقم-٣٤الفئة
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428218  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

منظمة شركه محدوده المسئوليه قائمة و - بريتيش اميريكان توباكو (براندز) انك. 
  بموجب القوانين المرعية فى ديالوير ، الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  ١٦٧٤ -  ١٩٨٠٨، ويلمنغتن ، دى اى  ١٠٠ليتل فولز درايف ، سويت  ٢٥١
  المتحده االمريكيه

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

المصنع ، التبغ المعد للف السجائر يدويا ، تبغ السجائر ، التبغ الخام او   -  ٣٤الفئة 
الغاليين ، منتجات التبع ، بدائل التبغ (لغايات طبية) ، السيجار ، السيجاريلو (سيجار 
رفيع) ، والعات سجائر ، والعات سيجار ، اعواد الثقاب ، ادوات المدخنين ، ورق 

الجيب للف السجائر ، السجائر وانابيب السجائر وفالتر السجائر ، ادوات محمولة ب
االالت المحمولة باليد الدخال التبغ فى االنابيب الورقية ، السجائر االلكترونية ، السوائل 

  ٣٤المعدة للسجائر االلكترونية ، منتجات التبغ لغرض تسخينها بالفئة 
 

ة مرتبطة العالم - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٢٨٤٢٣٨مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430447  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا --فيليب موريس برودكتس اس . اية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا - نيوشاتيل  ٢٠٠٠ -  ٣نيود  كيو جينير

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

 - التبغ  - المزذاذ السلكية للسجائر االلكترونية واجهزة التدخين االلكترونية  -  ٣٤الفئة 
بما فى ذلك السيجار والسجائر والسيجار الصغير  - منتجات التبغ  - التبغ الخام المصنعة 

التبغ الرطب  - شم التبغ  -مضع التبغ  - تبغ الغليون  - ة بك والتبغ للفة السجائر الخاص - 
بما فى ذلك ورق السجائر  - مواد المدخنين  -بدائل التبغ ( وليس الغراض طبية)  - 

 -وحاالت السجائر ومطافئ السجائر  - وعلب التبغ  - اعقاب السجائر  - وانابيب السجاير 
لعصى التبغ ومنتجات التبغ لغرض ا -انابيب جهاز جيب للسجائر المتداول والوالعات 

االجهزة االلكترونية واسهمها لغرض التدفئة أو التبغ السجائر من اجل  - تسخينها 
حلول  - االفراج عن الهباء الجوى التى تحتوى على النيكوتين عن طريق االستنشاق 

 -  اجهزة التدخين االلكترونية -النيكوتين السائل لالستخدام فى السجائر االلكترونية 
االجهزة  - السجائر االلكترونية كبديل للسجائر التقليدية  -السجائر االلكترونية 

االجهزة التدخين عن طريق الفم  - االلكترونية الستنشاق رذاذ النيكوتين يحتوى 
اجزاء  -منتجات المدخن للسجائر االلكترونية  - للمدخنين ومنتجات التبغ وابدال تبغ 

طفايات السجائر والسيجار  -  ٣٤عاله المدرجة فى الفئة ولوازم للمنتجات المذكورة ا
صناديق السجائر االلكترونية القابلة العادة الشحن  - ساخنة وكذلك العصى التبغ الساخنة 

  ٣٤الواردة 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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430682  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا -نيو شاتيل  ٢٠٠٠ -  ٣كيو جينير 

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

لسلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ التبغ، المرذاذ ا -  ٣٤الفئة 
التبغ الخام المصنعة؛ منتجات التبغ، بما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار الصغير، 

والتبغ للفة السجائر الخاصة بك، تبغ الغليون، مضغ التبغ، شم التبغ،. التبغ الرطب. 
د المدخنين، بما في ذلك ورق السجائر وأنابيب بدائل التبغ (وليس ألغراض طبية)؛ موا

السجاير، أعقاب السجائر، وعلب التبغ، وحاالت السجائر ومطافئ السجائر، أنابيب، 
جهاز جيب للسجائر المتداول والوالعات. العصي التبغ ومنتجات التبغ لغرض تسخينها، 

أجل اإلفراج عن األجهزة اإللكترونية وأسهمها لغرض التدفئة أو التبغ السجائر من 
الهباء الجوي التي تحتوي على النيكوتين عن طريق االستنشاق. حلول النيكوتين السائل 
لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ 

السجائر اإللكترونية كبديل للسجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق رذاذ 
لنيكوتين يحتوي؛ األجهزة التدخين عن طريق الفم للمدخنين ومنتجات التبغ وأبدال تبغ. ا

منتجات المدخن للسجائر اإللكترونية؛ أجزاء ولوازم للمنتجات المذكورة أعاله المدرجة 
؛ طفايات السجائر والسيجار ساخنة وكذلك العصي التبغ الساخنة. ٣٤في الدرجة 

  ٣٤ة القابلة إلعادة الشحن." بالفئة صناديق السجائر اإللكتروني
 

العالمة  - منح الطالب حق اسبقية  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
وغيرها ٤٠٤٣٦٠مرتبطة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430683  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا -نيو شاتيل  ٢٠٠٠ -  ٣كيو جينير نيود 

  34 : المةــــــات العـــفئ
  

لكترونية؛ التبغ، المرذاذ السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين اإل -  ٣٤الفئة 
التبغ الخام المصنعة؛ منتجات التبغ، بما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار الصغير، 

والتبغ للفة السجائر الخاصة بك، تبغ الغليون، مضغ التبغ، شم التبغ،. التبغ الرطب. 
بدائل التبغ (وليس ألغراض طبية)؛ مواد المدخنين، بما في ذلك ورق السجائر وأنابيب 

لسجاير، أعقاب السجائر، وعلب التبغ، وحاالت السجائر ومطافئ السجائر، أنابيب، ا
جهاز جيب للسجائر المتداول والوالعات. العصي التبغ ومنتجات التبغ لغرض تسخينها، 

األجهزة اإللكترونية وأسهمها لغرض التدفئة أو التبغ السجائر من أجل اإلفراج عن 
لنيكوتين عن طريق االستنشاق. حلول النيكوتين السائل الهباء الجوي التي تحتوي على ا

لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ 
السجائر اإللكترونية كبديل للسجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق رذاذ 

للمدخنين ومنتجات التبغ وأبدال تبغ.  النيكوتين يحتوي؛ األجهزة التدخين عن طريق الفم
منتجات المدخن للسجائر اإللكترونية؛ أجزاء ولوازم للمنتجات المذكورة أعاله المدرجة 

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

 

العالمة  - منح الطالب حق اسبقية  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -طات        :      االشترا
وغيرها ٤٠٤٣٦٠مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0360210  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ة توصية محدودة المسئوليةشرك - اول ستار سى . فى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية ٩٧٠٠٥ون باورمان درايف بيفر تون اوريجون 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البيع بالتجزئة؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت؛ الدعاية  -  ٣٥الفئة 
جيه األعمال؛ عرض السلع؛ توزيع مواد الدعاية واإلعالن والتسويق؛ إدارة وتو

واإلعالن (المنشورات الدعائية والنشرات التعريفية والمطبوعات والعينات)؛ االشتراك 
في الصحف (لآلخرين)؛ ترويج المبيعات للغير؛ تنظيم األعمال وإدارة األعمال؛ تنظيم 

ر وقت للدعاية المعارض والمعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية؛ تأجي
واإلعالن في وسائل االتصال اإلعالمية؛ نشر نصوص الدعاية واإلعالن؛ تأجير 

المساحات اإلعالنية؛ نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ العالقات العامة؛ إدارة األعمال 
والدعاية واإلعالن عن المناسبات؛ التسويق المباشر؛ االستشارات في مجال الدعاية 

تنظيم المباريات أو المنافسات لغايات الدعاية واإلعالن  واإلعالن والتسويق؛
ولآلغراض التجارية؛ تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين؛ اإلستفتاء 

وإستطالع اآلراء؛ خدمات المبيعات لتجارة التجزئة في السوق وخدمات البيع لتجارة 
ارات واإلطارات والعدسات التجزئة عبر اإلنترنت للنظارات والنظارات الشمسية والنظ

للنظارات والنظارات الشمسية، اكسسوارات النظارات، وهي، األشرطة وحبال الرقبة 
وأطواق للرأس وعلب للنظارات وللنظارات الشمسية وعلب للحمل وعلب حاملة وواقية 
للنظارات، الصناديق والحقائب السفرية، المحافظ الجلدية، المظالت، الحقائب، المحافظ، 

رابات، حقائب تواليت، حقائب للرياضة، حقائب يد، الحقائب الرياضية ، حقائب الج
ظهر، حقائب المراسلين (السعاة)، الجزادين (حقائب يد نسائية)، حقائب الكتف (حقائب 

نسائية)، حقائب يد نسائية كبيرة، حقائب رياضية لجميع األغراض، حقائب رياضية 
  ”، حقائب مدرسيةللجيم، حقائب للشاطئ (حقائب نسائية)
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0374769  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/08/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  - شركة عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة 
  وقائمة طبقا لقوانين جزر القنال البريطانية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ار بي ، جزر القنال ١ ١ايسبالند ، شارع هيلير ، جيرسي ، جيه أى ١٥

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة وتوجيه االعمال، تفعيل النشاط المكتبي،  -  ٣٥الفئة 
عمال، المساعدة في إدارة االعمال التجارية والصناعية، المساعدة في إدارة اال

استشارات في إدارة و تنظيم االعمال، المساعدة في إدارة االعمال، الخدمات 
االستشارية واالعمال التشغيلية و التنظيمية و االدارية في مجاالت االعمال التجارية ، 

الخدمات االستشارية في مجال حلول االعمال المستدامة، توفير الخدمات االستشارية و 
ول االعمال المستدامة، إدارة الخدمات االستشارية و خدمات المعلومات في مجال حل

النصح في إدارة االعمال في مجاالت استراتيجية نمو الشركات و االبتكار و عمليات 
النمو و استراتيجيات التنظيم و التغيير و التطوير، استشارات إدارة االعمال المتعلقة 

يعات وتشغيل وتصميم المنتجات باالستراتيجيات والدعاية واإلعالن وترويج المب
وخاصاً المستخدمة في التحليل والنماذج اإلحصائية لتفهم وتوقع سلوك المستهلكين 

 ٣٥والشركات اتجاهات السوق. بالفئة
 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
مقطعى العالمة كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0390120  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  اس .سى جونسون اند صن انك شركة مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية ٢٢٣٦_٥٣٤٠٣هوى ستريت راسين ويسكونسن ١٥٢٥

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات التنظيف اشراطة كيمائية جافة مستحضرات تنظيف الجلود وجلد  - ٣الفئة 
  ٣الغزال والفينيل البالستيك والمنتجات المصنوعة من هذه المواد فئة 

مركبات مضادة للفطريات لالقدام ومزيالت الروائح الكريهة ولالحذية  - ٥الفئة 
ت الروائح بخالف االستخدام الشخصى مستحضرات منعشة الهواء ومزيال

مستحضرات تنقية الهواء وازالة الروائح الكريهة من الجو ومزيالت الروائح بخالف 
  ٥االستخدام الشخصى مستحضرات صحية لغايات طبية مطهرات فئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0393897  

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2019/06/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة الجديدة - التجمع الخامس  -القطاع الثانى  - مركز المدينه  ٢٢٣

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

العالن و ادارة و توجيه االعمال و تفعيل النشاط المكتبي الوارد الدعاية و ا -  ٣٥الفئة 
  دون غيرها ٣٥بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0396011  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة جهينة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الشيخ زايد  - بيفرلي هليز  -البوليجون  ٢مبني 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢في مجال الفئه  ٣٥الفئه  -  ٣٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - لوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على اال -االشتراطات        :      
٣٠٤٥٦٠مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0396015  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة جهينة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الشيخ زايد  - بيفرلي هليز  -يجون البول ٢مبني 

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢في مجال الفئه  ٣٥الفئه  -  ٣٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٠٤٤٨٢مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: م قدم عنها طلب رق
 

    0396856  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية - محمود ابراهيم عمر حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - فيصل  - الطوابق  - كعبيش  - ش يوسف جمال  ٥

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال االدوات الرياضية  ٣٥والبيع والشراء بالفئة  االستيراد والتصدير -  ٣٥الفئة 
  ٢٨بالفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0397424  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ -  ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ - ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة  -  ٧- ٦- ٣-  ٢والقطع أرقام   - بمنطقة مبارك الصناعية 

  المنوفية - مركز قويسنا   - والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  35 : المةــــــات العـــفئ

  

داره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاد المكتبى وجميع الدعايه واالعالن وا -  ٣٥الفئة 
  ٣٠- ١٦فى مجال الفئه  ٣٥الخدمات الوارده بالفئه 

 

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

  عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0399320  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - سترن للتصنيع والتجارة الدولية ش ذ م م وي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جناكليس - طريق الحريه  ٦٣٧

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االدويه و المستحضرات الصيداليه وجميع منتجات الفئة  - المكمالت الغذائيه  -  ٣٥الفئة 
٥  

 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0400009  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة سباير لتجارة االدوية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الفيوم  - سنورس  -   ش احمد شوقى

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥االدويه البيطريه الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

:  قدم عنها طلب رقم
 

    0406220  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/13  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية - تسويق للتجارة والتوزيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر الجديده - الميرغنى  - ميدان السبع عمارات  - ش الشهيد اسماعيل فهمى  ٢

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥بيع و شراء وتجاره المنتجات الكحوليه الوارده بالفئه رقم  -  ٣٥ الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0409301  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - ايمن ابو خضير العجمى شاهين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور االول على يمين المدخل الشرق  -  ١شقه  -الح سالم ومحمد محمود ص ٦٥
  بورسعيد

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢ -  ٣١استيراد المواد الغذائيه و الحلويات الوارده بالفئات  -  ٣٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0410319  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة  -ماهر محمود السعود وشريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 بالمنطقة الصناعية ١٣٦الطابق الثاني فوق االرضي على القطعة رقم   -  ٤المبنى رقم 
  الجيزه - اكتوبر  ٦ - الثالثة 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨- ٢٥في مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الوارده بالفئة  -  ٣٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٣٥٤٧٧٩العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: عنها طلب رقم قدم 
 

    0410930  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة جواريزمو للحلول المتكاملة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه  - باب شرق  -شارع جالل الدسوقى  ١٤٢

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

عرض  - خدمات الدعايه واالعالن عبر االنترنت على شبكات الحاسوب  -  ٣٥ئة الف
السلع عبر وسائل االتصاالت ألغراض البيع بالتجزئه والتسويق االلكتروني الواردة 

  دون غيرها ٣٥بالفئة رقم 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0411175  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -اجروكسا للتجاره و التصدير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مدينه نصر  - مدينه نصر اول  -الحى السابع  - الخليفه المطيع  ٧

  35 : المةــــــلعات اـــفئ
  

خدمات االستيراد و التصدير و المحالت التجاريه و التوكيالت التجاريه  -  ٣٥الفئة 
  ٣١فى مجال الفئه  ٣٥الوارده بالفئه 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0411462  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، مركز دبى المالى العالمى ص.ب. ٢قه البوابه ، المبنى ، منط٣، الطابق  ٤وحدة رقم 
  االمارات العربيه المتحده  - ، دبى  ٥٠٦٥٢٨

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعمال وتفعيل النشاط المكتبى ، التسويق  -  ٣٥الفئة 
سائل االعالم االجتماعية ، عبر االنترنت ، االعالن على شبكة االنترنت ، تسويق و

ادارة شؤون الموظفين ، تدبير موارد الموظفين ، منصات التجارة االلكترونية ، اماكن 
التسوق من خالل االنترنت لبيع السلع ، توفير اماكن تسوق على شبكة االنترنت 

لمشترى وبائعى السلع والخدمات ، توفير دليل اعالنات قابل للبحث على شبكة االنترنت 
يشتمل على السلع والخدمات للبائعين االخرين على االنترنت من خالل شبكة االنترنت ، 
ادارة منصة البيع بالتجزئة لالخرين ، ترويج سلع وخدمات االخرين عبر منصة التجارة 

االلكترونية ، المساعدة فى شراء السلع والخدمات ، الطلبات المحوسبة على االنترنت 
مة والبضائع االستهالكية العامة ، خدمات الشراء ، شراء عقود التى تضم البضائع العا

لالخرين المتعلقة ببيع البضائع ، عرض السلع والخدمات ، تسويق السلع والخدمات 
لالخرين ، ترويج السلع والخدمات لالخرين عبر االنترنت ، ترويج سلع وخدمات 

ت ، الدعاية وترويج مبيعات االخرين عبر منصات التجارة االلكترونية من خالل االنترن
السلع والخدمات لالخرين ، توفير دليل المعلومات التجارية على االنترنت ، المعلومات 

واالستشارات والخدمات االستشاريةالمتعلقة بجميع الخدمات المذكورة اعالة واردة 
  ٣٥بالفئة 

 

٣٩٥٤٧٦العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0411780  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -جمال سعيد محمد عبد العظيم هندى وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - علوى  بالدور االول ٢شقه رقم  -الناصريه عقار ملك / محمد زغلول صابر خليل 
  االسكندريه - اول العامريه  - ارض شركه مريوط الزراعيه 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه و الدعايه و االعالن وجميع هذة  -  ٣٥الفئة 
  ٥فى مجال الفئه  ٣٥الخدمات الوارده 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412159  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه - وائل محمد رمضان محمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - اكتوبر  ٦االسكان الحدائقى الشيخ زايد مدينه  ٢٨العماره رقم 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠فى مجال الفئه  ٣٥الخدمات الوارده بالفئه  -  ٣٥الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412376  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة - جلوبال فروتس  ش.ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينه نصر  - شروق النادى االهلى  ١٥

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

ادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض السلع لصالح الغير عبر  -  ٣٥الفئة 
فى  ٢٩فى مجال الفئة  ٣٥عايه واالعالن والتسويق بالفئه رقم وسائل االتصاالت والد

  الفواكه الطازجه٣١والفئه-مجال الفواكه المعباه والمحفوظه
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0414000  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - شركة فوو للتجارة االلكترونية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - الشيخ زايد  -مدينه سوديك ويست  - ١مكتب د -  ٦مبنى رقم  - مبانى بوليجون االداريه 
  الجيزة

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

فيما عدا التسويق االلكترونى الوارد بالفئات  ٣٥روني بالفئة التسويق االلكت -  ٣٥الفئة 
١،١٤  
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0414216  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة غير هادفة للربح تأسست وقائمة طبقا  - انك  - أميركن سوسيتي أوف هيماتولوجي 
  الواليات المتحدة االمريكية - نين والية ماساتشوستس لقوا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٢٠٠٣٦واشنطن دي سي  ٩٠٠إل إس تي . ان دابليو , سويت  ٢٠٢١

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الجمعيات المهنية، تحديدا، تشجيع اهتمامات العلماء واألطباء  -  ٣٥الفئة 
لين في مجال أمراض الدم وذلك من خالل الترويج الشعبي؛ وخدمات المعالجين العام

الزمالة والجمعيات المهنية، تحديدا، تحفيز األبحاث، الرعاية السريرية، التعليم، 
التدريب، الترويج لألهداف الخاصة بالمختصين في أمراض الدم؛ تحفيز التعاون داخل 

دم ملموس في مجال البحث بأمراض الدم؛ المجتمعات العلمية والبحثية والطبية لتحقيق تق
تعزيز تبادل المعلومات والمصادر داخل المجتمعات الطبية لتحقيق التقدم في مجال 
التدريب والرعاية السريرية ذات الصلة بأمراض الدم؛ إدارة المنح البحثية؛ وتعزيز 

تقدم في تبادل المعلومات والمصادر في نطاق المجتمعات الطبية والبحثية لتحقيق ال
مجال علوم الدم؛ األعمال الخيرية المكرسة لعالج أمراض الدم من خالل دعم األبحاث 

والتطوير المهني والرعاية الجيدة والبرامج التعليمية في مجال علوم أمراض الدم 
 .٣٥الواردة في الفئة

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0414278  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة بنيان للتنمية والتجارة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - المهندسين  - شارع لبنان ٤٩

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

التسويق العقاري؛ تحليل التسويق العقاري؛ اإلعالن عن العقارات التجارية  -  ٣٥الفئة 
أو السكنية؛ إدارة/تشغيل المراكز التجارية؛ إدارة/تشغيل المراكز التجارية للغير؛ إدارة 
مكاتب األعمال للغير؛ وظائف المكتب؛ خدمات إدارة المكاتب [للغير]؛ تأجير المعدات 

المتعلقة باألغذية؛ إدارة األعمال لمنافذ البيع بالتجزئة؛ إدارة  المكتبية؛ ؛ خدمات التجزئة
مؤسسة البيع بالتجزئة للغير؛ إدارة األعمال لمنافذ البيع بالجملة والتجزئة؛ إدارة الشؤون 
التجارية لمتاجر البيع بالتجزئة؛ المعارض التجارية وخدماتها؛ فهرسة الموقع ألغراض 

عارض لألغراض التجارية؛ تنظيم العروض ألغراض تجارية أو تسويقية؛ تنظيم الم
تجارية؛ المعارض (تنظيم) لألغراض التجارية؛ توزيع اإلعالنات والقيام بإعالنات 
تجارية؛ توفير المعلومات المتعلقة بالمبيعات التجارية ؛ ادارة تجارية؛ إدارة أعمال 

ألعمال؛ إدارة أعمال المحالت التجارية؛ اإلشراف على إدارة األعمال؛ تخطيط إدارة ا
المطاعم؛ إدارة أعمال مراكز المؤتمرات؛ إدارة أعمال المسارح؛ المساعدة فى إدارة 

األعمال في مجال الفرنشايز؛ إدارة األعمال واإلدارة؛ توفير معلومات الدليل التجاري 
عبر اإلنترنت؛ خدمات المعلومات التجارية عبر اإلنترنت ؛ توفير خدمات معلومات 

ل التجاري عبر اإلنترنت؛ إدارة أعمال األماكن الترفيهية؛ الدعاية في األماكن الدلي
المفتوحة؛ خدمات إدارة األعمال المتعلقة بتطوير األعمال؛ خدمات متاجر التجزئة ؛ 
إدارة المطاعم للغير؛ خدمات التسويق في مجال المطاعم؛ مساعدة اإلدارة في تشغيل 

شأن االدارة المتعلقة بتجهيز المطاعم؛ مساعدة إدارة المطاعم؛ الخدمات االستشارية ب
األعمال في إنشاء وتشغيل المطاعم ؛ خدمات الطلب عبر اإلنترنت في مجال الطلبات 

الخارجية والمطاعم؛ خدمات البيع بالتجزئة؛ إدارة عيادات الرعاية الصحية ؛ إدارة 
ني؛ التسويق عبر اإلنترنت؛ عيادات الرعاية الصحية للغير؛ ؛ التسويق؛ التسويق الكترو

أعمال تسويقية للفعالية؛ توزيع مواد الدعاية، التسويق والترويج ؛ تسويق سلع وخدمات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

الغير؛ تأجير جميع مواد العروض الدعائية والتسويقية؛ أعمال تسويقية للسينما؛ 
المساعدة في االعمال واإلدارة والخدمات اإلدارية؛ إعداد وعرض العروض السمعية 

لبصرية ألغراض تسويقية؛ تنظيم وإجراء عروض ومعارض تجارية؛ ترتيب وا
وإجراء المعارض التجارية؛ ترتيب وإجراء المعارض التجارية؛ تنظيم المعارض 

التجارية؛ تنظيم عروض التجارة؛ تنظيم الفعاليات والمعارض واألسواق والعروض 
؛ تأجير المساحات ألغراض تجارية وترويجية وتسويقي؛ توفير مساحات اعالنية

اإلعالنيةة؛ توفير المعلومات التجارية للمستهلكين؛ ادارة المبيعات؛ ؛ اإلدارة (التجارية) 
لترخيص سلع وخدمات الغير؛ المساعدة في إدارة األنشطة التجارية؛ ادارة اعمال؛ 
إدارة اعمال المحالت؛ مساعدة إدارة األعمال في مجال الفرنشايز؛ إدارة األعمال 

فق مواقف السيارات؛ إدارة أعمال مراكز المؤتمرات؛ إدارة أعمال األماكن لمرا
الترفيهية؛ إدارة اعمال األماكن الرياضية (للغير)؛ إدارة منشآت رياضية (للغير)؛ إدارة 

أعمال مناطق الجذب للزوار؛ إدارة أعمال منافذ البيع بالجملة للغير؛ خدمات إدارة 
المتعلقة بتطوير األعمال ؛ تشغيل المراكز التجارية  األعمال؛ خدمات إدارة األعمال

للغير؛ تشغيل المراكز التجارية؛ خدمات إدارة المشاريع؛ التخطيط المؤسسي؛ خدمات 
إدارة المكاتب (للغير)، تقديم المساعدة في إدارة األنشطة التجارية؛ توفير الوظائف 

عمال؛ اإلدارة المتعلقة بالتسويق؛ المكتبية؛ تقديم المساعدة في إدارة األعمال؛ إدارة األ
إدارة الشؤون التجارية المتعلقة بالفرنشايز؛ اإلدارة المتعلقة بتخطيط األعمال؛ خدمات 
إدارة المكاتب (للغير)؛ توفير دليل معلومات تجارية على اإلنترنت؛ استشارات بشأن 

مال وخدمات األعمال؛ تقديم المساعدة في مجال تنظيم األعمال؛ خدمات تحليل األع
المعلومات، وأبحاث السوق ؛ المعلومات التجارية (توفير)، تأجير اآلالت المكتبية؛ 

دون  ٣٥استئجار اآلالت والمعدات المكتبية. وبشكل عام جميع الخدمات الواردة بالفئة 
  غيرها

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: عنها طلب رقم قدم 
 

    0414382  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد   - على السيد سليم خليل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -شبرا الخيمة اول   - بيجام  - حوض العمده   - ش السعد  ١٢

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣شامبو للشعر الوارد بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥شامبو طبى الوارد بالفئة رقم  - ٥الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0414529  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - ويلنيس فارما  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  - المنطقة الثامنة  - ش مصطفي النحاس  ٨٩

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥ادارة وتشغيل وتجهيز الصيدليات الواردة بالفئة رقم  -  ٣٥الفئة 
 

التنازل عن حرف  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة    االشتراطات        :   
A ايه فى الوضع العادى
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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  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0415084  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة كريم و موالدي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بحل - سوريا 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

 - المعجنات) –المحالت التجارية لبيع (الحلويات العربية و االفرنجية  -  ٣٥الفئة 
في مجال الفئة  ٣٥شركات االستيراد و التصدير بالفئة  - الموالت و األسواق التجارية 

٣٠  
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0415507  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فردى - ايمن ابو خضير العجمى شاهين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - شرق ال -الدور االول علي اليمين المدخل  ١شقة  - ش صالح سالم ومحمد محمود  ٦٥
  بور سعيد

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥استيراد المواد الغذائية والحلويات والخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كلمة بيتس على حدة
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0415559  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة بلومز انترناشيونال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ٣٣شقة  -  ٣الدور  - عمارات العبور  - ش صالح سالم  ٢٢

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩في مجال الفئة  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئة   -  ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0415560  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة بلومز انترناشيونال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ٣٣شقة  -  ٣الدور  - مارات العبور ع - ش صالح سالم  ٢٢

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩في مجال الفئة  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئة   -  ٣٥الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0417403  

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -سامح عبد السالم محمد عبد الحق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أ ميدان النبوى المهندسين العجوزة الجيزة ٨

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥خدمات الدعايه واالعالن فقط الوارده بالفئه  -  ٣٥الفئة 
 

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 ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0417608  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردى  -محمد محمود بشاري محمد ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك  ٤٠الدور السابع شقة  ٢اد ش محمد على بجوار معرض القاضى برج الفاتح امتد
  االسماعيلية - اول االسماعيلية  -حماده محمود بشارى 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١فى مجال الفئة  ٣٥استيراد وتصدير بالفئة  -  ٣٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - لوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح  الطالب حق خاص عى اال
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0417948  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة  بموجب القوانين  -مراس القابضة ذ م م  
  ارات العربية المتحدةالمرعية فى االم

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة - دبى  ١٢٣٣١١ب  -ص 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة   -  ٣٥الفئة 
مال؛ االستشارات الخاصة االعمال؛ خدمات المساعدة في إدارة االعمال؛ تقييم االع

بإدارة وتنظيم االعمال؛ إدارة اعمال المطاعم والفنادق والمنتزهات ذات الفكرة الموحدة 
وحدائق المالهي؛ إدارة مشاريع االعمال؛ إدارة االعمال (للغير)؛ المساعدة اإلدارية 

ير التجارية او الصناعية؛ خدمات التسويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توف
التسهيالت او المرافق المكتبية؛ خدمات البيع بالتجزئة؛ خدمات البيع بالتجزئة من اجل 

-بيع الطعام والشراب داخل محطة وقود أو خدمة؛ خدمات البيع بالتجزئة المباشرة (ان
الين)؛ خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير من اجل افساح المجال امام الزبائن 

ل مناسب وشرائها؛ خدمات الشراء لآلخرين؛ اإلدارة الصناعية؛ تنظيم من معاينتها بشك
المعارض والمعارض التجارية لغايات تجارية او اعالنية؛ تأجير المساحات االعالنية؛ 

تأجير وقت للدعاية واالعالن على وسائل االتصال؛ خدمات أبحاث السوق المتعلقة 
عدة في االعمال)؛ مزاد الممتلكات؛ توفير باإلعالم؛ خدمات التعاقد الخارجي (كونها مسا

الطعام والشراب واكشاك الطعام والهدايا التذكارية في مدارج المناسبات الرياضية 
والترفيهية؛ توفير المعلومات المتعلقة بكافة هذه الخدمات بما فيها توفير المعلومات حول 

  دون غيرها ٣٥هذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عالمية فئة 
 

تراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعةاالش
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0417949  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة  بموجب القوانين  -مراس القابضة ذ م م  
  ات العربية المتحدةالمرعية فى االمار

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة - دبى  ١٢٣٣١١ب  -ص 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة  -  ٣٥الفئة 
؛ االستشارات الخاصة االعمال؛ خدمات المساعدة في إدارة االعمال؛ تقييم االعمال

بإدارة وتنظيم االعمال؛ إدارة اعمال المطاعم والفنادق والمنتزهات ذات الفكرة الموحدة 
وحدائق المالهي؛ إدارة مشاريع االعمال؛ إدارة االعمال (للغير)؛ المساعدة اإلدارية 

التجارية او الصناعية؛ خدمات التسويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفير 
التسهيالت او المرافق المكتبية؛ خدمات البيع بالتجزئة؛ خدمات البيع بالتجزئة من اجل 

-بيع الطعام والشراب داخل محطة وقود أو خدمة؛ خدمات البيع بالتجزئة المباشرة (ان
الين)؛ خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير من اجل افساح المجال امام الزبائن 

ناسب وشرائها؛ خدمات الشراء لآلخرين؛ اإلدارة الصناعية؛ تنظيم من معاينتها بشكل م
المعارض والمعارض التجارية لغايات تجارية او اعالنية؛ تأجير المساحات االعالنية؛ 

تأجير وقت للدعاية واالعالن على وسائل االتصال؛ خدمات أبحاث السوق المتعلقة 
في االعمال)؛ مزاد الممتلكات؛ توفير  باإلعالم؛ خدمات التعاقد الخارجي (كونها مساعدة

الطعام والشراب واكشاك الطعام والهدايا التذكارية في مدارج المناسبات الرياضية 
والترفيهية؛ توفير المعلومات المتعلقة بكافة هذه الخدمات بما فيها توفير المعلومات حول 

  ٣٥هذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عالمية فئة 
 

:      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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0417951  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة  بموجب القوانين  -مراس القابضة ذ م م  
  متحدةالمرعية فى االمارات العربية ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة - دبى  ١٢٣٣١١ب  -ص 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة   -  ٣٥الفئة 
الخاصة  االعمال؛ خدمات المساعدة في إدارة االعمال؛ تقييم االعمال؛ االستشارات

بإدارة وتنظيم االعمال؛ إدارة اعمال المطاعم والفنادق والمنتزهات ذات الفكرة الموحدة 
وحدائق المالهي؛ إدارة مشاريع االعمال؛ إدارة االعمال (للغير)؛ المساعدة اإلدارية 

التجارية او الصناعية؛ خدمات التسويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفير 
المرافق المكتبية؛ خدمات البيع بالتجزئة؛ خدمات البيع بالتجزئة من اجل  التسهيالت او

-بيع الطعام والشراب داخل محطة وقود أو خدمة؛ خدمات البيع بالتجزئة المباشرة (ان
الين)؛ خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير من اجل افساح المجال امام الزبائن 

؛ خدمات الشراء لآلخرين؛ اإلدارة الصناعية؛ تنظيم من معاينتها بشكل مناسب وشرائها
المعارض والمعارض التجارية لغايات تجارية او اعالنية؛ تأجير المساحات االعالنية؛ 

تأجير وقت للدعاية واالعالن على وسائل االتصال؛ خدمات أبحاث السوق المتعلقة 
؛ مزاد الممتلكات؛ توفير باإلعالم؛ خدمات التعاقد الخارجي (كونها مساعدة في االعمال)

الطعام والشراب واكشاك الطعام والهدايا التذكارية في مدارج المناسبات الرياضية 
والترفيهية؛ توفير المعلومات المتعلقة بكافة هذه الخدمات بما فيها توفير المعلومات حول 

  دون غيرها ٣٥هذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عالمية فئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة      االشتراطات        :
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0417953  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة  بموجب القوانين  -مراس القابضة ذ م م  
 حدةالمرعية فى االمارات العربية المت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة - دبى  ١٢٣٣١١ب  -ص 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة  -  ٣٥الفئة 
خاصة االعمال؛ خدمات المساعدة في إدارة االعمال؛ تقييم االعمال؛ االستشارات ال

بإدارة وتنظيم االعمال؛ إدارة اعمال المطاعم والفنادق والمنتزهات ذات الفكرة الموحدة 
وحدائق المالهي؛ إدارة مشاريع االعمال؛ إدارة االعمال (للغير)؛ المساعدة اإلدارية 

التجارية او الصناعية؛ خدمات التسويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفير 
مرافق المكتبية؛ خدمات البيع بالتجزئة؛ خدمات البيع بالتجزئة من اجل التسهيالت او ال

-بيع الطعام والشراب داخل محطة وقود أو خدمة؛ خدمات البيع بالتجزئة المباشرة (ان
الين)؛ خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير من اجل افساح المجال امام الزبائن 

دمات الشراء لآلخرين؛ اإلدارة الصناعية؛ تنظيم من معاينتها بشكل مناسب وشرائها؛ خ
المعارض والمعارض التجارية لغايات تجارية او اعالنية؛ تأجير المساحات االعالنية؛ 

تأجير وقت للدعاية واالعالن على وسائل االتصال؛ خدمات أبحاث السوق المتعلقة 
زاد الممتلكات؛ توفير باإلعالم؛ خدمات التعاقد الخارجي (كونها مساعدة في االعمال)؛ م

الطعام والشراب واكشاك الطعام والهدايا التذكارية في مدارج المناسبات الرياضية 
والترفيهية؛ توفير المعلومات المتعلقة بكافة هذه الخدمات بما فيها توفير المعلومات حول 

  ٣٥هذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عالمية بالفئة 
 

هد مالك العالمة باستخدامها مجمعةتع -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0417955  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة  بموجب القوانين  -مراس القابضة ذ م م  
  المرعية فى االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

  االمارات العربية المتحدة - دبى  ١٢٣٣١١ب  -ص 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة  -  ٣٥الفئة 
االعمال؛ خدمات المساعدة في إدارة االعمال؛ تقييم االعمال؛ االستشارات الخاصة 

ارة وتنظيم االعمال؛ إدارة اعمال المطاعم والفنادق والمنتزهات ذات الفكرة الموحدة بإد
وحدائق المالهي؛ إدارة مشاريع االعمال؛ إدارة االعمال (للغير)؛ المساعدة اإلدارية 

التجارية او الصناعية؛ خدمات التسويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفير 
مكتبية؛ خدمات البيع بالتجزئة؛ خدمات البيع بالتجزئة من اجل التسهيالت او المرافق ال

-بيع الطعام والشراب داخل محطة وقود أو خدمة؛ خدمات البيع بالتجزئة المباشرة (ان
الين)؛ خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير من اجل افساح المجال امام الزبائن 

راء لآلخرين؛ اإلدارة الصناعية؛ تنظيم من معاينتها بشكل مناسب وشرائها؛ خدمات الش
المعارض والمعارض التجارية لغايات تجارية او اعالنية؛ تأجير المساحات االعالنية؛ 

تأجير وقت للدعاية واالعالن على وسائل االتصال؛ خدمات أبحاث السوق المتعلقة 
تلكات؛ توفير باإلعالم؛ خدمات التعاقد الخارجي (كونها مساعدة في االعمال)؛ مزاد المم

الطعام والشراب واكشاك الطعام والهدايا التذكارية في مدارج المناسبات الرياضية 
والترفيهية؛ توفير المعلومات المتعلقة بكافة هذه الخدمات بما فيها توفير المعلومات حول 

  دون غيرها ٣٥هذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عالمية فئة 
 

مالك العالمة باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418309  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - محمد عبد العزيز قرنى محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - الهرم  - لمريوطيه ا - برج الرواد من ش سلطان خطاب من الشعراوى 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩فى مجال كاميرات المراقبه بالفئة  ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  -  ٣٥الفئة 
 

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  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418567  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - جذور الدولية الدارة وتشغيل المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ارض الجولف  - شارع الرحالة البغدادي  -  ١٥العقار رقم  -الدور الرابع  -  ٩شقة 
  القاهره- مدينة نصر 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥ادارة المطاعم والكافيهات الوارده بالفئه   -  ٣٥الفئة 
 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى وعن البيان التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم  قدم عنها طلب
 

    0418772  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -د/ الشبراويشى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -طريق مصر اسيوط  - منيل شيحه 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥توكيالت تجاريه بالفئة  -  ٣٥الفئة 
 

٥التنازل عن رقم  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -الشتراطات        :      ا
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418918  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فرد  - المتجر العربى لصاحبها عمر عبد العزيز عطية بركة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - سنتر الياسمين  - سوق الحى الثانى  - الحى الثانى  - مدينة العبور 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

وكاالت االستيراد والتصدير واالعمال التجارية وجميع الخدمات الواردة  -  ٣٥الفئة 
  ٦واردة بالفئة في مجال جميع المنتجات ال ٣٥بالفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419476  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية - ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية (ايفا فارما) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الهرم  -كفر الجبل  - من ترعة المنصورية ش السادات (سلطان سابقا ) ١٧٦

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 

 

مة تعهد مالك العال - 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419660  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -ايمان محمد حافظ فوزي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - العمرانية  -ش رمضان ابو السعد العروبة  ١٠

 35 : المةــــــت العاـــفئ
  

  عدا االستيراد والتصدير ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419887  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فرد  -مينا ماهر نجيب غالى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقى  -من عبد الحميد لطفى   -ش الكروم   ١٤

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥الدعايه واالعالن والمحالت التجاريه الواردة بالفئة رقم  -  ٣٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420064  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - المينا فودز للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية - ندرية الزراعي بدفرة مركز طنطا طريق القاهرة اإلسك ٨٢

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد و التصدير و المحالت التجاريه و التوكيالت التجاريه  -  ٣٥الفئة 
  ٣٠في مجال الفئة  ٣٥الوارده بالفئه 

 

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 ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420434  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣صابون عطرى الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
  ٥صابون طبى بالفئه  - ٥الفئة 

 

وغيرها ٣٥٤٨٢٧العالمة مرتبطة مع العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420435  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

 :التسجيل البإسم ط
 

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣صابون عطرى الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
  ٥بالفئه  الصابون الطبى الوارد  - ٥الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - باستخدامها مجمعة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420445  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣صابون عطرى الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
  ٥ه الصابون الطبى الوارد بالفئ  - ٥الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
وغيرها ٣٥٤٨٢٧
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420449  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  محدودة طبقا لقوانين واليه ديالوير شركة ذات مسئوليه -غوغل  ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة  ٩٤٠٤٣امفيثياتر باركواى ، ماونتين فيو ، كاليفورنيا ١٦٠٠
  االمريكية

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات متاجر البيع بالتجزئة على الخط مباشرة (اإلنترنت) التي تضم  -  ٣٥الفئة 
حتويات الرقمية وبرمجيات برامج الحاسوب وااللعاب على الحاسوب واألعمال الم

السمعية واألعمال المرئية واألعمال السمعبصرية والمنشورات اإللكترونية والكتب 
  دون غيرها وال ترد ضمن فئات اخرى ٣٥واألفالم والموسيقى والواردة بالفئة رقم 

 

تعهد مالك العالمة  - ق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب ح
٢٧٨١١١العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420827  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ة مساهمة مصريةشرك - شركة انتربرينور لخدمات التسويق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - برج الشرطة  - الدور السابع  ١شقة رقم  -شارع السودان  ٣٤٦

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

التسويق االلكتروني والتجارة االلكترونية عبر االنترنت الواردة بالفئة رقم  -  ٣٥الفئة 
٣٥  

 

مالك العالمة باستخدامها مجمعه االشتراطات        :      تعهد
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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  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421402  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - GPSجي بي اس للصناعة والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

فدان بمنطقة بلبيس طريق  ٧٢ية بمنطقة البالمنطقة الصناع ٥٣و  ٥٨القطعتين رقم 
  بلبيس العاشر من رمضان الشرقية، مصر.

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التسويق والدعاية واإلعالن واالستيراد والتصدير لمنتجات الفئة  -  ٣٥الفئة 
 .٣٥الواردة بالفئة رقم١٢

 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421424  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  5 - 3 : ةالمــــــات العـــفئ
  

   ٣زبدة الشيا الوارده بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥زبدة الشيا للبشره بالفئة   - ٥الفئة 

 

العالمة مرتبطة   - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها٣٥٤٨٢٧بالعالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422377  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة - شافى ميد لالدويه ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بنى سويف - مدينه بنى سويف  - بنى بخيت بجوار الجامع الكبير 

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣نظفات بالفئة الم - ٣الفئة 
  دون غيرها ٣المطهرات بالفئة  - ٥الفئة 

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422378  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة - شافى ميد لالدويه ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بنى سويف - مدينه بنى سويف  - بنى بخيت بجوار الجامع الكبير 

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنظفات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥المطهرات الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422529  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  سة طبقا لقوانين والية نيفاداشركة امريكية مؤس - امازون تكنولوجيز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالن والتسويق المقدمة عن طريق وسائل التواصل  -  ٣٥الفئة 
كات البحث، نشر النصوص االعالنية، تحليل أبحاث االجتماعي والتسويق عبر محر

السوق وبيانات الدعاية واإلعالن لتقديم استراتيجيات و افكار لالعالن و والتسويق، 
التخطيط االستراتيجي لألعمال في مجال العالقات اإلعالمية أبحاث السوق وتحليل 

عمال والسوق، السوق وبحوث المستهلك وإجراء الدراسات االستقصائية ألبحاث األ
إنشاء وكتابة وتعديل ونشر وتوزيع المواد اإلعالنية التي تضم نصوص ومرئيات 

ومحتوى، خدمات الشراء والتخطيط لوسائط االعالم وبالتحديد نصح العمالء حول 
استئجار وشراء وقت االعالن والمساحة االعالنية لتوصيل الرسائل االعالنية من خالل 

أو المساحة الداخلية او المساحة الخارجية أو المساحة  وقت البث ومساحة الطباعة
الرقمية، االعالنات الخارجية، خدمات اعالنات "الدفع عند النقر"، اعداد العروض 

السمعية والبصرية الستخدامها في الدعاية واالعالن، االنتاج وما بعد االنتاج والتعديل 
لة باالعمال السينماتوغرافية والفيديو والنشر وتوزيع المواد الدعائية واالعالنية المتمث

واالعمال السمعية، توفير تحليل البيانات المتمثل بجمع وتحليل اتجاهات وخصائص 
تسوق المستهلك لتحسين العروض الرقمية والعروض الترويجية، خدمات وكاالت 

العالقات العامة، شراء واستئجار وقت اعالني ومساحة اعالنية لآلخرين على كافة 
ئل االتصاالت و االعالم، الدعاية واالعالن والتسويق، خدمات وكاالت الدعاية وسا

واالعالن ، خدمات االعالنات الرقمية، خدمات الدعاية واالعالن لآلخرين على الخط 
مباشرة، تشغيل أسواق على الخط مباشرة لبائعي السلع و/أو الخدمات، تطوير مفاهيم 

نتاج المواد اإلعالنية واإلعالنات التجارية، الدعاية واإلعالن على اإلنترنت، إ
استشارات إدارة األعمال فيما يتعلق باالستراتيجية والتسويق والمبيعات والتشغيل 

وتصميم المنتجات المتخصصة بشكل خاص في استخدام النماذج التحليلية واإلحصائية 
  ٣٥اردة بالفئة لفهم والتنبؤ بالمستهلكين والشركات واتجاهات وإجراءات السوق. والو

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٠٠٦٤مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422530  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا - نولوجيز ، انك امازون تك

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

التواصل  خدمات الدعاية واالعالن والتسويق المقدمة عن طريق وسائل -  ٣٥الفئة 
االجتماعي والتسويق عبر محركات البحث، نشر النصوص االعالنية، تحليل أبحاث 
السوق وبيانات الدعاية واإلعالن لتقديم استراتيجيات و افكار لالعالن و والتسويق، 
التخطيط االستراتيجي لألعمال في مجال العالقات اإلعالمية أبحاث السوق وتحليل 

راء الدراسات االستقصائية ألبحاث األعمال والسوق، السوق وبحوث المستهلك وإج
إنشاء وكتابة وتعديل ونشر وتوزيع المواد اإلعالنية التي تضم نصوص ومرئيات 

ومحتوى، خدمات الشراء والتخطيط لوسائط االعالم وبالتحديد نصح العمالء حول 
نية من خالل استئجار وشراء وقت االعالن والمساحة االعالنية لتوصيل الرسائل االعال

وقت البث ومساحة الطباعة أو المساحة الداخلية او المساحة الخارجية أو المساحة 
الرقمية، االعالنات الخارجية، خدمات اعالنات "الدفع عند النقر"، اعداد العروض 

السمعية والبصرية الستخدامها في الدعاية واالعالن، االنتاج وما بعد االنتاج والتعديل 
ع المواد الدعائية واالعالنية المتمثلة باالعمال السينماتوغرافية والفيديو والنشر وتوزي

واالعمال السمعية، توفير تحليل البيانات المتمثل بجمع وتحليل اتجاهات وخصائص 
تسوق المستهلك لتحسين العروض الرقمية والعروض الترويجية، خدمات وكاالت 

ومساحة اعالنية لآلخرين على كافة العالقات العامة، شراء واستئجار وقت اعالني 
وسائل االتصاالت و االعالم، الدعاية واالعالن والتسويق، خدمات وكاالت الدعاية 

واالعالن ، خدمات االعالنات الرقمية، خدمات الدعاية واالعالن لآلخرين على الخط 
يم مباشرة، تشغيل أسواق على الخط مباشرة لبائعي السلع و/أو الخدمات، تطوير مفاه

الدعاية واإلعالن على اإلنترنت، إنتاج المواد اإلعالنية واإلعالنات التجارية، 
استشارات إدارة األعمال فيما يتعلق باالستراتيجية والتسويق والمبيعات والتشغيل 

وتصميم المنتجات المتخصصة بشكل خاص في استخدام النماذج التحليلية واإلحصائية 
  ٣٥شركات واتجاهات وإجراءات السوق والوارده بالفئه لفهم والتنبؤ بالمستهلكين وال

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٠٠٦٤مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423546  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - مدحت رزق عبد العزيز احمد الحداد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بدواى بملك/ رزق عبد العزيز احمد الحداد مركز المنصورة الدقهليه

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١-٢٩ئات فى مجال الف ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  -  ٣٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٧٩٢٤١مع العالمة 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  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423804  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات - ركة محدودة مؤسسة فى عجمان ش -شركة ماستريد ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨ -  ٢٥ -  ١٦ -  ٩فى مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئه   -  ٣٥الفئة 
 

على االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص  -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424193  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -- شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - لسادس من اكتوبر ا - ب المنطقة الصناعية الثانية  ١٤٩

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

محالت بيع أجهزة المحمول والدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه االعمال  -  ٣٥الفئة 
والمعارض وتفعيل النشاط المكتبي بما فيها خدمات بحوث وتقييم األعمال والخدمات 

شرات التعريفية واستيراد وتصدير المتعلقة بالدعاية والترويج ألعمال النقل وتوزيع الن
  . ١١،٩،٧في مجال الفئات ٣٥وتوكيالت تجارية الواردة بالفئة رقم

 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
١٢٢٤٥٢العالمة رقم 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424315  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين لبنان - شركة التغذية ش م ل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مبنى شركة التغذيه ، شارع راديو اوريان ، القبه ، الشويفات ، لبنان

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي،  -  ٣٥الفئة 
  .٣٥خدمات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة في مجال الطعام الواردة بالفئة رقم 

 

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

  عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424383  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - باسم احمد محمد ابراهيم كليلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - النزهة  - سانت فاتيما   - ش احمد فؤاد  ٣١

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٥م الواردة بالفئةادارة المطاع-٣٥الفئة
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424406  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  صية بسيطةشركة تو -اميكو تكنولوجى شريف فاروق اسماعيل وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بمجمع الصناعات الصغيرة الشركة االنشائية  B ٢المنطقة الصناعية  ١المصنع رقم 
  للمقاوالت واعمال البناء ( االردنية ) مدينة العاشر من رمضان الشرقية

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥،  ٣الفئات في مجال  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٥الفئة 
 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
الحرفين كال على حدى وفى الوضع العادى
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424493  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - ركت ش م م جمله ما

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - مدخل طريق االسكندرية القاهرة الصحراوي  - داون تاون 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

 -  ١٦,  ١١االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية في مجال الفئات  -  ٣٥الفئة 
  ٣٥االعالن وخدمات الفئة الدعاية و -سلسلة محالت سوبر ماركت 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٢٤٢١٢٧مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424496  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - مدخل طريق االسكندرية القاهرة الصحراوي  - داون تاون 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

سلسلة  - ١٨االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية في مجال الفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٥واالعالن وخدمات الفئة الدعاية  - محالت سوبر ماركت 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٢٤٢١٢٧مع العالمة رقم 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424497  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - مدخل طريق االسكندرية القاهرة الصحراوي  - داون تاون 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

سلسلة  - ٢١, ٢٠االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية في مجال الفئات  -  ٣٥الفئة 
  ٣٥دعاية واالعالن وخدمات الفئة ال - محالت سوبر ماركت 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج 
وغيرها ٢٤٢١٢٨
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424514  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد   -اد المرسي ابو جاد هللا  عوض رش

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  - الدور الثالث عشر  -صالح سالم  -عمارات العبور   ٣٢

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠في مجال الفئة  ٣٥االستيراد بالفئة  -  ٣٥الفئة 
 

ح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      من
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424605  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة-شركة أسامة  الطيبى وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االول طريق الحرية_جناكليس الدور ٦٣٧

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

والدعاية  ٥االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية فى مجال منتجات الفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٥واالعالن وجميع هذة الخدمات الفئة 

 

, + فى الوضع العادى على حدةdالتنازل عن  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 -  980 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424620  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

 - شركة  مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  - انك   - ديزنى انتربرايز 
  الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  -   ٩١٥٢١كاليفورنيا  - بوربانك   - ستا ستريت  ساوث بوينا في  ٥٠٠
  االمريكية

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالهدايا والهدايا التذكارية والمقتنيات  -  ٣٥الفئة 
الزينة على واألعمال الفنية والكتب والقرطاسية والبطاقات البريدية واللوازم المدرسية و

شكل شارات وأطقم الطالء الفنية والحرفية والدوريات والمجالت والتقويمات وبطاقات 
المعايدة وقطع الديكور المركزية وزينة الحفالت والمذكرات )اليوميات( وورق تغليف 

الهدايا وألبومات الصور والمطبوعات الكرتونية وقبعات الحفالت والمناديل الورقية 
قات التداول واإللكترونيات ومقاطع الفيديو والموسيقى وحافظات والملصقات وبطا

وأغطية األجهزة المحمولة والكاميرات وبرمجيات الحاسوب وألعاب الحاسوب وأجهزة 
الحاسوب والنظارات و النظارات الشمسية ومقاعد الطفال وحامالت األطفال ولعب 

)DVD ) وأقراص الفيديو الرقمية(CD واألقراص المضغوطة ) واألجهزة الطرفية
لألطفال والدمى واللعب والسلع الرياضية وديكورات العطالت وبطاقات اللعب (الشدة) 
وسلع العناية الشخصية وأدوات التجميل (التزيين) غير الطبية ومستحضرات التجميل 

ومعاجين األسنان والمجوهرات والساعات وساعات الحائط وصناديق المجوهرات غير 
ادن الثمينة والحقائب وحقائب الظهر والمتعة وبطاقات المتعة مصنوعة من المع

والمحافظ النسائية والمحافظ والمظالت والملبس وأغطية الرأس وألبسة القدم والزياء 
وملبس الرضع و إكسسوارات (ملحقات) الشعر وأربطة األحذية والوجبات الخفيفة 

في زجاجات وعصائر الفاكهة  والحلوى والشوكوالتة والقهوة والشاي والمياه المعبأة
والتماثيل واإلطارات واألثاث والمرايا والوسائد والجراس الهوائية واألدوات المنزلية 

وأدوات المائدة وأواني الطعام وأدوات المشروبات وبرطمانات (آنية)،. البسكويت 
المحلى (كوكيز) وبياضات السرير وبياضات الحمام والبياضات المنزلية وقماش 

  .٣٥م ومناشف الجولف الواردة في الفئة األعال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424623  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئولية محدودة -شركة مزاميز المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المملكة العربية  - الدائرى الشرقى  الطريق ١٢٤٠٣٠ص . ب  ١١٧٦١الرياض 
  السعودية

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

عرض السلع (المواد الغذائية)، عرض السلع (المواد الغذائية) على وسائل  -  ٣٥الفئة 
االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، خدمات الشراء ( للمواد الغذائية) لألخرين، الدعاية 

ية لترخيص السلع (للمواد الغذائية) والخدمات الخاصة واالعالن، االدارة التجار
باألخرين، استشارات في ادارة وتنظيم االعمال، المساعدة في ادارة االعمال التجارية 

  ٣٥او الصناعية الواردة بالفئة رقم 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424635  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  فرنسية- سوسيتيه دي برودوي نستلة اس.أ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا-فيفاي   -  ١٨٠٠

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

ستشارات خدمات تقديم االستشارات بشأن المبيعات، خدمات تقديم اال -  ٣٥الفئة 
المهنية، خدمات تأجير ماكينات تقديم المشروبات، خدمات ما بعد البيع 

  ) دون غيرهـــــــــــــا٣٥الـــــــــــــــــوارده 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424726  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد   -عبد الشافى أمين  مصطفى جمال

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك سمير عبد الرحمن محمد سالم - القليوبية   - القناطر الخيرية  - بهاده 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦فى مجال الفئة  ٣٥االستيراد والتصدير وجميع خدمات الفئة  -  ٣٥الفئة 
 

٣٦٨٠٩٥:      العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424731  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

ش ذات مسئولية محدودة تأسست طبقا لقوانين المملكة العربية  - شركة شاويز المحدودة 
  السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المملكة العربية  - الطريق الدائرى الشرقى  ١٢٤٠٣٠ص.ب ’  ١١٧٦١الرياض 
  السعودية

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

عرض السلع (المواد الغذائية)، عرض السلع (المواد الغذائية) على وسائل  -  ٣٥الفئة 
ئية) لألخرين، الدعاية االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، خدمات الشراء ( للمواد الغذا

واالعالن، االدارة التجارية لترخيص السلع (للمواد الغذائية) والخدمات الخاصة 
باألخرين، استشارات في ادارة وتنظيم االعمال، المساعدة في ادارة االعمال التجارية 

  ٣٥او الصناعية الواردة بالفئة رقم 
 

اناالشتراطات        :      منح حق خاص على االلو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424749  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية - عجيب هابيل ابراهيم شانودي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بيةالقليو - شبرا الخيمة  -ابراهيم بك  - أكتوبر  ٦شارع صالح الدين مدينة  ٢٧

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  وتسويق وبيع ٢٥فى مجال الفئه ٣٥االستيراد والتصدير بالفئه-٣٥الفئة
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424753  

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية - عجيب هابيل ابراهيم شانودى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية - شبرا الخيمة  - اكتوبر / ابراهيم بك ٦مدينة  - شارع صالح الدين  ٢٧

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥فى مجال الفئه  ٣٥خدمات الفئه  -  ٣٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424926  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -ياسمين محمد خالد محمود عبد هللا وشركاءها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تقاطع شارع توت عنخ امون من شارع الشهيد طيار محمود شاكر عبد  -مول الملتقي 
  قسم سيدي جابر االسكندرية - المنعم سموحة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالن والتسويق ، عرض السلع والخدمات علي وسائل  -  ٣٥الفئة 
  ٣٥ة ) الوارد بالفئة االتصال ( المحالت التجاري

 

التنازل عن الحروف فى  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
الوضع العادى على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425225  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  سورى - فرد  -يله محمد حسين الدغ

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمهوريه العربيه السوريه - ريف دمشق 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥في مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الوارده بالفئه  -  ٣٥الفئة 
 

رف على التنازل عن الح - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
التنازل عن البيان التجارى على حدة - حدة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425539  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

الواليات المتحدة  -شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينسوتا  -تارجت براندز ،انك 
  االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٢٤٦٧ - ٥٥٤٠٣مينا بوليس منيسوتا  ٣١٦٥ -نيكوليت مول تي بي اس  ١٠٠٠
  الواليات المتحدة االمريكية

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات متاجر البيع بالتجزئة والمتاجر الكبيرة والمتاجر متعدد األقسام  -  ٣٥الفئة 
للبقالة ؛ خدمات مخابز البيع بالتجزئة؛ خدمات والمتاجر الكبير جدا وخدمات المتاجر 

بيع األطعمة المعلبة بالتجزئة؛ خدمات متاجر بيع الخمور بالتجزئة؛ خدمات بيع 
البصريات بالتجزئة؛ خدمات متجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت؛ المتاجر الكبيرة 

لة عبر اإلنترنت؛ والمتاجر متعدد األقسام والمتاجر الكبيرة جدا وخدمات المتاجر للبقا
خدمات مخابز البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت؛ خدمات بيع األطعمة المعلبة بالتجزئة عبر 

اإلنترنت؛ خدمات متجر بيع الخمور بالتجزئة عبر اإلنترنت؛ خدمات بيع البصريات 
بالتجزئة عبر اإلنترنت؛ خدمات مصادر األعمال، بما في ذلك خدمات إدارة األعمال 

 ٣٥راء لآلخرين؛ استشارات التصدير وخدمات استشارات التنظيم فئة وخدمات الش
  دون غيرها

 

٢٢٥٣٠٥االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425559  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة - ون فيو الدارة الفنادق شركة فيوتشر الج

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جنوب مرسى علم البحر االحمر ٢المكتب االدارى بفندق دريم الجون بالكيلو 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٥التسويق واالداره للفنادق فئة  -  ٣٥الفئة 
 

االلوان الموضحة بالعالمة االشتراطات        :      منح حق خاص على
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425592  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فرد   -محمد علي ابراهيم حسن الماحي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  صرم - الغربيه  - طنطا ثان  - ش السيد الشرقاوي 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٨ -  ٧فى مجال الفئات  ٣٥االستيراد والتصدير والتجاره الواردة بالفئه  -  ٣٥الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425661  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية - شركة المهن الطبية لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  - المنطقة السادسة  - شارع د/ محمد حسن الجمل  ٣٦

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - ٣ الفئة
  ٥االدوية والمستحضرات الطبية واالغذية الخاصة الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان اموضحة بالصورة 
كال على حدىالتنازل عن الحروف  - وغيرها  ٣٦٤٠٣٥العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425662  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - شركة المهن الطبية لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسماعيلية - ابو سلطان  - فايد  - مصانع شركة المهن الطبية 

  5 - 3 : المةــــــالع اتـــفئ
  

  دون غيرها ٣مستحضرات التجميل فئة  - ٣الفئة 
  دون غيرها ٥االدوية والمستحضرات الطبية واالغذية الخاصة فئة  - ٥الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
عن الحروف كال على حدة التنازل - وغيرها  ٣٦٤٠٣٥
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425869  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - شركة المهن الطبية لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -نصر  مدينه -المنطقه السادسه  - ش د/ محمد حسن الجمل  ٣٦

- 3 : المةــــــات العـــفئ 5 
  

  ٣مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥االدويه والمستحضرات الطبيه واالغذية الخاصة الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 

 

تبطة مع العالمة مر - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
التنازل عن البيان التجارى والحروف كال على حدى - وغيرها  ٢٧٧٧١١العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425870  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه - شركة المهن الطبية لالدوية 

 :انوــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -المنطقه السادسه  - ش د/ محمد حسن الجمل ٣٦

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥االدويه والمستحضرات الطبيه واالغذيه الخاصه الواردة بالفئة  - ٥الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - ق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب ح -االشتراطات        :      
٢٧٧٧١١مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

723 
 

 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426054  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  توصية بسيطة - محمد شوقي محمد عبد الكريم وشركاؤه 

 :انوــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ - مركز البرلس  -ملك رضا محمد عبد الكريم  -عزبة عميرة  - بلطيم 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال االسمدة والمخصبات الزراعية  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئة  -  ٣٥الفئة 
 ١١ومعدات التهوية بالفئة١بالفئة

 

ى االلوان الموضحة بالعالمةاالشتراطات        :      منح حق خاص عل
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426079  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -هاوسولوجي لالستثمار والتسويق العقارى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - البساتين  - ئري بافاريا تاون الطريق الدا ٣٦برج  ٨٣شقة 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥تسويق عقاري بالفئة  -  ٣٥الفئة 
 

-----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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426093  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - لظاهر وشريكه محمد عبد هللا محمد عبد ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -رشدي سيدي جابر   ٢ش المعسكر الروماني الدور االول محل رقم  ٥

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات المتاجر (ميني ماركت لبيع الوجبات الجاهزة والمشروبات ) والبيع  -  ٣٥الفئة 
لتسويق والمحالت التجارية وكاالت االستيراد والتصدير وخدمات والبيع االلكتروني وا

الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبي وجميع الخدمات 
  ٣٠فى مجال الفئة  ٣٥الواردة بالفئة 

 

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

  ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426123  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - محمد حسان محمد غنيم الشيخي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية - اول طنطا   -/ مجدي محمد شبل الجعار  شارع النادي بملك

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥في مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426127  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة انجليزية ذات مسئولية محدودة - ل ليمتد فريبورت ريتي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ان كيو , المملكة المتحدة ٥واي  ١بول مول , سانت جيمس ,لندن اس دبليو  ١٠٠

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥استشارات االعمال التجارية المهنية بالفئة  -  ٣٥الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ها طلب رقم قدم عن
 

    0426132  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة انجليزية ذات مسئولية محدودة - فريبورت ريتيل ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ان كيو , المملكة المتحدة ٥واي  ١بول مول , سانت جيمس ,لندن اس دبليو  ١٠٠

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥استشارات االعمال التجارية المهنية بالفئة  -  ٣٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426207  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ة  الطيبى وشريكة _شركة توصية بسيطة_شركة أسام

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق الحرية_جناكليس الدور االول ٦٣٧

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

 -  ٥االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه فى مجال منتجات الفئه  -  ٣٥الفئة 
  ٣٥ الدعايه واالعالن وجميع هذه الخدمات الوارده بالفئه

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة
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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  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426216  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية - االصدقاء لصناعة وتجارة منتجات االلبان ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بورش ومخازن شرق المنطقة الصناعية  ١٧بلوك   ١٠ -  ١١ -  ٥و  ٤قطع ارقام 
  االسكندرية - مدينة برج العرب الجديدة  -الثانية 

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

الدعايه واالعالن وهذه  - سلسله محالت تجاريه لبيع منتجات االلبان  -  ٣٥الفئة 
  ٣٥ئه الخدمات وارده بالف

 

تعهد مالك العالمة  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٤٢٣٤٩٣العالمة  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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426241  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

القليوبية  - مركز القناطر الخيرية  -باسوس  -الدور الثالث  - شارع المدرسة االبتدائى  ٣
 بملك سعيد سليمان عبدالصمد- 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧،٩،١١فى مجال الفئات  ٣٥خدمات الوارده بالفئه جميع ال -  ٣٥الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426460  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه - شركة المهن الطبية لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -المنطقه السادسه  - ش د/ محمد حسن الجمل ٣٦

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل بالفئه   - ٣الفئة 
  ٥بالفئة  االدوية والمستحضرات الطبية واالغذية الخاصة  - ٥الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج 
٤٢٥٨٧٠
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426461  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ساهمهشركه م - شركة المهن الطبية لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -المنطقه السادسه  - ش د/ محمد حسن الجمل ٣٦

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل بالفئه   - ٣الفئة 
  ٥االدوية والمستحضرات الطبية واالغذية الخاصة بالفئة  - ٥الفئة 

 

منح 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426462  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه - شركة المهن الطبية لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -ادسه المنطقه الس - ش د/ محمد حسن الجمل  ٣٦

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣مستحضرات التجميل بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥االدوية والمستحضرات الطبية واالغذية الخاصة بالفئة  - ٥الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم  قدم عنها طلب
 

    0426463  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه - شركة المهن الطبية لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -المنطقه السادسه  - ش د/ محمد حسن الجمل ٣٦

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل بالفئه   - ٣الفئة 
  ٥االدوية والمستحضرات الطبية واالغذية الخاصة بالفئة   - ٥الفئة 

 

التنازل الحروف و عن  - منح حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٤٢٥٨٦٩العالمة مرتبطة مع العالمة  -البيانات التجارية فى الوضع العادى وكال 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426812  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -) عبدة سعد محمد شعبان وشريكة PSPشركة بورسعيد للصناعات الكهربائية (
  تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٣٤- ٣٣- ٣٢- ٣١- ٣٠قرية العاشر من رمضان قطع ارقام جنوب بور سعيد  ٣٤الكيلو 
  بور سعيد

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١- ٩في مجال الفئات  ٣٥جميع خدمات الفئة  -  ٣٥الفئة 
 

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 -  980 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426881  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -حجوجه الدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المجاورة  -شارع السد العالي  - داخل قرية بيت العرب بسوق السيارات  - ٧كافتريا 
  لقاهرةا - مدينة نصر  -الحي العاشر  -التاسعه 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجية االعمال وخدمات البيع وعرض  -  ٣٥الفئة 
فى مجال الفئات  ٣٥السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة 

)٣٢- ٣١- ٣٠- ٢٩- ١٦(  
 

تعهد مالك العالمة  - على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص  -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426942  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -سمير على السيد على حجاج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مركز سيدي سالم   - قريه ابو غنيمه بملك/ السيد علي السيد حجاج  -التصافي طريق 
  كفر الشيخ

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣في مجال العطور بالفئه  ٣٥التجاره الوارده بالفئه  -  ٣٥الفئة 
 

لك العالمة تعهد ما - 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426996  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -  باب الخلق - ميدان احمد ماهر  ١

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣صابون عطرى بالفئه  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى بالفئه  - ٥الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427007  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  -باب الخلق  - ميدان احمد ماهر   ١

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣فازلين عطرى الوارد بالفئه رقم  - ٣الفئة 
  ٥فازلين طبى الوارد بالفئه رقم  - ٥فئة ال

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427352  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  طةشركة توصية بسي -خالد سميح وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -  ١شقة  - المنطقة االولي  - عمارات مصر للتعمير مساكن شيراتون  ٨

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١في مجال الفئة  ٣٥استيراد وتصدير الوارد بالفئة رقم-٣٥الفئة
 

٢٥٥١٣٥االشتراطات        :      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 ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427451  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية - انترناشونال بيزنيس ماشينز كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ارمونك، نيو يورك، الواليات المتحدة االمريكية-نيو اورتشارد رود

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات ترويج المبيعات (لآلخرين)؛ إدارة  -  ٣٥الفئة 
األعمال واالستشارات اإلدارية؛ خدمات توفير المعلومات التجارية؛ توزيع النشرات؛ 

خدمات توزيع العينات؛ خدمات ترتيب اشتراكات الصحف لآلخرين؛ خدمات المحاسبة؛ 
دمات نسخ الوثائق؛ إدارة معالجة البيانات المركزية؛ تنظيم المعارض لغرض تجاري خ

أو دعائي؛ خدمات تقديم االستشارات في مجال إدارة األعمال التجارية وخدمات 
استشارات األعمال التجارية؛ خدمات تطوير األعمال التجارية؛ خدمات تحليل بيانات 

ة البيانات؛ خدمات معالجة البيانات على وإحصائيات أبحاث السوق؛ خدمات معالج
الذكاء االصطناعي؛ خدمات معالجة البيانات في الحوسبة المعرفية؛ خدمات معالجة 
البيانات في الحوسبة السحابية؛ خدمات معالجة البيانات في تقنية سلسلة مجموعات 

انات في البيانات؛ خدمات معالجة البيانات في إدارة المعلومات؛ خدمات معالجة البي
الحوسبة الكمية والبرمجة الكمية؛ تنظيم وإجراء المعارض التجارية في مجال 

الحاسوب، خدمات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء االصطناعي، الحوسبة 
على شبكة االنترنت، تقنية سلسلة الكتل، الحوسبة الكمية، إدارة قواعد البيانات، 

المعامالت التجارية اإللكترونية عبر شبكة كمبيوتر االتصاالت السلكية والالسلكية و
عالمية؛ خدمات االستشارات التجارية للذكاء االصطناعي؛ خدمات استشارات األعمال 
ألنظمة الحاسوب التي تدمج معالجة اللغات الطبيعية (ان ال بيه)، اللغويات الحاسوبية 

ال) القادر على فهم (سي ال)، استرجاع المعلومات (آي ار) والتعلم اآللي (ام 
االستعالمات البشرية العامة وصياغة االستجابات؛ خدمات استشارات األعمال للحوسبة 

السحابية؛ خدمات استشارات األعمال لتكنولوجيا سلسلة مجموعات البيانات؛ خدمات 
االستشارات التجارية للحوسبة الكمية، والبرمجة الكمية ولتطوير واختبار الخوارزميات 

؛ خدمات استشارات األعمال لتكنولوجيا المعلومات؛ تحليل وتجميع بيانات العمل؛ الكمية
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743 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  -  980 عدد

  ٣٥تنظيم البيانات في قواعد بيانات الحاسوب.فئة 
 

١١٠٨٨١٠االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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744 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427454  

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكية - انترناشونال بيزنيس ماشينز كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ارمونك، نيو يورك، الواليات المتحدة االمريكية-نيو اورتشارد رود

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

لمبيعات (لآلخرين)؛ إدارة خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات ترويج ا -  ٣٥الفئة 
األعمال واالستشارات اإلدارية؛ خدمات توفير المعلومات التجارية؛ توزيع النشرات؛ 

خدمات توزيع العينات؛ خدمات ترتيب اشتراكات الصحف لآلخرين؛ خدمات المحاسبة؛ 
خدمات نسخ الوثائق؛ إدارة معالجة البيانات المركزية؛ تنظيم المعارض لغرض تجاري 

ائي؛ خدمات تقديم االستشارات في مجال إدارة األعمال التجارية وخدمات أو دع
استشارات األعمال التجارية؛ خدمات تطوير األعمال التجارية؛ خدمات تحليل بيانات 

وإحصائيات أبحاث السوق؛ خدمات معالجة البيانات؛ خدمات معالجة البيانات على 
الحوسبة المعرفية؛ خدمات معالجة  الذكاء االصطناعي؛ خدمات معالجة البيانات في

البيانات في الحوسبة السحابية؛ خدمات معالجة البيانات في تقنية سلسلة مجموعات 
البيانات؛ خدمات معالجة البيانات في إدارة المعلومات؛ خدمات معالجة البيانات في 

الحوسبة الكمية والبرمجة الكمية؛ تنظيم وإجراء المعارض التجارية في مجال 
حاسوب، خدمات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء االصطناعي، الحوسبة ال

على شبكة االنترنت، تقنية سلسلة الكتل، الحوسبة الكمية، إدارة قواعد البيانات، 
االتصاالت السلكية والالسلكية والمعامالت التجارية اإللكترونية عبر شبكة كمبيوتر 

ة للذكاء االصطناعي؛ خدمات استشارات األعمال عالمية؛ خدمات االستشارات التجاري
ألنظمة الحاسوب التي تدمج معالجة اللغات الطبيعية (ان ال بيه)، اللغويات الحاسوبية 

(سي ال)، استرجاع المعلومات (آي ار) والتعلم اآللي (ام ال) القادر على فهم 
األعمال للحوسبة االستعالمات البشرية العامة وصياغة االستجابات؛ خدمات استشارات 

السحابية؛ خدمات استشارات األعمال لتكنولوجيا سلسلة مجموعات البيانات؛ خدمات 
االستشارات التجارية للحوسبة الكمية، والبرمجة الكمية ولتطوير واختبار الخوارزميات 
الكمية؛ خدمات استشارات األعمال لتكنولوجيا المعلومات؛ تحليل وتجميع بيانات العمل؛ 

  ٣٥البيانات في قواعد بيانات الحاسوب.فئة تنظيم 
 

١١٠٨٨١٠االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427612  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردي  - باسم نديم ميالد بشير 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  مطروح  -اسكندرية   - قرية دياموند بيتش  - ٩٠الكيلو 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥سوبر ماركت الوارد بالفئة رقم  -  ٣٥الفئة 
 

التنازل عن  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
الحروف كال على حدى
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427733  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -االخوة المتحدون لالستيراد والتصدير  - محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه 
 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول -  ٢شيراتون هليوبوليس شقة  ١١٥٧ مربع الوزراء - مكرر  ٣النزهة 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢فى مجال الفئه  ٣٥خدمات الفئه  -  ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427734  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -  - وشركاه محمد احمد محمد خليل بدوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول -  ٢شقة  - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مربع الوزراء  - مكرر  ٣النزهة 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠فى مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  -  ٣٥الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ب رقم قدم عنها طل
 

    0427906  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -محمد احمد محمد خليل بدوى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور  -  ٢شقة  - مربع الوزراء   - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مربع  -مكرر   ٣النزهة 
  االول

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩في مجال الفئة  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427907  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - شركة االخوة المتحدون  -محمد احمد خليل بدوى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول ٢شيراتون هليوبوليس مربع الوزراء شقة  ١١٥٧مكرر مربع  ٣النزهة 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠في مجال الفئة ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة-٣٥الفئة
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427908  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - شركة االخوة المتحدون  -محمد احمد خليل بدوى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول ٢شيراتون هليوبوليس مربع الوزراء شقة  ١١٥٧مكرر مربع  ٣النزهة 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢في مجال الفئة ٣٥الفئةكل ما جاء ب-٣٥الفئة
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751 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427917  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة - محمد احمد محمد خليل بدوى شركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور  -  ٢شقة  -مربع الوزراء   - وبوليس شيراتون هلي ١١٥٧مربع  - مكرر  ٣النزهة 
  االول

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠في مجال الفئة ٣٥جميع خدمات الفئة-٣٥الفئة
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752 
 

 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428022  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - لعقارى فايند ويل للتسويق ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

) ، ٢٠٤) و الوحدة رقم (  C4 -C5بالدور الثانى الوحدة رقم (  ١٠٦مبنى رقم 
  ) مركز المدينة التجاري القطاع االول القاهرة الجديدة القاهرة١٠٦والوحدة رقم ( 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥ويق العقارى بالفئة التس -  ٣٥الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى وعن  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
اف كال على حدى وفى الوضع العادى fحرف 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428249  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردى  - رمضان محمد نور الدين محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزيتون  -ش محطة القبة امام محطة مترو حمامات القبة  ٤٧

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

مال االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والمحالت والمعارض واالع -  ٣٥الفئة 
  ٥فى مجال الفئة  ٣٥التجارية بصفة عامة وجميع خدمات الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428404  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  افراد - محمود   محمد احمد ممد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش البحر االعظم الجيزة ١٠

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ) )٩) دون غيرها ( فى مجال الفئة (٣٥الخدمات الواردة بالفئة ( -  ٣٥الفئة 
 

الحروف  التنازل عن- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
كل على حدى وفى الوضع العادى
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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  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428786  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - بريد فاست 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة. –ديدة المعادي الج –متفرع من شارع النصر  ٢٦٩شارع  ٢٩

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البيع بالتجزئة والجملة؛ خدمات البيع بالتجزئة والجملة للسلع الغذائية  -  ٣٥الفئة 
علي االنترنت. عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، تنظيم 

خيص السلع والخدمات المعارض لغايات تجارية أو دعائية، اإلدارة التجارية لتر
الخاصة بآخرين، عرض السلع، التسويق، أبحاث التسويق، اإلعالن والدعاية المباشرة 

على شبكات الكمبيوتر، خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل 
النشاط المكتبي، خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بربط المستثمرين المحتملين 

ريع التي تحتاج إلى سيولة، خدمات توفير األسواق إلكترونيا عبر الخاصين بالمشا
، إنتاج برامج التسوق عبر الهاتف،   اإلنترنت لمشترين وباعة السلع والخدمات

توفير المعلومات التجارية عبر المواقع اإللكترونية، جمع فهارس المعلومات للغايات 
ترخيص البضائع والخدمات اآلخرين. التجارية أو اإلعالنية، خدمات اإلدارة التجارية ل

  ). دون غيرها٣٥الواردة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428809  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  - ايمن ابو خضير العجمى شاهين  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  - الدور االول  يمين السلم قسم شرق  ١شارع صالح سالم ومحمد محمود شقة  ٦٥
  بورسعيد

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥استيراد وتصدير المواد الغذائيه والحلويات فئة  -  ٣٥الفئة 
 

على  التنازل عن الحروف كال - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان المضحة بالعالمة 
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428841  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة الشرق االوسط ماركت بليس تكنولوجي للتسويق االلكتروني

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٥البنفسج  ١٩٢البحريه مدخل مشترك بالفيال بالدور المنخفض بالجهه  ٢الوحدة رقم 
  القاهرة - التجمع االول القاهرة الجديده 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات عرض السلع والخدمات عبر وسائل االتصال والوايب سايت بالفئة  -  ٣٥الفئة 
٣٥  

 

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 -  980 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428911  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - فتحى احمد الصاوى محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كفر  - الشراكية ، القنطرة البيضاء بملك/ محمد معوض محمد حنفى مدينة كفر الشيخ 
  خالشي

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

وكاالت االستيراد والتصدير وخدمات االعمال التجاريه وخدمات الدعايه  -  ٣٥الفئة 
  ١١ -  ٩ -  ٧فى مجال الفئات  ٣٥واالعالن وجميع الخدمات الواردة بالفئه 

 

٣٦٧٦٣٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428917  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - شرقاوى احمد شرقاوى احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمارة المثلث مدينة نصر القاهرة ١٤المشروع ال  ١١محل بالعقار 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

وكاالت االستيراد والتصدير وخدمات االعمال التجاريه وخدمات الدعايه  -  ٣٥الفئة 
  ٣٠فى مجال البن بالفئه  ٣٥واالعالن وجميع خدمات الفئه 

 

وغيرها ٢٨١٩١٠العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428954  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -أمازون للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد الشافى من ش جيهان اول المنصورة الدقهليه ١٧

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣لمنتجات الواردة بالفئه جميع ا - ٣الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

761 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428956  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -ون للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل أماز

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد الشافى من ش جيهان اول المنصورة الدقهليه ١٧

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
 ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه-٥الفئة

 

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 ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428965  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ةشركة ذات مسئوليه محدود -أمازون للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد الشافى من ش جيهان اول المنصورة الدقهليه ١٧

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
 ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه-٥الفئة

 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428967  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -أمازون للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  صورة الدقهليهش عبد الشافى من ش جيهان اول المن ١٧

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 

 

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

التعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  7/4/2022 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428970  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -أمازون للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد الشافى من ش جيهان اول المنصورة الدقهليه ١٧

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣اردة بالفئه جميع المنتجات الو - ٣الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 

 

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

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428974  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -ومستحضرات التجميل  أمازون للصناعات الدوائية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد الشافى من ش جيهان اول المنصورة الدقهليه ١٧

- 3 : المةــــــات العـــفئ 5 
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 

 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428977  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -أمازون للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد الشافى من ش جيهان اول المنصورة الدقهليه ١٧

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 

 

د مالك العالمة تعه - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428980  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -أمازون للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  من ش جيهان اول المنصورة الدقهليهش عبد الشافى  ١٧

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429252  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - محمد عبد الوهاب وشركاة  - شركة عبد الوهاب فروتس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه - فر الزيات مركز ك -كفر ديما  - ناحيه ادشاى  - زمام قريه الطالبيه 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض واالعمال  -  ٣٥الفئة 
فى مجال المطبوعات  ٣٥التجاريه بصفه عامة وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

  ١٦والكرتون الوارد بالفئة 
 

التنازل عن  - الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح  -االشتراطات        :      
كال على حدى Citrus Fruitsسيتريس فروتس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

769 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429255  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -سيدز لتكنولوجيا المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - التجمع الخامس  - حى جنوب االكاديميه  - ج   ٤٠فيال  رقم 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والمحالت والمعارض واالعمال  -  ٣٥الفئة 
  ٣٠في مجال الفئة  ٣٥التجارية بصفة عامة وجميع خدمات الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429731  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  غوانغدونغ اوبو موبايل تيليكوميو نيكيشنز كورب.، ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هيبين رود ، ووشا ، تشانغان ، دونغوان ، غوانغدونج ، الصين ١٨رقم

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واإلعالن؛ الدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة  -  ٣٥الفئة 
كمبيوتر؛ عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ توفير وتأجير 

ساحات عبر اإلنترنت للدعاية واإلعالن؛ تقديم المساعدة في إدارة األعمال؛ تقديم م
معلومات تجارية ونصائح للمستهلكين في اختيار المنتجات والخدمات؛ توفير معلومات 

األعمال عن طريق مواقع الويب؛ توفير خدمة المشاهدات للمستخدمين ألغراض 
للمستخدمين ألغراض تجارية أو دعائية؛  تجارية أو دعائية؛ توفير خدمة التصنيف

تحسين محركات البحث لترويج المبيعات؛ تحسين الحركة في مواقع اإلنترنت؛ تحديث 
وصيانة البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تنظيم المعلومات في قواعد بيانات 

لومات الكمبيوتر؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تجميع فهارس المع
  ٣٥لغايات تجارية أو دعائية؛ فهرسة الويب لغايات تجارية أو إعالنية. بالفئة 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429757  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية - احمد حسين امين حسنى 

 :نواــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مساكن شيراتون النزهه  - مساكن التعاونيات  ٤٠

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التسويق الدعايه واالعالن عرض الخدمات والسلع علي وسائل  -  ٣٥الفئة 
  ٣٥االتصال الوارده بالفئه 

 

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

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429813  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فردي  - أشرف سمير جيد زكى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  - الهرم   - س حدائق االهرام  ١٢

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٥ت الدعاية واالعالن الواردة بالفئة خدما -  ٣٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429815  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فردي  - أشرف سمير جيد زكى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  -الهرم   - س حدائق االهرام   ١٢

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٥خدمات الدعاية واالعالن الواردة بالفئة  -  ٣٥الفئة 
 

التنازل عن البيان  - طالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح ال
التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429920  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - الشركة المصرية للتجارة والتشييد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قصر النيل القاهرة ٢٥

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢فى مجال الفئه  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئة  -  ٣٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429921  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - الشركة المصرية للتجارة والتشييد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - قصر النيل  ٢٥

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥التوكيالت التجاريه الواردة بالفئة رقم  -  ٣٥الفئة 
 

عالمة باستخدامها مجمعهاالشتراطات        :      تعهد مالك ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430036  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - حسن عطية محمد رشاد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش سوق الخيط قسم المنشيه االسكندريه ١٢

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٣فى مجال الفئات ٣٥الخدمات الواردة بالفئة-٣٥الفئة
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430174  

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد   - محمود شاذلي صالح عبد هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  - امام ستي ستارز  - عمارات ميلسيا   ٣٣٤شقة 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

ت البيع و خدمات عرض السلع ادارة وتوجيه االعمال و خدمات البيع وخدما -  ٣٥الفئة 
عبر وسائل االتصاالت و الدعايه و االعالن و التسويق و االستيراد و التصدير بالفئة 

 ٢٥-١٨-١٦-١٤-٩-٣في مجال الفئات٣٥
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430242  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه - مطاوع للبالستيك  شركة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه - ملك الشركاء  - شبرا الخيمه   - عزبه رستم  - ش سلطان  ٣٠

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣فى مجال الفئه  ٣٥االستيراد والتصدير واالعمال التجاريه الواردة بالفئه  -  ٣٥الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430250  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة - سيد قرني قياتي وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -السيده زينب  -الدور الرابع  - ش الرشيدي  ٣١

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠في مجال الفئة  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  -  ٣٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430391  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة - دومينيون للحلول 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديده اول  -التجمع الخامس  -فسج حى البن - ١٤١فيال ٤شقه رقم 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال المنتجات المعدنيه  ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  -  ٣٥الفئة 
  ٦المتخصصه والوارده بالفئه 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ها طلب رقم قدم عن
 

    0430872  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة  -سفن سبايسس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - قسم البساتين  - مدينه المعراج الجديده  - الطريق الدائرى  ٢٠١٢

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  -  ٣٥لفئة ا
فى مجال الفئات  ٣٥السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

٣٢-٣١-٣٠-٢٩-١٦ 
 

ة مع العالمة مرتبط - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٣٧٠٦٣٨العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431012  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية - اعمل بزنس لالستشارات المالية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -دي الجديدة المعا -الالسلكي  -ز شارع احمد كامل  ١

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

تنظيم المعارض  -إنتاج برامج التسوق عن بعد  - خدمات العالقات العامة  -  ٣٥الفئة 
تحسين محرك البحث لترويج  -التجارية والمعارض ألغراض تجارية أو دعائية 

ن الموظفين ، والتفاوض خدمات المساعدة التجارية ، على سبيل المثال ، تعيي - المبيعات 
بشأن العقود التجارية لآلخرين ، وتحليل أسعار التكلفة ، وخدمات وكالة االستيراد 

الخدمات اإلدارية المتعلقة بالمعامالت التجارية والسجالت المالية ، على  -والتصدير 
سبيل المثال ، مسك الدفاتر ، وإعداد كشوف الحسابات ، وتدقيق األعمال والمراجعة 

الخدمات التي تتكون من  - لمالية ، وتقييم األعمال ، وإعداد الضرائب وخدمات اإليداع ا
التسجيل والنسخ والتكوين والتجميع أو تنظيم االتصاالت والتسجيالت المكتوبة ، وكذلك 

وظائف المكتب ، على سبيل المثال ، جدولة  - تجميع البيانات الرياضية أو اإلحصائية 
تذكير ، والبحث عن البيانات في ملفات الكمبيوتر لآلخرين ، وإدارة المواعيد وخدمات ال

 - المعالجة اإلدارية ألوامر الشراء  - الملفات المحوسبة ، وخدمات لوحة مفاتيح الهاتف
اإلعالن عن  - خدمات وكاالت اإلعالن / خدمات وكاالت الدعاية  - الدعاية / الدعاية 

 - تأجير وقت اإلعالن على وسائل االتصال  - تأجير مساحات إعالنية  - طريق البريد 
 -الخدمات االستشارية إلدارة األعمال  -تأجير اللوحات اإلعالنية [اللوحات اإلعالنية] 

خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بمطابقة  -استفسارات العمل  - تقييمات األعمال
حتاجون إلى التمويل المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص مع رواد األعمال الذين ي

استشارات إدارة -المساعدة في إدارة األعمال - استشارات إدارة األعمال والتنظيم - 
توفير  -استشارات تنظيم األعمال  - إدارة األعمال لمقدمي الخدمات المستقلين- األعمال

ترتيب االشتراكات في خدمات  - المعلومات التجارية عبر موقع على شبكة اإلنترنت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 - التسويق المستهدف  - تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر  - للغير االتصاالت
إنتاج  - الرد على الهاتف للمشتركين غير المتوفرين  - خدمات التسويق عبر الهاتف 

تنظيم  - اإلعالن التلفزيوني  –برامج التسوق عن بعد / إنتاج برامج التسوق عن بعد 
تقديم تعليقات المستخدمين ألغراض  - إلعالنية تحديث المواد ا - المعارض التجارية 

تحسين حركة المرور  - فهرسة الويب ألغراض تجارية أو دعائية -تجارية أو دعائية 
السوبر  –كتابة نصوص دعائية -على الويب / تحسين حركة المرور على الموقع

  ) ٣٥ماركت بالفئة (
 

تعهد مالك العالمة  - موضحة بالعالمة االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان ال
باستخدامها مجمعة
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431016  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - هيلثى اند تيستس  -اعمل بزنس لالغذية والمشروبات

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المعادي  –المعادي الجديدة  –شارع احمد كامل  –أ  ١٣،  ١٢

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

تنظيم المعارض  -إنتاج برامج التسوق عن بعد  - خدمات العالقات العامة  -  ٣٥الفئة 
تحسين محرك البحث لترويج  -التجارية والمعارض ألغراض تجارية أو دعائية 

ات المساعدة التجارية ، على سبيل المثال ، تعيين الموظفين ، والتفاوض خدم - المبيعات 
بشأن العقود التجارية لآلخرين ، وتحليل أسعار التكلفة ، وخدمات وكالة االستيراد 

الخدمات اإلدارية المتعلقة بالمعامالت التجارية والسجالت المالية ، على  -والتصدير 
اد كشوف الحسابات ، وتدقيق األعمال والمراجعة سبيل المثال ، مسك الدفاتر ، وإعد

الخدمات التي تتكون من  - المالية ، وتقييم األعمال ، وإعداد الضرائب وخدمات اإليداع 
التسجيل والنسخ والتكوين والتجميع أو تنظيم االتصاالت والتسجيالت المكتوبة ، وكذلك 

، على سبيل المثال ، جدولة  وظائف المكتب - تجميع البيانات الرياضية أو اإلحصائية 
المواعيد وخدمات التذكير ، والبحث عن البيانات في ملفات الكمبيوتر لآلخرين ، وإدارة 

 - المعالجة اإلدارية ألوامر الشراء  - الملفات المحوسبة ، وخدمات لوحة مفاتيح الهاتف
عالن عن اإل - خدمات وكاالت اإلعالن / خدمات وكاالت الدعاية  - الدعاية / الدعاية 

 - تأجير وقت اإلعالن على وسائل االتصال  - تأجير مساحات إعالنية  - طريق البريد 
 -الخدمات االستشارية إلدارة األعمال  -تأجير اللوحات اإلعالنية [اللوحات اإلعالنية] 

خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بمطابقة  -استفسارات العمل  - تقييمات األعمال
تملين من القطاع الخاص مع رواد األعمال الذين يحتاجون إلى التمويل المستثمرين المح

استشارات إدارة -المساعدة في إدارة األعمال - استشارات إدارة األعمال والتنظيم - 
توفير  -استشارات تنظيم األعمال  - إدارة األعمال لمقدمي الخدمات المستقلين- األعمال

ترتيب االشتراكات في خدمات  - اإلنترنتالمعلومات التجارية عبر موقع على شبكة 
 - التسويق المستهدف  - تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر  - االتصاالت للغير
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

إنتاج  - الرد على الهاتف للمشتركين غير المتوفرين  - خدمات التسويق عبر الهاتف 
تنظيم  - وني اإلعالن التلفزي –برامج التسوق عن بعد / إنتاج برامج التسوق عن بعد 

تقديم تعليقات المستخدمين ألغراض  - تحديث المواد اإلعالنية  - المعارض التجارية 
تحسين حركة المرور  - فهرسة الويب ألغراض تجارية أو دعائية -تجارية أو دعائية 

السوبر  –كتابة نصوص دعائية -على الويب / تحسين حركة المرور على الموقع
 .)٣٥ماركت الواردة بالفئة (

 

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

  عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431157  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ركة مساهمة مصريةش - مكانك لحلول واستشارات االعمال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المعادى  -المعادى الجديده   -تقسيم الالسلكى  ٤ج/  ٢

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

اداره وتوجيه االعمال واالنشطة المكتبيه واالداريه واالستشارات المهنيه  -  ٣٥الفئة 
  ٣٥بالفئة رقم والفنيه و اداره االعمال الفنيه الواردة

 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431282  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - من صوابي احمد ابراهيم عبد الرح

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه - العاشر من رمضان  ١شقة  ٤٩قطعة رقم  ١٠مجاورة 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥خدمات الدعاية واالعالن فقط الواردة بالفئة  -٣٥الفئة
 

ن الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوا -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431421  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -عطيه زكريا محمود شراره وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ - ض مركز الريا - ام سن  - عزبة ابو احمد طريق الرياض الحامول 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والمحالت والمعارض واالعمال  -  ٣٥الفئة 
في مجال  ٣٥التجارية بصفة عامة والتسويق االلكتروني وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

 ٣١االعالف وجميع المنتجات الواردة بالفئة
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431449  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فردي   - بهاء سالمه فايز سالم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز جرجا بملك / حلمي محمد  - مزاتا والشيخ جبر  - بجوار دوار ال شلبي  - جرجا 
 سوهاج-مركز جرجا -عبد الغني شلبي

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال  ٣٥بالفئة استيراد وتصدير وبيع وشراء االعالف الحيوانية الواردة  -  ٣٥الفئة 
  ٣١الفئة 

 

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 ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0361342  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/12/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - بارك العقاريه للتطوير  ش م م  شركه هايد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر - القاهره   -القاهره الجديده  -شارع التسعين  ٦٧

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦التمويل والشئون المالية والشئون العقارية والتطوير العقارى بالفئة  -  ٣٦الفئة 
 

---- :          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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425537  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

الواليات المتحدة  -شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينسوتا  -تارجت براندز ،انك 
  االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٢٤٦٧ - ٥٥٤٠٣مينا بوليس منيسوتا  ٣١٦٥ -يت مول تي بي اس نيكول ١٠٠٠
  الواليات المتحدة االمريكية

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات المالية، تحديدا: خدمات معالجة معامالت بطاقات االئتمان وبطاقات  -  ٣٦الفئة 
ت االئتمان الخصم والمعامالت النقدية اإللكترونية وخدمات معالجة الدفع ببطاقا

وبطاقات الخصم؛ خدمات البطاقات المدفوعة مسبقًا ذات القيمة المخزنة، تحديدا: 
معالجة المدفوعات اإللكترونية من خالل البطاقات المدفوعة مسبقًا؛ تقديم خدمات الدفع 

اإللكتروني التي تتضمن المعالجة اإللكترونية والتحويل الالحق لبيانات دفع الفواتير 
ع والخدمات في المتجر أو إلكترونيًا أو عبر اإلنترنت أو الهاتف المحمول أو لشراء السل

  دون غيرها ٣٦الهاتف الذكي فئة 
 

٤٢٥٥٤٣االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425540  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

 :التسجيل طالب إسم
  

الواليات المتحدة  -شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينسوتا  -تارجت براندز ،انك 
  االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٢٤٦٧ - ٥٥٤٠٣مينا بوليس منيسوتا  ٣١٦٥ -نيكوليت مول تي بي اس  ١٠٠٠
  الواليات المتحدة االمريكية

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات المالية، تحديدا: خدمات معالجة معامالت بطاقات االئتمان وبطاقات  -  ٣٦الفئة 
الخصم والمعامالت النقدية اإللكترونية وخدمات معالجة الدفع ببطاقات االئتمان 

وبطاقات الخصم؛ خدمات البطاقات المدفوعة مسبقًا ذات القيمة المخزنة، تحديدا: 
نية من خالل البطاقات المدفوعة مسبقًا؛ تقديم خدمات الدفع معالجة المدفوعات اإللكترو

اإللكتروني التي تتضمن المعالجة اإللكترونية والتحويل الالحق لبيانات دفع الفواتير 
لشراء السلع والخدمات في المتجر أو إلكترونيًا أو عبر اإلنترنت أو الهاتف المحمول أو 

  ٣٦الهاتف الذكي فئة 
 

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

  عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425995  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -- سوليك لالستثمار العقارى ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية  - رشدى  - شارع كفر عبده    ٤٠

  36 : المةــــــعات الـــفئ
  

وكاالت ادارة  - خدمات تثمين العقارات  - خدمات االستثمارات العقارية  -  ٣٦الفئة 
مكاتب  - خدمات السمسرة العقارية  - وكالء االسكان والتعمير  - وتاجير العقارات 

خدمات التامين والشئون  - خدمات االستثمارات المالية  -العقارات والشقق السكنية 
  ٣٦وجميع خدمات الفئة التمويلية 

 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425997  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - سوليك لالستثمار العقارى ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية  - رشدى  - شارع كفر عبده    ٤٠

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستثمارات العقارية وتثمين العقارات وكاالت ادارة وتاجير    -  ٣٦الفئة 
العقارات وكالء االسكان والتعمير وخدمات السمسرة العقارية ومكاتب العقارات والشقق 

االستثمارات المالية والتامين والشئون التمويلية وجميع خدمات الفئة السكنية وخدمات 
٣٦  

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها  - االشتراطات        :      منح حق خاص االلوان الموضحة بالعالمة 
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426128  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة انجليزية ذات مسئولية محدودة - فريبورت ريتيل ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ان كيو , المملكة المتحدة ٥واي  ١بول مول , سانت جيمس ,لندن اس دبليو  ١٠٠

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

ارية , تقييم العقارات , تأجير ادارة العقارات , خدمات الوكاالت العق -  ٣٦الفئة 
  ٣٦العقارات بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

796 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426133  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة انجليزية ذات مسئولية محدودة - فريبورت ريتيل ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ان كيو , المملكة المتحدة ٥واي  ١ل , سانت جيمس ,لندن اس دبليو بول مو ١٠٠

 36 : المةــــــات العـــفئ
  

ادارة العقارات , خدمات الوكاالت العقارية , تقييم العقارات , تأجير  -  ٣٦الفئة 
  ٣٦العقارات بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426246  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - عاصم سعيد سليمان عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

يوبية ملك مدينة القناطر الخيرية القل - باسوس  - شارع المدرسة االبتدائى الدور الثالث  ٣
  / سعيد سليمان عبد الصمد

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦الخدمات الوارده بالفئه   -  ٣٦الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426364  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية- فرد  -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٦خدمات الفئه  -  ٣٦الفئة 
 

ستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة با
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427254  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  - يوسف كريم ابراهيم على بدوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شمال الشويفات القاهره الجديده ٤٩٠قطعه 

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التأمين؛ الشؤون التمويلية؛ الشؤون المالية؛ الشؤون العقارية؛  -  ٣٦الفئة 
استثمار رؤوس األموال؛ السمسرة؛ خدمات تصفية األعمال المالية؛ مكاتب االئتمان؛ 

المعلومات المالية؛ اإلدارة المالية؛ الخدمات المالية؛ الكفاالت المالية؛ القروض 
ضمان؛ اإلقراض مقابل رهن؛ تقدير الضرائب؛ تأجير الشقق؛ المقسطة؛ القروض ب

  ٣٦تثمين العقارات؛ إدارة العمارات؛ وكاالت العقارات فئة 
 

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

  عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428020  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - ميراج للفنادق والتنمية السياحيه ش. م . م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر - الغردقه  -بالمركز السياحى امام القريه الجنوبى  ١١٠١٥الفيال رقم 

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

 )٣٦كافة الخدمات الواردة بالفئة (-٣٦الفئة
 

-------:          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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429117  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة - برنتشي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مصر الجديدة   -روكسى  -عمارات عثمان   ٣

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦االستثمار العقارى الوارد بالفئة رقم -٣٦الفئة
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429788  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - التأمينية شركة بابليك بارتنرز للوساطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - الدقى  -  A ٨٣وحدة  - المبنى االدارى  - شارع التحرير  ٩٢

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

ابرام سندات التأمين  - التأمين  - استشارات التأمين  - خدمات (سمسرة التأمين  -  ٣٦الفئة 
ضمان سندات التأمين  - ائق سندات التأمين ضد الحرائق ابرام وث - ضد الحوادث 

معلومات  - ابرام سندات التأمين البحرى  - ابرام سندات التأمين على الحياة  - الصحى 
التقييم المالى ( التأمين واالعمال المصرفيةوالعقارات)) وجميع خدمات الفئة  - التأمين 

  ٣٦رقم 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430720  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -كاشير للمدفوعات االلكترونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -القرية الذكية  - ي مبني كونكورديا بالعقار الكائن ف Dالمكتب رقم 

 36 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التأمين؛ الشؤون التمويلية؛ الشؤون المالية؛ الشؤون العقارية؛  -  ٣٦الفئة 
  .٣٦الخدمات التمويلية؛ تحويل األموال إلكترونياً؛ وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

 

نح حق خاص على االلواناالشتراطات        :      م
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431014  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - اعمل بزنس لالستشارات المالية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ادي الجديدة المع -الالسلكي  -ز شارع احمد كامل  ١

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع خدمات الفئة رقم  -  ٣٦الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431023  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  مساهمة مصرية - المؤشر لالستثمارت والتطوير العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - المعادي الجديدة  -تقاطع الالسلكي  - شارع احمد كامل  - الدور السابع  -  ٣أ /١٣,  ١٢
  القاهرة

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع خدمات الفئة رقم  -  ٣٦الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431158  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مساهمة مصريةشركة  - مكانك لحلول واستشارات االعمال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المعادى  - المعادى الجديده   - تقسيم الالسلكى   ٤ج/  ٢

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  -  ٣٦الفئة 
 

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 لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0379960  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/11/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

الواليات   - شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير   - انك  ’ ليدوس 
  المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٢٠١٩٠فى ايه ’ فريدوم درايف ريستون  ١١٩٥١

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧اصالح وصيانة وتجديد الطائرات وهذه الخدمات واردة بالفئة رقم   -  ٣٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0396556  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية - كريست لالستثمار والتطوير العقاري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -سيدى جابر  -   Aالدور االول مدخل  -مايو   ١٤اول كوبرى  -ابراج سموحه  جراند 
  االسكندريه

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧التصميمات الهندسيه الوارده بالفئه  - المقاوالت العموميه المتكامله  -  ٣٧الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0396751  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه - مرو محمدرمضان وشركاه ع

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينة نصر  - شارع على امين من شارع مصطفى النحاس  ٢٠

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٧مقاوالت عامة الوارده بالفئه  -  ٣٧الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - على االلوان الموضحة بالصورة  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص
باستخدام العالمة على  المقاوالت العامة  كما هيا  مقدمة بطلب التسجيل فقط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

810 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412007  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية - ستارة لمنتجات االلومنيوم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية - ) المنطقة االولى بمدينة العبور  ١٣،  ٢٥بلوك ( ١١القطعة رقم 

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

على التجميع و التركيب و ذلك ٦خدمات االصالح و الصيانة فى مجال الفئه   -  ٣٧الفئة 
يش الحصير و االبواب و الشبابيك و المظالت الثابتة و على المنتجات الستائر و الش

المتحركة و الفواصل المكتبية و الجدارية و الساللم و االسوار و البوبات الداخلية و 
الخارجية و جميعها مصنوعه من المعادن و كبائن الحمام و الدرابزين و ابواب 

  فقط ٦الجرجات من االلوميتال وذلك المنتجات الموجوده باالفئه 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 
 
 

811 
 

 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420695  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردى  -محمد حامد عبد المعطي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  رماله -ش طارق نديم  ١

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧المقاوالت العامة بالفئة  -  ٣٧الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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812 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424194  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -- الهندسية شركة يونيفرسال للصناعات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  - السادس من اكتوبر  - ب المنطقة الصناعية الثانية  ١٤٩

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمة وصيانة و أصالح جميع األجهزة المنزلية والكهربائية والمحمولة  -  ٣٧الفئة 
لمباني وخدمات التركيب أوالتجميع وجميع منتجات وااللكترونية والحاسبية وإنشاء ا

  .٣٧الفئة رقم 
 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
١٢٢٤٥٣العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425996  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -- سوليك لالستثمار العقارى ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية  - رشدى  - شارع كفر عبده    ٤٠

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

واعمال المقاوالت واالنشاءات  - خدمات انشاء المبانى والمدن الجديدة  -  ٣٧الفئة 
  ٣٧نة المبانى وجميع خدمات الفئة وصيا

 

٣٩٥٥١٩االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425998  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -- سوليك لالستثمار العقارى ش م م 

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

  االسكندرية  - رشدى  - شارع كفر عبده    ٤٠

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

 -اعمال المقاوالت واالنشاءات  - خدمات انشاء المبانى والمدن الجديدة  -  ٣٧الفئة 
  ٣٧خدمات صيانة المبانى وجميع خدمات الفئة

 

تعهد مالك العالمة  - اص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خ
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426365  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية- فرد  -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - ق المنصوريه طري ٨

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٧خدمات الفئه  -  ٣٧الفئة 
 

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 ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426646  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل البإسم ط
  

  فرد مصرى الجنسية - محمود السيد عبد العظيم عبد الرحمن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الطليحات ملك/ السيد عبد العظيم عبد الرحمن مركز جهينة سوهاج

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

رية؛ البناء؛ المقاوالت و خدمات اإلشراف على تشييد المباني للمشاريع العقا  -  ٣٧الفئة 
خدمات البناء؛ تشييد المباني؛ بناء المكاتب؛ اإلشراف على تشييد المباني؛ تشييد مباني 

مخصصة؛ بناء المحالت التجارية؛ تزيين المباني؛ بناء العقارات التجارية؛ بناء خدمات 
إدارة المشاريع؛ تشييد المباني وترميمها؛ بناء مواقف للسيارات متعددة الطوابق؛ 

لتشييد المباني؛ بناء المعرض التجاري صاالت المعارض؛ خدمات تقديم  خدمات
المعلومات المتعلقة بتشييد المباني؛ ترميم المباني؛ صيانة المباني؛ تجديد المباني؛ 

التنظيف الداخلي والخارجي للمباني؛ صيانة وإصالح المباني السكنية؛ صيانة وإصالح 
في المباني؛ تنظيف المباني؛ تنظيف مباني  مباني المكاتب؛ صيانة وإصالح المرافق

المكاتب والمباني التجارية؛ إقامة منشآت مؤقتة ألجراء فعاليات في أماكن مفتوحة؛ 
خدمات التطوير العقاري [البناء]؛ إصالح تجهيزات المتاجر؛ بناء المقاعد والمحالت؛ 

ات وآالت ومعدات للبناء تشييد مباني الرعاية الصحية؛ البناء والتشييد والهدم؛ تأجير أدو
والهدم والتنظيف والصيانة؛ اعمال بناء؛ خدمات تشييد المباني العامة؛ بناء البنية التحتية 

للطاقة؛ صيانة وإصالح المباني؛ خدمات التركيبات الكهربائية (تركيب أنظمة التدفئة 
والتهوية وتكييف الهواء)؛ تركيب وصيانة اآلالت المكتبية وتركيب المعدات 

  ٣٧واصالحها. وبشكل عام جميع الخدمات 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427333  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - طيبة الدارة االصول العقارية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

من شارع عبد الحميد  - الطابق االرضي  ٩الوحدة رقم  - رع االخبار شا ١العقار رقم 
  القاهرة -قسم النزهة  -ناحية الشيراتون  -بدوى 

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧خدمات الفئة  -  ٣٧الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
 
 
 

818 
 

 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431024  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - المؤشر لالستثمارت والتطوير العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -  المعادي الجديدة -تقاطع الالسلكي  - شارع احمد كامل  - الدور السابع  -  ٣أ /١٣,  ١٢
  القاهرة

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧جميع خدمات الفئة رقم  -  ٣٧الفئة 
 

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

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431159  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

 :لالتسجي إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  - مكانك لحلول واستشارات االعمال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المعادى  - المعادى الجديده  -تقسيم الالسلكى  ٤ج /  ٢

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  -  ٣٧الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - الب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الط
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0355951  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

قوانين شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا ل - اورانج براند سيرفيسز ليمتد 
  انجلترا وويلز

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  آيه كيو ، المملكه المتحدة ٢ ١لندن اس اى  -موري لندن ريفرسيد  ٣

  38 : المةــــــات العـــفئ
  

   -  ٣٨الفئة 
خدمات االتصال عن بعد، خدمات االتصال، الهاتف، الهاتف النقال، الفاكس، التلكس، 

االستدعاء بالراديو، تحويل المكالمات، المجيب، استعالمات تجميع الرسائل وارسالها، 
الدليل وخدمات البريد االلكتروني، ارسال توصيل واستقبال ملف صوت، بيانات، صور 

موسيقي ومعلومات، خدمات توصيل الرسائل االلكترونية، خدمات توفير المعلومات 
البيانات، نقل البيانات على االنترنت والمتعلقة باالتصاالت عن بعد، خدمات تبادل 

باالتصال عن بعد، ارسال الملفات الرقمية، خدمات االتصال عبر األقمار الصناعية، 
خدمات البث، بث او ارسال برامج الراديو او التلفاز، االفالن واأللعاب التفاعلية، 

نصوص المرئية، النصوص المرسلة عن بعد وبيانات خدمات المشاهدة، بث، ارسال 
توي الوسائط المتعددة واأللعاب االلكترونية عبر شبكات االتصال وتوصيل مح

االلكترونية، خدمات رسائل الفيديو، عقد مؤتمرات فيديو الخدمات، خدمات الهاتف 
المرئية، توصيل المعلومات عن بعد (بما في ذلك الصفحات االلكترونية)، برامج 

قواعد البيانات، اتاحة  الحاسوب واي بيانات اخري، تأجير وقت الدخول الي خادم
وصلت االتصال عن بعد لخطوط الهاتف الساخنة ومراكز االتصال، خدمات االتصال 

بالهاتف المتاحة للخطوط الساخنة ومراكز االتصال، اتاحة دخول المستخدم الي 
االنترنت اتاحة وصالت االتصال عن بعد او روابط االتصال باألنترنت او قواعد 

ل المستخدم ال االنترنت (موفرو الخدمة)، اتاحة وتشغيل البيانات، اتاحة دخو
المؤتمرات االلكترونية مجموعات المناقشة وغرف المحادثة، اتاحة الوصول الي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

المواقع االلكترونية للموسيقي الرقمية علي االنترنت اتاحة الوصول الي المواقع 
ي الرقيمة على االنترنت، توصيل الموسيق MP3االلكترونية للموسيقي بصيغة 

باالتصال عن بعد اتاحة الوصول الي البنيات التحتية لالتصاالت عد بعد والشبكات 
للمشغلين االخرين والغير، تأجير بنية تحتية لالتصال عن بعد وشبكات للمشغلين 

االخرين والغير، خدمات الوصول الي االتصال عن بعد، ارسال رسائل وصور مساعدة 
، االرسال وتوزيع البيانات او الصور المرئية الحاسوب، االتصال بالحاسوب

والمسموعة عن طريق شبكة الحاسوبي عالمية، او االنترنت، اتاحة الوصول الي 
االنترنت بشكل مؤقت للغير، اتاحة االرسال االلكتروني لبيانات الدفع االلكترونية عن 

المعلومات طريق شبكة حاسوبية عالمية، خدمات وكاالت االخبار، ارسال االخبار و
حول المستجدات الحالي، تعيين، استئجار او تأجير جهاز، أدوات، تركيبات او مكونات 

لالستخدام في اتاحة الخدمات سالفة الذكر، اتاحة الوصول الي شبكة الكترونية لالستعادة 
المعلومات، استئجار وقت الدخول الي قواعد بيانات حاسوب، استئجار وقت الدخول 

دورية الحاسوبية، لوحات الرسائل والي شبكات الحاسوب، موفر خدمات الي النشرات ال
)، الخدمات االرشادية، المعلومات، وخدمات االستشارات المتعلقة بكل ISPاالنترنت (

  ٣٨ما سلف ذكره بالفئة رقم 
  

 

مع العالمة مرتبطة  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
١٤١٧٣٧العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

822 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0393899  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -القاهرة الجديدة  - ع الخامس التجم - القطاع الثانى  - مركز المدينه  -  ٢٢٣القطعة 
  القاهرة

  38 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨جميع خدمات الوارده بالفئة  -  ٣٨الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

823 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0414277  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة بنيان للتنمية والتجارة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - المهندسين  - شارع لبنان ٤٩

  38 : المةــــــات العـــفئ
  

وسيقي؛ خدمات البث؛ تدفق البيانات؛ خدمة االتصاالت الرقمية؛ البث الم -  ٣٨الفئة 
توفير واستئجار مرافق ومعدات االتصاالت؛ توفير ادوات التداول بالفيديو؛ تأجير 
خطوط الهاتف؛ تأجير أنظمة االتصاالت الالسلكية؛ خدمات االتصاالت؛ خدمات 

  دون غيرها ٣٨االتصال من خالل الفيديو وبشكل عام جميع الخدمات الواردة بالفئة 
 

د مالك العالمة باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

824 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0414714  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده - شركة ميديا ادفيزر لالستشارات االعالمية واالتصال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -  ٤٤شقه  - الدور الثانى  بعد االرضى  -من شارع عماد الدين  -فى شارع االل ٨
  القاهرة

  38 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨موقع الكترونى خيرى الوارد بالفئة رقم  -  ٣٨الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

825 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم  قدم عنها طلب
 

    0422490  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  - ديسكفرى كومينكيشيونز إل إل سى 
  الواليات المتحدة األمريكية - لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية -  ٢٠٩١٠ر سبرينج ، ماريالند وان ديسكفرى بليس ، سيلف

  38 : المةــــــات العـــفئ
  

   -  ٣٨الفئة 
مرئية مذاعة عبر - خدمات االتصاالت، أي، إرسال تسجيالت صوتية وصوتية

اإلنترنت، شبكات الكابل، شبكات السلكية، أقمار صناعية، أو شبكات وسائط متعددة 
بث الصوت والفيديو عبر اإلنترنت؛ إرسال المعلومات في  تقاعلية أخرى؛ خدمات

المرئي؛ خدمات البث عبر التليفزيون؛ خدمات البث التليفزيوني عبر - المجال السمعي
الكابل؛ بث تليفزيوني عبر األقمار الصناعية؛ خدمات الموبايل في صورة إرسال، بث، 

كاست (تسجيالت عبر واستقبال إلكتروني لمحتوى وسائط ترفيهية؛ خدمات البود
عند الطلب؛ توفير منتديات - اإلنترنت)؛ خدمات البث عبر الويب؛ خدمات إرسال الفيديو

أونالين إلرسال رسائل بين مستخدمي الحاسب اآللي؛ توفير غرف محادثات أونالين 
ولوحات النشرات إلكترونية إلرسال رسائل بين المستخدمين متعلقة بمجال ذي االهتمام 

وفير إمكانية الوصول إلى محتوى مجّمع في مجال شائع عبر اإلنترنت، الشائع؛ ت
شبكات الكابل، شبكات السلكية، أقمار صناعية، أو شبكات وسائط متعددة تفاعلية أخرى 

  .٣٨الواردة بالفئة 
  

 

منح الطالب حق اسبقية - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

826 
 

 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424324  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تاسست وقائمة طبقا  - شركة كلينيدو لتكنولوجيا المعلومات 
  لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسيوط - ثان  اسيوط  - ش العسال  - عمارة الدكتور محمد فاروق 

  38 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٨االتصاالت وجميع الخدمات الواردة بالفئه  -  ٣٨الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

827 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425850  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -السادس من اكتوبر للتنمية واالستثمار سوديك ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة السادس من اكتوبر - مدينة الشيخ زايد 

  38 : المةــــــات العـــفئ
  

االت واالنترنت وكذلك المحطات الفضائيه الواردة كافه مجاالت نظم االتص -  ٣٨الفئة 
  ٣٨بالفئة رقم 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

828 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426366  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية- فرد  -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - نصوريه طريق الم ٨

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها٣٨خدمات الفئه  -  ٣٨الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



التجارة الداخليةجهاز تنمية   
 
 
 

829 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426411  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :تسجيلال إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 38 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨خدمات الفئه  -  ٣٨الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

830 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ا طلب رقم قدم عنه
 

    0431021  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -اعمل بزنس لالغذية والمشروبات  هيلثى اند تيستى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المعادي  –المعادي الجديدة  –شارع احمد كامل  –أ  ١٣،  ١٢

  38 : المةــــــلعات اـــفئ
  

  ٣٨جميع خدمات الفئة رقم  -  ٣٨الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

831 
 

 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0382183  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/12/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

غيرها (فى مجال منتجات دون  ٣٩خدمات التعبئة والتغليف الواردةبالفئة  -  ٣٩الفئة 
  )٣الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

832 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0393900  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة الجديدة - تجمع الخامس ال -القطاع الثانى  - مركز المدينه  ٢٢٣

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

ماعدا  ٣٠فى مجال الفئه  ٣٩التعبئة و التغليف و تخزين السلع الوارده بالفئة  -  ٣٩الفئة 
  ماعدا المشروبات الكحوليه ( عدا البيره ) ٣٣الملح وبالفئه 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

833 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412158  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه - وائل محمد رمضان محمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - اكتوبر  ٦االسكان الحدائقى الشيخ زايد مدينه  ٢٨العماره رقم 

  39 : المةــــــت العاـــفئ
  

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

834 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: دم عنها طلب رقم ق
 

    0419624  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -صفية شريف سعد محمد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منوفية - مركز اشمون - شعشاع بملك محمود محمد حامد  

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠,  ٢٩في مجال  ٣٩عبئه والتغليف الواردة بالفئة الت -  ٣٩الفئة 
 

-----------------------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

835 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420303  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ميديترانيو للصناعة ش.م.م  شركة مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة المحلية السابعة الحى السكنى االول التجمع  S   ٧_ ٤قطعة االرض رقم
  الخامس مدينة القاهرة الجديدة

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١فى مجال الفئه  ٣٩تعبئه وتغليف الوارد بالفئه رقم  -  ٣٩الفئة 
 

االلواناالشتراطات        :      منح حق خاص على 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

836 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423520  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -ماهر محمود السعود وشريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ة الثالثة بالمنطقة الصناعي ١٣٦الطابق الثاني فوق االرضي على القطعة  -  ٤مبنى
  الجيزه - اكتوبر  ٦مدينة 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٢٦،  ٢٥فى مجال الفئات  ٣٩خدمات التعبئه والتغليف وتخزين السلع بالفئه  -  ٣٩الفئة 
 ،١٨  

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٤١٠٣١٨رقم مع العالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

837 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424229  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية - ماي شوز لصناعة  االحذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه - العبور  ب/ج - المنطقه الصناعية  -بلوك صناعات صغيره  ١٢٣قطعة رقم 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

- ٢٥فى مجال الفئات  ٣٩خدمات التعبئة و التغليف و تخزين السلع بالفئة  -  ٣٩الفئة 
٢٦- ٥- ١٦- ٩- ١٨  

 

التنازل عن  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
على حدى فى الوضع العادى كال Y M Yالحروف واى ام واى   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

838 
 

 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424800  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة - مصر  - دروبيك للخدمات اللوجستية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مصر الجديده  - ش صهاريج المياه  ١٠

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئه-٣٩الفئة
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
 
 
 

839 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425803  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية - مركز القناطر الخيرية   - باسوس  - بجوار الدائرى 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٩خدمات النقل و التغليف و التعبئة الواردة بالفئة رقم  -  ٣٩الفئة 
 

التنازل عن البيان  - تراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االش
التجارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

840 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426094  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - محمد عبد هللا محمد عبد الظاهر وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -رشدي سيدي جابر   ٢ش المعسكر الروماني الدور االول محل رقم  ٥

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توصيل الطلبات للمنازل (الديلفري) التعبئة والتغليف وجميع  -  ٣٩الفئة 
  ٣٠في مجال الفئة  ٣٩الخدمات الواردة بالفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -طات        :      االشترا
التنازل عن البيان التجارى - باستخدامها مجمعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

841 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426871  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ورت الحمامة ترانسب

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - د برج جراند سيتي المرشدي كارفور المعادي  ٦

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  عدا التعبئة والتغليف ٣٩نقل بري وجوي وبحري وجميع خدمات الفئة  -  ٣٩الفئة 
 

ان التجارى على حدةاالشتراطات        :      التنازل عن البي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

842 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427088  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الدقهلية للدواجن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

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

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

843 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427207  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة - رحايا للمنتجات الغذائية المحدودة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر الجيزة ٦الحى االول  ٧مجاورة  ١٤٢٢الدور االرضى عمارة 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٣١ - ٣٠ - ٢٩دون غيرها (فى مجال الفئات  ٣٩ئه التعبئة والتغليف بالف -  ٣٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خا ص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

844 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427736  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - شركاه   محمد احمد محمد خليل بدوي و

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول -  ٢شقة  - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مربع الوزراء  - مكرر  ٣النزهة 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠فى مجال الفئه  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئه  -  ٣٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

845 
 

 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

:  قدم عنها طلب رقم
 

    0427737  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول -  ٢شقة  - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مربع الوزراء  - مكرر  ٣النزهة 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢فى مجال الفئه  ٣٩جميع خدمات الفئه  -  ٣٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

846 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427738  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -- محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول -  ٢شقة  - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مربع الوزراء  - مكرر  ٣النزهة 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢فى مجال الفئة  ٣٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٣٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

847 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427813  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل طالبإسم 
 

  شركة تضامن - شركة اوالد ابو عوض للتجارة والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٤بلوك  ٣١القطعة  - جنوب المنطقة الصناعية الثالثة  - برج العرب الجديدة  -اسكندرية 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١،  ٢٩ة في مجال الفئ ٣٩التعبئة والتوزيع في الفئة  -  ٣٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

848 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427905  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -محمد احمد محمد خليل بدوى وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور  -   ٢شقة  - لوزراء مربع ا - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مربع  - مكرر  ٣النزهة 
  االول

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠في مجال الفئة  ٣٩جميع خدمات الفئة رقم  -  ٣٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

849 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427909  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  كة توصية بسيطةشر -محمد احمد محمد خليل بدوى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور  -  ٢شقة   - مربع الوزراء  - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مربع  - مكرر  ٣النزهة 
  االول

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩في مجال الفئة  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  -  ٣٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

850 
 

 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

:  قدم عنها طلب رقم
 

    0427919  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة - محمد احمد محمد خليل بدوى وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور   -  ٢شقة  -مربع الوزراء   - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مربع  - مكرر  ٣النزهة 
  االول

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩في مجال الفئة ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئة-٣٩الفئة
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

851 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427920  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -محمد احمد محمد خليل بدوى وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور  -   ٢شقة  - مربع الوزراء  - شيراتون هليوبوليس  ١١٥٧مربع  - مكرر  ٣النزهة 
  االول

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠في مجال الفئة ٣٩جميع خدمات الفئة-٣٩الفئة
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852 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428021  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - ميراج للفنادق والتنمية السياحيه ش. م . م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر - الغردقه  -بالمركز السياحى امام القريه الجنوبى  ١١٠١٥الفيال رقم 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

 )٣٩الفئة (كافة الخدمات الواردة ب-٣٩الفئة
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853 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428842  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة الشرق االوسط ماركت بليس تكنولوجي للتسويق االلكتروني

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٥البنفسج  ١٩٢ل مشترك بالفيال بالدور المنخفض بالجهه البحريه مدخ ٢الوحدة رقم 
  القاهرة - التجمع االول القاهرة الجديده 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٩خدمات توصيل السلع والبضائع الواردة بالفئة  -  ٣٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428915  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل لبإسم طا
  

  فرد مصرى الجنسية - فتحى احمد الصاوى محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كفر  - الشراكية ، القنطرة البيضاء بملك/ محمد معوض محمد حنفى مدينة كفر الشيخ 
  الشيخ

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

جميع الخدمات الواردة و ٣٩خدمات النقل والتعبئة والتغليف الواردة بالفئه  -  ٣٩الفئة 
  ١١ -  ٩ -  ٧فى مجال الفئات  ٣٩بالفئة 

 

٣٦٧٦٣٥العالمة 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 ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428918  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -  شرقاوى احمد شرقاوى احمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمارة المثلث مدينة نصر القاهرة ١٤المشروع ال  ١١محل بالعقار 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٩وجميع الخدمات بالفئه  ٣٩خدمات النقل والتعبئه والتغليف الواردة بالفئه  -  ٣٩الفئة 
  ٣٠فى مجال البن بالفئه 

 

وغيرها ٢٨١٩١٠العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -ات        :      االشتراط
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429199  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -محمد رفعت سعد الدين على ابوالعز وشركاه 

 :نواــــــــــــــــــالعن
  

المنطقه الصناعيه  ١٦٤القطعه رقم  - الدور االول  ٦بالمجمع رقم  ٦١١٠وحده رقم 
  اكتوبر ٦ - االولي 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١ - ٣٠ -  ٢٩في مجال الفئات  ٣٩التعبئه والتوزيع الواردة بالفئه  -  ٣٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - ن الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوا
باستخدامها مجمعه
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429247  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية العمال النقل البحرى(مارترانس ) 

 :نواــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ش عبد الخالق ثروت  ٧

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٩الخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٩الفئة 
 

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

  عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

:  قدم عنها طلب رقم
 

    0429730  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  غوانغدونغ اوبو موبايل تيليكوميونيكيشنز كورب.، ال تى دى.

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هيبين رود ، ووشا ، تشانغان ، دونغوان ، غوانغدونغ ، الصين ١٨رقم 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير معلومات عن حركة المرور؛ تنظيم خدمات نقل الركاب  -  ٣٩الفئة 
لآلخرين بواسطة تطبيق عبر اإلنترنت؛ إرشاد السفن؛ خدمات المالحة ألنظمة تحديد 

]؛ خدمات المالحة الجوية؛ تأجير معدات أنظمة تحديد المواقع GPSالمواقع العالمية [
أجير أنظمة المالحة؛ خدمات االستخدام المشترك ] ألغراض المالحة؛ تGPSالعالمية [

  ٣٩للسيارات؛ توفير تعليمات القيادة لغايات السفر؛ حجوزات السفر. 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430274  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  الكبري شركه مساهمهالشركة العامه لمخابز القاهره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش وادي النيل ميت عقبه الجيزه ٤٤

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠في مجال الفئة  ٣٩التعبئة و التغليف بالفئة  -  ٣٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
ستخدامها مجمعةبا
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860 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430276  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  الشركة العامه لمخابز القاهره الكبري شركه مساهمه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش وادي النيل ميت عقبه الجيزه ٤٤

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠في مجال الفئة  ٣٩التعبئة و التغليف بالفئة  -  ٣٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
باستخدامها مجمعة
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861 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430807  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -شركة لوتس للمنتجات الحيوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ارض العدليه مركز بلبيس الشرقيه

 39 : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال االعشاب الدوائيه  ٣٩النقل والتغليف والتخزين والتعبئه بالفئه  -  ٣٩الفئة 
  ٥يه فقط الوارد بالفئه وشاى اعشاب لالغراض الدوائ

 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431022  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - اعمل بزنس لالغذية والمشروبات ( هيلثى اند تيستى) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المعادي  –المعادي الجديدة  –شارع احمد كامل  –أ  ١٣،  ١٢

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

في مجاالت  ٣٩خدمات التعبئة والتغليف والنقل والتوزيع الواردة بالفئة  -  ٣٩الفئة 
 ٢٩,٣٠,٣١,٣٢الفئات

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

863 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0393901  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة الجديدة - التجمع الخامس  -القطاع الثانى  - مركز المدينه  ٢٢٣

  40 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٠جميع خدمات الوارده بالفئة  -  ٤٠الفئة 
 

- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة  بالصورة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ا طلب رقم قدم عنه
 

    0424642  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

الوطنية لصناعة وصباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات الراقية  محمد واحمد وهانى 
  شركة تضامن - مصطفى ابراهيم عبدالعال وشركاهم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعية  ١٣٠٠٦بلوك  ٧/  ٦صناعية (أ) قطعة رقم المنطقة ال - مدينة العبور 
  القليوبية - االولى 

  40 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠صباغة اقمشة وخدمات الفئة رقم  -  ٤٠الفئة 
 

على حدى فى الوضع العادى NEWاالشتراطات        :      التنازل عن نيو 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426368  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

  40 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠خدمات الفئه  -  ٤٠الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426413  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية- فرد  - الداو للعالمات التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 40 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٠خدمات الفئه  -  ٤٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427031  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -نهى محمد امين محمد حمدى محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٠٤شقه  -ش رايل  ٤١ - حلوان 

  40 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠خياطة بالفئه  -  ٤٠الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى - 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427033  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -نهى محمد امين محمد حمدى محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٠٤شقه  -ش رايل  ٤١ - حلوان 

  40 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠خياطه بالفئه رقم  -  ٤٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة   - االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على  -االشتراطات        :      
٤٢٧٠٣١مع العالمة رقم 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427530  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة امريكية ذات مسئولية محدودة مؤلفة وفقا لقوانين  - ايباك هولدينجز ، ال ال سى 
  ية ديالويروال

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية ٧٨٧٤٤، اوستن ، تكساس  ١٠٢فريدريش لين  ٤٥٠٩

  40 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات طباعة العبوة باستخدام الرموز الشريطية او رموز كيو ار او  -  ٤٠الفئة 
  ٤٠عالمات اخري لتتبع العبوة بالفئة 

 

منح الطالب حق اسبقية - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -شتراطات        :      اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0331989  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/03/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

طبقا لقوانين اورانج براند سيرفيسز ليمتد. شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة 
 انجلترا وويلز

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  آيه كيو ، المملكه المتحدة ٢ ١موري ريفرسيد ، لندن اس اىه  ٣

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات التعليمية والتدريبية، الخدمات الترفيهية، األنشطة الرياضية  -  ٤١الفئة 
تعليم والخدمات الترفيهية، االحداث والثقافية والرياضية والثقافية، المعلومات المتعلقة بال

المقدمة على الخط المباشر من على قاعدة بيانات الحاسب االلي، او من خالل االنترنت 
او المقدمة أي وسيلة أخرى، خدمات توفير األلعاب االلكترونية المقدمة من خالل قاعدة 

النترنت، خدمات استئجار ألعاب بيانات الحاسب االلي او من خالل إحدى وسائل ا
الكمبيوتر والفيديو واأللعاب السمعية، خدمات الترفيه المقدمة من خالل الراديو 

والتلفزيون، خدمات نشر انتاج األفالم، وبرامج الراديو التلفزيون، وإنتاج برامج التسوق 
منشورات عن بعد وبرامج التسوق عبر االنترنت، تنظيم األلعاب والمسابقات، تقديم ال

االلكترونية على الخط المباشر، تزويد مستخدمي العاب الفيديو وأجهزة العاب الفيديو 
المحمول ببرامج غير قابلة للتحميل عبر أجهزة االتصاالت الالسلكية، نشر الكتب 

والصحف االلكترونية على الخط المباشر، تقديم األفالم والتلفزيون والموسيقي والفيديو 
موقع تفاعلي، نشر النصوص في شكلها االلكتروني او االشكال األخرى، الترفيهية عبر 

خدمات النشر واإلنتاج للصوت و /أو الوسائط المرئية، خدمات المعارض، خدمات 
توفير اتاحة المعارض وخدماتها على االنترنت، تنظيم وإنتاج وتقديم الحفالت الموسيقية 

مهرجانات، والجوالت وغيرها من والموسيقية والعروض المسرحية والبصرية، وال
العروض الموسيقية والثقافية والفعاليات واألنشطة؛ تنظيم وإدارة او ترتيب احداث 

العاب الفيديو، خدمات التحرير في مرحلة ما بعد اإلنتاج في مجال الموسيقي والفيديو 
ات، واألفالم، خدمات برامج االخبار لألرسال عبر االنترنت، ترتيب وإقامة المؤتمر

والمحاضرات والندوات والدروس وورش العمل، الدورات واإلتفاقيات والمعارض، 
محاضرات ودروات التعليم الفاعلي عن بعد والتي تقديم عبر االنترنت من خالل روابط 

االتصال عن بعد او شبكات الكمبيوتر او تقديم بواسطة الوسائل األخرى، خدمات 
قدمة على الخط المباشر او من خالل روابط الترجمة، خدمات المتاحف الفنية الم

االتصال عن بعد، خدمات األلعاب، خدمات األندية، خدمات حجز التذاكر وخدمات 
الحجز في االحداث الترفيهية والرياضية والثقافية، خدمات المكتبات االلكترونية لإلمداد 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

لكتروني، بالمعلومات االلكترونية (بما في ذلك معلومات األرشيف) في شكل نص ا
معلومات وبيانات سمعية و / أو مرئية، العاب ووسائل للتسلية ، توفير وتشغيل 
للمؤتمرات االلكترونية ومجموعات المناقشة وغرف المحادثة، توفير الموسيقي 

االلكترونية ( غير قابلة للتحميل) عن طريق االنترنت، توفير الصور الفوتوغرافية 
م، البرامج السمعية والبصرية (غير القابلة للتحميل) والصور والجرافيك والصوت األفال

من على الخط المباشر او من خالل قاعد بيانات الحاسب االلي او من خالل االنترنت او 
المواقع الخاصة به، خدمات التصوير وخدمات توفير معلومات والنصائح المتعلقة 

  ٤١بجميع ما سبق من خدمات بالفئة رقم 
 

العالمة مرتبطة مع  - :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة   االشتراطات      
التنازل عن البيان المصاحب للعالمة -  ١٤١٧٢٧العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0361421  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/12/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية ٩٨١٠٩تيرى افينو ان ،  سياتل ، واشنطن  ٤١٠

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

توفير  توفير المعلومات المتعلقة بالترفيه، نشر المجالت (الدوريات)، -  ٤١الفئة 
منشورات الكترونية على الخط مباشرة ( االنترنت) (غير قابلة للتنزيل)، نشر الكتب 
االلكترونية والمجالت، نشر المواد على وسائط بيانات بصرية أو مغناطيسية، نشر 

الموسيقى على الخط مباشرة (االنترنت)، توفير المعلومات في مجال الترفيه على الخط 
وفير الموسيقى غير القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا والمدونات مباشرة (االنترنت)، ت

الصوتية، توفير المعلومات الترفيهية والتعليمية واألخبار والتعليقات في مجال األحداث 
الحالية والترفيه واألحداث الثقافية واألخبار والرياضة والترفيه واألعمال و المال 

بدنية والطقس والعلم والتكنولوجيا والسفر والسياسة والحكومة والصحة واللياقة ال
والفنون واآلداب ونمط الحياة والنمو الشخصي والمركبات البرية ووسائل النقل والتعليم 

وتطور الطفل والعقارات والموضة والتصميم والوصفات والمكونات والطبخ وديكور 
ات تعليمية المنزل والموسيقى والسينما والتاريخ و الطب والقانون وتوفير معلوم

وترفيهية عن حقوق المستهلك، توفير موقع الكتروني يتضمن معلومات وصوت 
ومنشورات جميعها متعلقة بالترفيه، توفير األخبار والمعلومات في مجال الترفيه متعلقة 

بالمعلومات والمسابقات والنصوص والصوت والمنشورات المتعلقة جميعها بالترفيه، 
يه وصناعة الترفيه، توفير المعلومات حول الترفيه واألفالم االستشارات في مجال الترف

وبرامج التلفزيون عبر شبكات التواصل االجتماعي، توزيع الترفيه عبر اإلذاعة 
واإلعالنات التفاعلية، خدمات معلومات الترفيه وبالتحديد توفير فرص لتبادل المعلومات 

ث الحية والمعلومات المرسلة والمحادثة حول مجموعة من المواضيع من خالل األحدا
عبر البريد، توفير المعلومات والتعليقات والتوصيات المخصصة في مجال الترفيه عبر 

شبكات اتصاالت عالمية، توفير المعلومات والتعليقات في مجال الترفيه والتعليم عبر 
شبكة حاسوب عالمية وبالتحديد المعلومات في مجال الموسيقى والكتب واألفالم 

رسوم المتحركة واأللعاب االلكترونية واللعب واألدوات الرياضية وااللكترونيات وال
والعروض متعددة الوسائط وغيرها من المنتجات المنزلية واالستهالكية، خدمات 

الترفيه وبالتحديد توفير على الخط مباشرة ( االنترنت) برامج صوتية مسجلة مسبقا في 
لصور المتحركة واأللعاب االلكترونية واللعب مجال الموسيقى والكتب واألفالم وا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

واألدوات الرياضية وااللكترونيات والعروض متعددة الوسائط وغيرها من المنتجات 
المنزلية واالستهالكية، خدمات الترفيه وبالتحديد توفير المراجعات على الخط مباشرة ( 

رسوم المتحركة االنترنت) والتقييمات والتوصيات للموسيقى والكتب واألفالم وال
واأللعاب االلكترونية واللعب واألدوات الرياضية وااللكترونيات والعروض متعددة 

الوسائط وغيرها من المنتجات المنزلية واالستهالكية، خدمات الترفيه وبالتحديد توفير 
أجزاء من األعمال الصوتية المسجلة مسبقا عبر االنترنت، نشر الكتب والمجالت 

مال األدبية واألعمال السمعية واألعمال السمعية والبصرية، توفير والدوريات واألع
األعمال البصرية واألعمال السمعية والبصرية غير القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا عبر 

شبكات السلكية، توفير العاب الحاسوب على الخط مباشرة (االنترنت) والقصص 
المعلومات واألخبار والمقاالت التفاعلية على الخط مباشرة (االنترنت)، توفير 

والتعليقات في مجال التعليم والمؤسسات التعليمية، خدمات التعليم المتمثلة بالتعليمات في 
الصف والتعليم عن بعد على الخط مباشرة (االنترنت) حول مواضيع عن األحداث 

لم الحالية والتعليم والتاريخ واللغات والفنون الحرة والرياضيات واألعمال والع
والهوايات والتكنولوجيا والثقافة والرياضة والفنون وعلم النفس والفلسفة، خدمات التعليم 

التفاعلية المتمثلة في التعليمات بمساعدة الحاسوب أو القائمة على الحاسوب حول 
مواضيع متعلقة باألحداث الحالية والتعليم والتاريخ واللغات والفنون الحرة والرياضيات 

علم والهوايات والتكنولوجيا والثقافة والرياضة والفنون وعلم النفس واألعمال وال
والفلسفة، خدمات الترفيه والتعليم المتمثلة بالمدونات الصوتية وبث الفيديو عبر الشبكة 

والبرامج المستمرة التي تضم األخبار والتعليقات في مجال الموسيقى واألعمال السمعية 
عمال األدبية وأحداث رياضية ونشاطات ترفيهية والكتب و المسرح والثقافة واأل

ونشاطات لالستجمام والبطوالت والفن والرقص والموسيقى والثقافة والرياضة 
ومعارض المناسبات الحالية والتعليم الرياضي والنوادي وبرامج اإلذاعة والكوميديا 

لمتاحف والدراما والمسابقات واألعمال المرئية واأللعاب واللعب والمهرجانات وا
والحدائق والمناسبات الثقافية والحفالت والنشر والرسوم المتحركة واألحداث الحالية 

وعروض األزياء والعروض متعددة الوسائط التي يمكن الوصول إليها عبر االنترنت أو 
غير من شبكات الحاسوب أو شبكات االتصاالت، إنتاج برامج اإلذاعة، الترفيه عبر 

يل باألستوديو، توفير المعلومات على الخط مباشرة ( االنترنت) اإلذاعة، خدمات التسج
المتعلقة بالعاب الحاسوب وتحسينات الحاسوب لأللعاب، توفير على الخط مباشرة ( 

االنترنت) قاعدة بيانات للترفيه قابلة للبحث تضم موسيقى غير قابلة للتنزيل وغيرها من 
ت وأخبار ومعلومات، توفير خدمات النصوص الرقمية وملفات سمعية تضم كتب ومجال

المعلومات والنصح واالستشارات فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله والوردة 
  دون غيرها. ٤١بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0381246  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/11/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية- ايدنغ ش م ل روبرتس غروب تر

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الطابق الثانى مبني تشوز شور اوتو ستراد ذوق مكايل كسروان لبنان

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

التعليم تقديم التدريب الترفية النشاطات الرياضية والثقافية حدائق الترفية  -  ٤١الفئة 
يه التى تقديم االلعاب التفاعلية مراكز الترفية لالطفال غرف تحديدا : ردهات الترف

الرسوم المتحركة عروض االداء الحية بواسطة المغيين والفرق والكوميديين 
  ٤١والمهرجين والسحرة والممثلين فئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0407510  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية - نادى سماش الرياضى  - سوفى سبور للرياضة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - خلف فندق نوفتيل المطار 

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١نادي رياضي الوارد بالفئة رقم  -  ٤١الفئة 
 

:      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 ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0408536  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه - الشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيال مصر) ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع خدمات الفئه  -  ٤١الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0416457  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - ميادة سيف الدين حسن التكريتى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - مون الند الشخ زايد  - ١٠فيال 

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١التدريب والترفيه والمعارض بالفئة-٤١الفئة
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن الرسم - باستخدامها مجمعة 
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0417090  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية - شركة اب توينتى لصاالت االلعاب الرياضية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -حدائق القبة  - شارع أحمد زكى متفرع من شارع الدويدار  ٣٧

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١بالفئة رقم صاالت وأندية صحية (جيمات ) الواردة  -  ٤١الفئة 
 

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

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0417669  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - ش .م.م - المصرية للصحافة والنشر واالعالن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - الدقي  -ش وزارة الزراعه ناصيه ش الثوره ٦

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٤١جميع خدمات الفئة-٤١الفئة
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419176  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 41 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات التعليمية، وتحديدًا، توفير موقع تفاعلي على اإلنترنت عبر شبكة  -  ٤١الفئة 
 ١٢معلومات كمبيوتر عالمية لتدريس الرياضيات في الصفوف من رياض األطفال إلى 

  .٤١الواردة في الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419180  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ش ذات مسئوليه محدودة - سافاس ليرنينج كومباني ال ال سي 

 :نواــــــــــــــــــالعن
  

  ٧٦٥٢باراموس  ان جيه  ٥٠٢ايست ميدالند  أفى سويت  ١٥

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

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

رات غير قابلة للتنزيل في طبيعة مواد تعليمية في مجال تعليم القراءة يعرض منشو
  .٤١) الواردة في الفئة ١٢إلى  ٦والكتابة وفنون اللغة (من الصف 

 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419349  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردي  - بيتر نشات ميخائيل عوض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السالم -الرئيسي شركة النصر  ١٥ش  -تقسيم النزهة الجديدة    - ١١١٣قطعة رقم 

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١الواردة بالفئة رقم  خدمات تعليم لعبة الشطرنج -  ٤١الفئة 
 

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 ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421330  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ة نيفاداشركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والي -انك  - امازون تكنولوجيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

توفير المعلومات في مجال الترفيه، توفير المعلومات المتعلقة بالترفيه  -  ٤١الفئة 
بيانات حاسوبية أو عبر شبكة حاسوب عالمية  والتعليم المقدمة على االنترنت من قاعدة

والمتعلقة باالفالم والصور المتحركة واالفالم الوثائقية واالفالم وبرامج التلفزيون 
والرسومات والرسوم المتحركة والعروض متعددة الوسائط، توفير المعلومات واآلراء 

وفير برامج صوت والتوصيات الشخصية في مجال الترفيه، خدمات الترفيه وبالتحديد ت
مسجلة مسبقاً على الخط مباشرة (اإلنترنت) في مجال الموسيقى والكتب واألفالم 

والرسوم المتحركة واأللعاب واللُّعب والمنتجات الرياضية واإللكترونيات وعروض 
الوسائط المتعددة والفيديو وأقراص الفيديو الرقمية و غيرها من السلع االستهالكية 

الترفيه وبالتحديد توفير مقاطع فيديو من االعمال السمعية والبصرية  والمنزلية، خدمات
والسمعبصرية المسجلة مسبقا عبر شبكات السلكية، توفير ألعاب الحاسوب على الخط 
مباشرة والقصص التفاعلية على الخط مباشرة، توفير المعلومات واألخبار والمقاالت 

فالم والتلفزيون واالعمال السمعبصرية والتعليقات في مجال الترفيه بما في ذلك األ
والموسيقى واالعمال السمعية والكتب والمسرح واألعمال األدبية والفعاليات الرياضية 

واألنشطة الترفيهية واألنشطة لالستجمام والبطوالت والفن والرقص والمسرحيات 
المسابقات الموسيقية والمعارض والتعليمات الرياضية والنوادي والراديو والكوميديا و

واألعمال البصرية واأللعاب واللعب والمهرجانات والمتاحف والمتنزهات واألحداث 
الثقافية والحفالت الموسيقية والنشر والرسوم المتحركة واألحداث الجارية وعروض 

الوسائط المتعددة، توفير على الخط مباشرة قاعدة بيانات للترفيه غير قابلة للتنزيل تضم 
ر قابلة للتنزيل وأفالم وبرامج تلفزيونية وموسيقى وغيرها من ألعاب رقمية غي

النصوص الرقمية وملفات صوتية وفيديوية تضم الكتب والمجالت واالخبار ومعلومات 
عامة، توفير على الخط مباشرة قاعدة بيانات غير قابلة للتنزيل وقابلة للبحث تضم 

وشبكات االتصاالت عن  محتويات سمعية وبصرية وسمعبصرية متاح عبر االنترنت
  ٤١بعد وشبكات االتصاالت عن بعد الالسلكية في مجال الترفيه. بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال -  980 عدد

وغيرها ٣٧٣٠٤٣العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422486  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  - بارامونت بيكتشرز كوربوريشن  
  الواليات المتحدة االمريكية - كاليفورنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ةالواليات المتحدة االمريكي -  ٩٠٠٣٨كاليفورنيا   -هوليود   - ميلروز أفنيو  ٥٥٥٥

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تعليمية وترفيهية، تحديدًا توفير فيديو مباشر ومسجل مسبقا أونالين  -  ٤١الفئة 
وغير قابل للتنزيل في مجاالت إعداد تقارير عن األحداث الراهنة، واألخبار، والترفيه، 

ية؛ خدمات تعليمية والرياضة، والكوميديا، والدراما، والموسيقى، ومقاطع فيديو موسيق
وترفيهية، تحديدًا عرض متعدد الوسائط لفيديو مباشر ومسجل مسبقا في مجاالت إعداد 

تقارير عن األحداث الراهنة، واألخبار، والرياضة، والترفيه، والكوميديا، والدراما، 
مرئي - والموسيقى، ومقاطع فيديو موسيقية؛ توفير موقع ويب يتعلق بمحتوى سمعي

ابل للتنزيل ومسجل مسبقا، وبخاصة الصور المتحركة، وبرامج مباشر غير ق
تليفزيونية، ومقاطع فيديو، ومقاطع فيديو موسيقية، والموسيقى، ومقاطع الفيديو، 

ومقاطع صوتية، ومقاطع موسيقية، ومقاطع من أفالم، وصور فوتوغرافية، في مجاالت 
والرياضة، والكوميديا،  إعداد تقارير عن األحداث الراهنة، واألخبار، والترفيه،

والدراما، والموسيقى، ومقاطع فيديو موسيقية؛ توفير موقع ويب يتعلق بفيديو وألعاب 
تفاعلية غير قابلة للتنزيل؛ توفير ألعاب تفاعلية أونالين؛ توفير معلومات أونالين عبر 

ية، شبكات السلكية، اإلنترنت، وشبكات الحاسب اآللي العالمية، واإلقليمية، والمحل
متعلقة بصور متحركة، وبرامج تليفزيونية، ومقاطع فيديو، ومقاطع فيديو موسيقية، 

والموسيقى؛ توفير مصادر ودليل توجيهي تفاعلية أونالين للبرامج متعلقة بصور 
متحركة، وبرامج تليفزيونية، ومقاطع فيديو، ومقاطع فيديو موسيقية، وموسيقى معدة 

نشر إلكترونية، تحديدًا نشر أونالين للنصوص، ومواد وفقا لتفضيالت المشاهد؛ خدمات 
مرئية لصالح آخرين للبث أو - جرافيكية، وصور فوتوغرافية، وصور وأعمال سمعية

التنزيل، تتعلق باألحداث الراهنة، واألخبار، والترفيه، والرياضة، والكوميديا، الدراما، 
مرئية، تحديدًا صور -سمعيةوالموسيقى، ومقاطع فيديو موسيقية؛ إنتاج وتوزيع أعمال 

متحركة، وبرامج تليفزيونية، ومقاطع فيديو، ومقاطع فيديو موسيقية، وموسيقى 
وتسجيالت بودكاست، للبث أو التنزيل في مجاالت إعداد تقارير عن األحداث الراهنة، 

واألخبار، والترفيه، والرياضة، والكوميديا، والدراما، الموسيقى، ومقاطع فيديو 
مرئية يمكن تنزيلها أو عرضها من موقع ويب، أي - تأجير أعمال سمعية موسيقية؛

صور متحركة، ومقاطع فيديو تتعلق ببرامج تليفزيونية، ومقاطع فيديو، ومقاطع فيديو 
موسيقية، وموسيقى وتسجيالت بودكاست، في مجاالت األخبار، والرياضة، والترفيه، 

ديو موسيقية؛ تأجير ألعاب الفيديو؛ إنتاج والكوميديا، والدراما، والموسيقى، ومقاطع في
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

وعرض فيديو وبرمجيات ألعاب الحاسب اآللي؛ توفير مدونات في صورة صحف 
أونالين عبر اإلنترنت تتعلق بمجاالت إعداد تقارير عن األحداث الراهنة، واألخبار، 

الواردة  والترفيه، والرياضة، والكوميديا، والدراما، والموسيقى، ومقاطع فيديو موسيقية
  ٤١بالفئة رقم 

 

منح حق خاص على االلوان -  ٢٩٣٥١٧االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422531  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفاداشركة امريكية  -انك  - امازون تكنولوجيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات التعليمية وبالتحديد تطوير منهج دراسي لآلخرين في مجاالت  -  ٤١الفئة 
  ٤١التسويق والواردة بالفئة رقم الدعاية واالعالن و

 

منح الطالب حق خاص  - وغيرها  ٧٥١٦٤١االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424422  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

 :لالتسجي إسم طالب
  

  افراد مصرين الجنسية -احمد حنفى احمد محمود حجاب  - ريم وائل محمود محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  - المهندسين  - ش لبنان  ٥٦

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١الخدمات التعليمية والثقافية والترفيهية الواردة بالفئة  -  ٤١الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424995  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - تي ان تي في 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة السادس من اكتوبر - مدينة السادس من اكتوبر  - ية المنطقة الحرة االعالم

 41 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات  - خدمات تنظيم المهرجانات والمسابقات الفنيه  -برنامج تليفزيونى  -  ٤١الفئة 
  ٤١ترفيهيه وجميع حدمات الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425851  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - السادس من اكتوبر للتنمية واالستثمار سوديك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة السادس من اكتوبر - مدينة الشيخ زايد 

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئه  -  ٤١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426174  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده - جيه او اس للتجارة الدولية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مصر الجديده  - ارض الجولف  - ش مختار سعيد  ١١

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١االستشارات والتدريب بالفئه رقم  -  ٤١الفئة 
 

بى  bالتنازل عن حرف  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
التنازل عن البيان التجارى على حدة - على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ها طلب رقم قدم عن
 

    0426253  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  - شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

االمارات العربيه  -دبى  - ١٩٩٩١ص ب  - بزنس باى  ٢٨طابق  - وان باى امونيات 
  متحدهال

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الترفيه ، خاصة، توفير تشغيل غير قابل للتنزيل لمحتوى وسائط  -  ٤١الفئة 
ترفيه سمعي بصري عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت األخرى ؛ الخدمات الترفيهية ، 

يهية ، خاصة، اختيار محتوى وسائط ترفيهية سمعية ومرئية لآلخرين ؛ الخدمات الترف
خاصة، سلسلة برامج وسائط متعددة تتضمن العروض الموسيقية والمحتوى الترفيهي 

الموزع عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت األخرى ؛ المعلومات ،االستشارات 
والخدمات االستشارية المتعلقة بما سبق ذكره ؛ توفير موسيقى عبر اإلنترنت ، غير 

ر األفالم ،الحفالت الموسيقية ،مقاطع الفيديو غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت ؛ توفي
القابلة للتنزيل، عبر خدمات نقل الفيديو عند الطلب ؛ توفير نظام قائم على الويب وبوابة 

إلكترونية للعمالء للمشاركة في األلعاب عبر اإلنترنت ؛ توفير قاعدة بيانات على 
ت الموسيقى ،األفالم ،األلعاب اإلنترنت عبر شبكة اتصاالت تتضمن معلومات في مجاال

عبر اإلنترنت وبيانات الترفيه ؛ إنتاج موسيقي؛ توفير ألعاب الكمبيوتر عبر اإلنترنت ؛ 
تأجير األفالم ،برامج ألعاب الفيديو وألعاب الكمبيوتر والتسجيالت الموسيقية عبر شبكة 

الخط المباشر  اتصاالت ؛ الترفيه اإلذاعي والتلفزيوني الذي يمكن الوصول إليه على
عبر اإلنترنت ؛ البرمجة الموسيقية؛ تحرير ونشر األعمال الموسيقية ومقاطع الفيديو 

عبر اإلنترنت ؛ برامج األلعاب اإلذاعية والتفاعلية ؛ الترفيه اإلذاعي والتلفزيوني 
 التفاعلي ؛ خدمات إنتاج وتحرير األفالم، األفالم التلفزيونية ،البرامج التلفزيونية ،البث

اإلذاعي ،المناقشات ،المقابالت والتقارير ، يمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت عن 
طريق موقع على اإلنترنت ؛ إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية ؛ تنظيم مسابقات للتعليم أو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

893 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

الترفيه ؛ ترتيب وإجراء غرف الدردشة التفاعلية على اإلنترنت ؛ خدمات استوديو 
ن اإلخباريين ؛ تصوير الفيديو؛ خدمات التحرير والنشر ، بما التسجيل؛ خدمات المراسلي

في ذلك عبر اإلنترنت ، للصور ،مقتطفات األخبار ،النصوص غير نصوص الدعاية 
،المناقشات ،المقابالت ،التقارير وغرف الدردشة ؛ الترفيه ، خاصة، توفير الموسيقى 

اتصال ؛ توفير قاعدة بيانات ،األفالم واأللعاب للمستخدمين عبر اإلنترنت عبر شبكة 
عبر اإلنترنت عبر شبكة اتصاالت تتضمن بيانات الموسيقى ،األفالم ،األلعاب عبر 

اإلنترنت و بيانات الترفيه ؛ إنتاج موسيقي؛ تقديم ألعاب الكمبيوتر ،الحفالت الموسيقية 
ة عبر اإلنترنت ؛ تأجير األفالم ،ألعاب الفيديو والكمبيوتر والموسيقى عبر شبك

  اتصاالت ؛ التعليم؛ توفير التدريب ؛ وسائل الترفيه؛ األنشطة الرياضية والثقافية.
  ) دون غيرهـــــــــــــا٤١الـــــــــــــــــوارده 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426369  

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  باسل سامى سعد -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١خدمات الفئه  -  ٤١الفئة 
 

لعالمة باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك ا
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426414  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 41 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها٤١خدمات الفئه  -  ٤١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427497  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

وده المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية شركة محد - اينستاجرام ال ال سي 
 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه. - ٩٤٠٢٥ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  ١٦٠١

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

إلى قواعد " خدمات ترفيهية الخدمات الترفيهية، وهما، وتوفير الوصول  -  ٤١الفئة 
البيانات اإللكترونية التفاعلية واإلنترنت من محتوى المعرفة من قبل المستخدم، 

ومحتوى طرف ثالث والفيديو والصوت والمرئية، والمواد السمعية والبصرية في مجال 
  ٤١المصلحة العامة. خدمات مشاركة الفيديو " بالفئة 

 

يةمنح الطالب حق اسبق -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

897 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427513  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه - تى ان تى فى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة السادس من اكتوبر - مدينة السادس من اكتوبر  - المنطقة الحرة االعالمية 

 41 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات  - خدمات تنظيم المهرجانات والمسابقات الفنية  -برنامج تليفزيوني  -  ٤١الفئة 
  ٤١ترفيهية وجميع خدمات الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428023  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - ميراج للفنادق والتنمية السياحيه ش. م . م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر - الغردقه  -بالمركز السياحى امام القريه الجنوبى  ١١٠١٥الفيال رقم 

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

 )٤١دمات الواردة بالفئة (كافة الخ-٤١الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428423  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية - انترناشونال بيزنيس ماشينز كوربوريشن  
  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية ارمونك ، نيو يورك - نيو اورتشارد رود 

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات التعليمية ؛ خدمات الترفيه؛ خدمات التدريب؛ خدمات تنظيم وإدارة  -  ٤١الفئة 
المؤتمرات المنعقدة إلكترونيا والحلقات الدراسية المنعقدة إلكترونيا للغايات الثقافية 

لكترونية، تحديدا: خدمات عقد الصفوف والحلقات والتعليمية؛ الخدمات التعليمية اإل
الدراسية والمؤتمرات وورش العمل في مجال الحواسيب وخدمات الحاسوب 

وتكنولوجيا المعلومات والذكاء االصطناعي والحوسبة على شبكة االنترنت وتقنية 
سلسلة الكتل والحوسبة الكمية وإدارة قواعد البيانات وتكنولوجيا معالجة الصور 

الصوت واالتصاالت بعيدة المدى واألمن السيبراني والتفكير التصميمي والشبكات و
العالمية للحاسوب؛ خدمات التدريب في مجال الحواسيب وخدمات الحاسوب وتكنولوجيا 

المعلومات والذكاء االصطناعي والحوسبة على شبكة االنترنت وتقنية سلسلة الكتل 
نات وتكنولوجيا معالجة الصور والصوت والحوسبة الكمية وإدارة قواعد البيا

واالتصاالت بعيدة المدى واألمن السيبراني والتفكير التصميمي والشبكات العالمية 
للحاسوب؛ خدمات إقامة المعارض الترفيهية إلكترونيا في مجال توضيحات تكنولوجيا 

نيا عبر المعلومات؛ خدمات الترفيه، تحديدا: توفير ألعاب الحاسوب التعليمية إلكترو
اإلنترنت؛ خدمات تنظيم وترأس المؤتمرات المنعقدة إلكترونيا عبر اإلنترنت وخدمات 

عقد الندوات إلكترونيا عبر اإلنترنت وخدمات عقد االجتماعات إلكترونيا عبر 
اإلنترنت؛ خدمات ترأس المعارض اإللكترونية الثقافية أو التعليمية؛ الخدمات التعليمية، 

) دون ٤١يم وتتبع تقدم الطلبة. الـــــــــــــــــوارده بالفئة (تحديدا: خدمات تقي
  غيرهـــــــــــــا

 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428468  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -والتنمية السياحية ش م م ميراج للفنادق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر - الغردقه  - بالمركز السياحي امام القريه الجنوبي  ١١٠١٥

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١كافه الخدمات الوارده بالفئه  -  ٤١الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - ى االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص عل -االشتراطات        :      
٤٢٨٠٢٣مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428546  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرية الجنسية - فردي  - رانيا تهامى مهدي غيضان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المعادي  - الدور االرضي  - ١شقة رقم  - ثكنات المعادي  -الرفاعي ش  ١٢

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١خدمات الفئة رقم  -  ٤١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ها طلب رقم قدم عن
 

    0430979  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ابانوب ميالد موريس صليب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بمك/  - المنطقة الصناعية ب / ج مدينة العبور محافظة القليوبية  ٢٢٠٠٦بلوك  ٢١ق 
  ماهر عبد الواحد احمد

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤١صالة العاب رياضية ، جيم رياضي الواردة بالفئة  -  ٤١الفئة 
 

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 نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431015  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  مساهمة مصرية - اعمل بزنس لالستشارات المالية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي الجديدة  -الالسلكي  -ز شارع احمد كامل  ١

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع خدمات الفئة رقم  -  ٤١الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431160  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - واستشارات االعمال مكانك لحلول 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المعادى  - المعادى الجديده  -تقسيم الالسلكى  ٤ج /  ٢

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  -  ٤١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - لوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على اال
باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0331990  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/03/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا انجلترا  - اورانج براند سيرفيسز ليمتد 
 وويلز

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

  آيه كيو ، المملكه المتحدة ٢ ١موري ريفرسيد ، لندن اس اىه  ٣

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات العلمية والتكنولوجية واألبحاث والتصميمات المتعلقة بها، خدمات  -  ٤٢الفئة 
تطوير، أبحاث معامل األبحاث، إدارة األبحاث والمشروعات الخاصة بالتصميمات وال

عن المنتج، وتصميماتها وتطويرها، أبحاث فنية, أبحاث, وخدمات التصميم والتطوير 
في مجال الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر، وأنظمة الكمبيوتر ، حلول تطبيقات برمجيات 

الكمبيوتر، أنظمة معالجة البيانات، ألعاب الكمبيوتر، وبرامج الواقع االفتراضي، إدارة 
أنظمة معالجة البيانات المحوسبة، خدمات االتصاالت، حلول االتصاالت، البيانات و

تطبيقات االتصاالت، أنظمة االتصاالت وأجهزة توصيل الشبكات وتوفير االستشارات 
الفنية، والمعلومات والنصائح المتعلقة بما سبق، تصميم وتطوير برمجيات تشغيل 

ية لتصميم وتطوير شبكات الحوسبة شبكات ووحدات خدمة الكمبيوتر، البرامج التشغيل
السحابية، التصميم الفني وتخطيط شبكات االتصاالت، التصميم والتطوير برامج امن 
اإلنترنت، تصميم وتطوير أنظمة أمن البيانات اإللكترونية خدمات الحوسبة السحابية، 

ة، خدمات االختبارات الفنية االختبارات الصناعية ، التحضير للتقارير والدراسات الفني
الكمبيوتر من حيث التحديث وتصميم مكونات الحاسب االّلي، برمجيات الحاسب االّلي 

وبرامج الحاسب االّلي وخدمات برمجة الحاسب االّلي ، تحضير وتوفير المعلومات 
علي الحاسب االّلي وشبكات اإلنترنت، توفير النصائح الفنية وخدمات المؤتمرات في 

ية و واالتصال عن بعد، االستشارات في مجال الشبكات مجال التكنولوجيا العلم
وخدمات الحوسبة السحابية ،االستشارات الفنية المتعلقة بتطبيق واستخدام برامج 
الكمبيوتر، والخدمات االستشارية في مجال تكامل أنظمة المعلومات الحاسوبية، 

والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة المعمارية تكنولوجيا المعلومات 
إستشارات الكمبيوتر األمنية، تصميم وتطوير الحاسب االّلي وأنظمة ومعدات اإلتصال 

عن بعد، خدمات إدارة الحاسب االّلي، خدمات التشغيل لشبكات الحاسب االّلي، وشبكات 
االتصال عن بعد وشبكات إرسال البيانات، خدمات الحاسب االّلي المباشرة، خدمات 

معطاة المباشرة، برمجة برامج أمن اإلنترنت، خدمات توفير وسيلة الوصول البرامج ال
للمعلومات عبر الشبكات المباشرة، إيجار الحاسب االّلي، تصميم، ورسم وكتابة لكل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو -  980 عدد

صفحات شبكات االنترنت، خدمات تخليق الصور المرئية والمتفاعلة، عمل وتخليق 
وإضافة شبكات المواقع األخرى، إضافة  قاعدة البيانات، وشبكات المواقع، واالنترنت،

قواعد البيانات والمدونات ومواقع االنترنت، إضافة منصات علي شبكة اإلنترنت؛ 
إضافة تطبيقات برامج الكمبيوتر لالّخرين، إضافة مساحة الذاكرة علي شبكة اإلنترنت؛ 

ية، إضافة واستئجار مساحة الذاكرة إلضافة المواقع، أضافة منصات التجارة اإللكترون
الوسائط المتعددة والتطبيقات التفاعلية، إستخدام برامج إلضافة إدارة المكتبة، إجراء 

المناقشات لتسهيل إضافة التفاعل علي االنترنت؛ إضافة مرافق الويب علي شبكة 
اإلنترنت لالّخرين ، اضافة لبيانات والملفات، والتطبيقات والمعلومات االّلية، استضافة 

مة، تركيب وصيانة برمجيات الحاسب االّلي، تأجير وقت للدخول علي وحدات الخد
قاعدة بيانات الحاسب االّلي، ، تأجير وقت إلتاحة الدخول علي نشرة الحاسب االّلي 

وألواح الرسائل وشبكات الحاسب االّلي، توفير االستخدام المؤقت لتطبيقات اإلنترنت، 
للتحميل) علي اإلنترنت لتشغيل شبكات وأدوات البرمجيات والبرامج (غير القابلة 

الكمبيوتر ووحدات الخدمة، استئجار البرامج التشغيلية للوصول إلي واستخدام شبكة 
الحوسبة السحابية، استئجار البرمجيات الالزمة لتشغيل شبكات الكمبيوتر ووحدات 

 الخدمة، استئجار وحدات خدمة الويب، استئجار برنامج ألعاب الكمبيوتر، توفير
االستخدام المؤقت لبرنامج التشغيل (الغير قابلة للتحميل) على اإلنترنت من أجل 

الوصول إلي واستخدام شبكة الحوسبة السحابية، توفير االستخدام المؤقت لبرامج امن 
اإلنترنت، ،استئجار مساحة الذاكرة علي وحدات الخدمة إلضافة لوحات اإلعالنات 

اإلنترنت صناعة وتجميع وصيانة سجل أسماء اإللكترونية؛ خدمات مقدمي خدمة 
النطاقات، إنشاء وتشغيل وصيانة المواقع وصفحات الشبكات، وبوابات تسجيل النص، 

والصور والموسيقي وتقدم من خالل الحواسب االّلية أو الهواتف المحمولة، خدمات 
اإلنترنت،  توفير المعلومات واالستشارات المباشرة من قواعد بيانات الحاسب االّلي أو

رصد أنظمة الكمبيوتر عن طريق التحكم عن بعد؛ خدمات امن الكمبيوتر للحماية من 
الوصول غير المشروع إلي الشبكة؛ إدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات، تكوين شبكات 

الحاسوب باستخدام البرمجيات؛ خدمات تكامل النظم الحاسوبية، إدارة مشاريع 
)؛ خدمات النشرات الجوية EDPة االلكترونية للبيانات (الكمبيوتر في مجال المعالج

والمعلومات عن الطقس، خدمات التصميم الداخلي، خدمات المعلومات واالستشارات 
 ٤٢التابعة لكل الخدمات المذكورة. بالفئة رقم

 

يان التنازل عن الب - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
١٤١٧٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -المصاحب للعالمة  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0331996  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/03/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  آيه كيو ، المملكه المتحدة ٢ ١موري ريفرسيد ، لندن اس اىه  ٣

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات العلمية والتكنولوجية واألبحاث والتصميمات المتعلقة بها، خدمات  -  ٤٢الفئة 
صميمات والتطوير، أبحاث معامل األبحاث، إدارة األبحاث والمشروعات الخاصة بالت

عن المنتج، وتصميماتها وتطويرها، أبحاث فنية, أبحاث, وخدمات التصميم والتطوير 
في مجال الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر،و أنظمة الكمبيوتر ، حلول تطبيقات برمجيات 
الكمبيوتر، أنظمة معالجة البيانات، ألعاب الكمبيوتر، برامج الواقع االفتراضي، إدارة 

لبيانات وأنظمة معالجة البيانات المحوسبة، خدمات االتصاالت، حلول االتصاالت، ا
تطبيقات االتصاالت، انظمة االتصاالت وأجهزة توصيل الشبكات وتوفير االستشارات 

الفنية، والمعلومات والنصائح المتعلقة بما سبق، تصميم وتطوير برمجيات تشغيل 
ج التشغيلية لتصميم وتطوير شبكات الحوسبة شبكات ووحدات خدمة الكمبيوتر، البرام

السحابية، التصميم الفني وتخطيط شبكات االتصاالت، التصميم والتطوير برامج امن 
اإلنترنت، تصميم وتطوير أنظمة ـمن البيانات اإللكترونية خدمات الحوسبة السحابية، 

سات الفنية، خدمات االختبارات الفنية االختبارات الصناعية ، التحضير للتقارير والدرا
الكمبيوتر من حيث التحديث وتصميم مكونات الحاسب االّلي، برمجيات الحاسب االّلي 
وبرامج الحاسب االّلي خدمات برمجة الحاسب االّلي ، تحضير وتوفير المعلومات علي 
الحاسب االّلي وشبكات اإلنترنت، توفير النصائح الفنية وخدمات المؤتمرات في مجال 

يا العلمية و واالتصال عن بعد، االستشارات في مجال الشبكات وخدمات التكنولوج
الحوسبة السحابية ،االستشارات الفنية المتعلقة بتطبيق واستخدام برامج الكمبيوتر، 

الخدمات االستشارية في مجال تكامل أنظمة المعلومات الحاسوبية، وتكنولوجيا 
علومات والبنية التحتية، إستشارات المعلومات، والهندسة المعمارية تكنولوجيا الم

الكمبيوتر األمنية، تصميم وتطوير الحاسب االّلي وأنظمة ومعدات اإلتصال عن بعد، 
خدمات إدارة الحاسب االّلي، خدمات التشغيل لشبكات الحاسب االّلي، وشبكات االتصال 

رامج عن بعد وشبكات إرسال البيانات، خدمات الحاسب االّلي المباشرة، خدمات الب
المعطاة المباشرة، برمجة برامج أمن اإلنترنت، خدمات توفير وسيلة الوصول 

للمعلومات عبر الشبكات المباشرة، إيجار الحاسب االّلي، تصميم، ورسم وكتابة لكل 
صفحات شبكات االنترنت، خدمات تخليق الصور المرئية والمتفاعلة، عمل وتخليق 

ترنت، وإضافة شبكات المواقع األخرى، إضافة قاعدة بيانات، وشبكات المواقع، واالن
قواعد البيانات والمدونات ومواقع االنترنت، إضافة منصات علي شبكة اإلنترنت؛ 
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إضافة تطبيقات برامج الكمبيوتر لالّخرين، إضافة مساحة الذاكرة علي شبكة اإلنترنت؛ 
كترونية، إضافة واستئجار مساحة الذاكرة إلضافة المواقع، أضافة منصات التجارة اإلل

الوسائط المتعددة والتطبيقات التفاعلية، إستخدام برامج إلضافة إدارة المكتبة، إجراء 
المناقشات لتسهيل إضافة التفاعل علي االنترنت؛ إضافة مرافق الويب علي شبكة 
اإلنترنت لالّخرين ، استضافة لبيانات والملفات، والتطبيقات والمعلومات االّلية، 

ات الخدمة، تركيب وصيانة برمجيات الحاسب االّلي، تأجير وقت للدخول استضافة وحد
علي قاعدة بيانات الحاسب االّلي، ، تأجير وقت إلتاحة الدخول علي نشرة الحاسب االّلي 

وألواح الرسائل وشبكات الحاسب االّلي، توفير االستخدام المؤقت لتطبيقات اإلنترنت، 
لقابلة للتحميل) علي اإلنترنت لتشغيل شبكات وأدوات البرمجيات والبرامج (غير ا

الكمبيوتر ووحدات الخدمة، استئجار البرامج التشغيلية للوصول إلي واستخدام شبكة 
الحوسبة السحابية، استئجار البرمجيات الالزمة لتشغيل شبكات الكمبيوتر ووحدات 

، توفير الخدمة، استئجار وحدات خدمة الويب، استئجار برنامج ألعاب الكمبيوتر
االستخدام المؤقت لبرنامج التشغيل (الغير قابلة للتحميل) على اإلنترنت من أجل 

الوصول إلي واستخدام شبكة الحوسبة السحابية، توفير االستخدام المؤقت لبرامج امن 
اإلنترنت، ،استئجار مساحة الذاكرة علي وحدات الخدمة إلضافة لوحات اإلعالنات 

ي خدمة اإلنترنت صناعة وتجميع وصيانة سجل أسماء اإللكترونية؛ خدمات مقدم
النطاقات، إنشاء وتشغيل وصيانة المواقع وصفحات الشبكات، وبوابات تسجيل النص، 

والصور والموسيقي وتقدم من خالل الحواسب االّلية أو الهواتف المحمولة، خدمات 
لي أو اإلنترنت، توفير المعلومات واالستشارات المباشرة من قواعد بيانات الحاسب االّ 

رصد أنظمة الكمبيوتر عن طريق التحكم عن بعد؛ خدمات امن الكمبيوتر للحماية من 
الوصول غير المشروع إلي الشبكة؛ إدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات، تكوين شبكات 

الحاسوب باستخدام البرمجيات؛ خدمات تكامل النظم الحاسوبية، إدارة مشاريع 
)؛ خدمات النشرات الجوية EDPالمعالجة االلكترونية للبيانات (الكمبيوتر في مجال 

والمعلومات عن الطقس، خدمات التصميم الداخلي، خدمات المعلومات واالستشارات 
  ٤٢التابعة لكل الخدمات المذكورة. بالفئة رقم 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0341601  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/10/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - شركة مداد   مهندسون استشاريون ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - المهندسين  - ش الشهيد احمد يحي ابراهيم متفرع من ش وادى النيل  ٤

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢االستشارات الهندسية بالفئة  -  ٤٢الفئة 
 

الشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمةا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0341602  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/10/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - مهندسون استشاريون ش م م  - مداد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -متفرع من شارع وادى النيل  - لشهيد احمد يحي ابراهيم شارع ا ٤

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢االستشارات الهندسية بالفئة  -  ٤٢الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان االموضحة بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0355103  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/08/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقانون  - فار فيتشد تروبيكالز ال ال سى 
  الشركات لوالية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

يات المتحدة الوال ١٩٨٠٣، ويلمينجتون ، ديالوير  ٢٠٢طريق فوولك ، سويت  ١٠٣
  االمريكية

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

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

عد لنظم التشغيل وبرامج الحاسوب، خدمات الحاسوب وخاصة االستضافة عن بُ 
وتطبيقات الحاسوب، االستضافة لنظم التشغيل وتطبيقات الحاسوب من خالل اإلنترنت، 
توفير وسط حاسوبي افتراضي يمكن الوصول إليه عبر اإلنترنت، تأجير مرافق حوسبة 

وتخزين بيانات بسعات متغيرة، توفير برامج غير قابلة للتنزيل ويمكن الوصول إليها 
سوب العالمية من أجل إدارة تطبيقات الحاسوب، إنشاء منصة إنترنت عبر شبكة الحا

للتجارة اإللكترونية، تصميم وإدارة ومراقبة منتديات الحوار على الخط مباشرة 
(اإلنترنت)، إنشاء صفحات ويب مخزنة إلكترونياً للخدمات التي تقدم على الخط مباشرة 

إعداد وصيانة المواقع اإللكترونية للغير،  (اإلنترنت) ولشبكة اإلنترنت، تخزين البيانات،
إدارة المواقع اإللكترونية للغير، تأجير خوادم الويب، خدمات صيانة وإنشاء واستضافة 

المواقع اإللكترونية، خدمات مزودي التطبيقات وتحديداً توفير واستضافة وإدارة 
البيانات في مجاالت وتطوير وصيانة التطبيقات والبرامج والمواقع اإللكترونية وقواعد 

التجارة اإللكترونية والدفع عبر اإلنترنت وترتيب الطلبيات وتصميم المواقع اإللكترونية 
وتخزين البيانات وجدولة السعة المحوسبة المشتركة وخدمات إرسال الرسائل وحساب 
تصنيف المواقع اإللكترونية على أساس حركة المستخدمين، برمجة الحاسوب، خدمات 

الستشارات فيما يتعلق بإدارة التطبيقات متعددة الوسائط والعرض والرقابة تقديم ا
وبرمجة الحاسوب، أجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب وتصميم نظم 

الحاسوب، خدمات تحرير وتحديث وصيانة ودعم برامج ونظم الحاسوب، خدمات 
رض والرقابة والبحث الحاسوب التي تتعلق بإدارة التطبيقات متعددة الوسائط والع

وإدارة قواعد البيانات وإدارة المرافق واالستعانة بمصادر خارجية، خدمات الحاسوب 
وبخاصة استضافة قاعدة بيانات عبر اإلنترنت تضم مدى واسع من معلومات المصلحة 
العامة عبر اإلنترنت، خدمات الحاسوب وتحديداً توفير محركات البحث للحصول على 

مامات العامة، استضافة قاعدة بيانات تفاعلية إلرسال الرسائل بين معلومات االهت
مستخدمي الحاسوب والمشتركين، توفير برامج تصفح عبر اإلنترنت غير قابلة للتنزيل، 

توفير برامج ألجهزة االتصاالت النقالة غير القابلة للتنزيل من أجل تعزيز الولوج 
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وب وأجهزة الحاسوب النقالة والمتحركة المتنقل إلى اإلنترنت عن طريق أجهزة الحاس
وأجهزة االتصاالت النقالة والمتحركة، خدمات تقديم االستشارات والتصميم فيما يتعلق 

بأجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب، خدمات تقديم االستشارات والتصميم فيما 
تصاالت النقالة يتعلق بأجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب النقالة وأجهزة اال

والمتحركة، استضافة المحتوى والصور الفوتوغرافية والنصوص والبيانات والصور 
والمواقع اإللكترونية وغيرها من األعمال اإللكترونية للغير، توفير محركات البحث، 

توفير منصات بحث تتيح للمستخدمين طلب واستقبال الصور الفوتوغرافية والنصوص 
األعمال اإللكترونية، خدمات استضافة تفاعلية تتيح للمستخدمين والبيانات والصور و

نشر ومشاركة ما يخصهم من الصور الفوتوغرافية والنصوص والبيانات والصور على 
الخط مباشرة (اإلنترنت)، خدمات الحاسوب وبخاصة تكوين مجموعات افتراضية 

ات العائدة للمستخدمين للمساهمة في النقاش والحوار والحصول على المعلوم
(التعليقات) وتشكيل مجموعات افتراضية واالنخراط في خدمات التواصل االجتماعي، 

تركيب وصيانة برامج الحاسوب، توفير مواقع إلكترونية تضم المعلومات الفنية فيما 
يتعلق ببرامج وأجهزة الحاسوب التشغيلية، نقل بيانات المستندات من نسق واحد 

تضافة المحتوى الرقمي على شبكات الحاسوب العالمية للحاسوب إلى نسق آخر، اس
والشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت اإللكترونية، توفير منصات بحث تتيح 

للمستخدمين طلب واستقبال المحتويات والنصوص واألعمال البصرية واألعمال 
تندات السمعية واألعمال السمع بصرية واألعمال األدبية والبيانات والملفات والمس

واألعمال اإللكترونية، توفير استخدام مؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل 
ومرافق على الخط مباشرة (اإلنترنت) لتمكين المستخدمين من الولوج إلى وتنزيل 
برامج الحاسوب، استضافة وجدولة وصيانة قواعد البيانات عبر اإلنترنت للغير، 

مج تستخدم في إدارة قواعد البيانات، االستضافة الحوسبة السحابية التي تضم برا
) وتضم برامج ASPالسحابية لقواعد البيانات اإللكترونية، خدمات مزودي التطبيقات (

) تضم منصات برامج PAASتستخدم في إدارة قواعد البيانات، المنصات كخدمات (
م برامج ) تضSAASالحاسوب تستخدم في إدارة قواعد البيانات، البرامج كخدمات (

تستخدم في إدارة قواعد البيانات، الخدمات الحاسوب وتحديداً توفير خوادم قواعد بيانات 
متغيرة السعة للغير، توفير مواقع إلكترونية تضم برامج غير قابلة للتنزيل إلدارة قواعد 

البيانات، خدمات الحاسوب وبخاصة االستضافة عن بُعد لنظم التشغيل وتطبيقات 
ير نظم تشغيل مضيفة وتطبيقات الحاسوب من خالل اإلنترنت، استضافة الحاسوب، توف

مواقع إلكترونية تتيح للمستخدمين القدرة على مراجعة مختلف المحتويات المطبوعة 
والفوتوغرافية ومحتويات الصور الرسومية والمحتوى السمعي واستخدام نماذج حسب 

ية والتحريرات والتغييرات والتعديالت الطلب لتوفير المدخالت واآلراء اإليجابية والسلب
واآلراء واالقتراحات والمالحظات واالنخراط في خدمات التواصل االجتماعي وشبكات 

األعمال والشبكات المجتمعية، خدمات الحاسوب وبخاصة تكوين شبكات تواصل 
اجتماعي عبر اإلنترنت للمستخدمين المسجلين للمشاركة في النقاش والحوار والحصول 

ى المعلومات العائدة من األقران وتشكيل مجموعات افتراضية واالنخراط في خدمات عل
التواصل االجتماعي وجميعها في مجال الترفيه وصناعة القطاع الترفيهي، توفير 

استخدام مؤقت لبرامج وتطبيقات الحاسوب غير القابلة للتنزيل للولوج إلى والتنزيل 
ب وشبكات التواصل االجتماعي والملفات النصية االنسيابي للملفات السمعية واأللعا

وملفات الوسائط المتعددة، توفير استخدام مؤقت لبرامج وتطبيقات الحاسوب غير القابلة 
للتنزيل للولوج إلى والتنزيل االنسيابي للملفات السمعية وشبكات التواصل االجتماعي 

برمجية غير قابلة للتنزيل،  والملفات النصية وملفات الوسائط المتعددة، توفير تطبيقات
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

توفير استخدام مؤقت لبرامج الحوسبة السحابية غير القابلة للتنزيل على الخط مباشرة 
(اإلنترنت) والتي تستخدم في التخزين اإللكتروني للبيانات، توفير خدمات المعلومات 

  دون غيرها ٤٢واالستشارات والنصح المتعلقة بما سبق والواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي -  980 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0355952  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين   - اورانج براند سيرفيسز ليمتد 
  ويلز - انجلترا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  آيه كيو ، المملكه المتحدة ٢ ١ىه لندن اس ا  - موري ريفر سيد  ٣

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها،  -  ٤٢الفئة 
خدمات األبحاث المعملية، إدارة البحث في، تصميم وتطوير المشروعات، البحث عن 

مات البحث، التصميم والتطوير المنتجات، تصميمها وتطويرها، البحث الفني، خد
المتعلقة بالحواسيب، برامج الكمبيوتر، أنظمة الكمبيوتر، حلول تطبيقات برمجيات 

الكمبيوتر، ألعاب الكمبيوتر، برمجيات الحقيقة االفتراضية، أنظمة معالجة البيانات، 
ة إدارة البيانات، أنظمة معالجة المعلومات المحوسبة، خدمات االتصال، حلول متعلق

باالتصاالت، تطبيقات االتصال، نظم االتصال وواجهات الشبكات وإتاحة االستشارات 
الفنية، والمعلومات والنصائح المتعلقة بما سلف ذكره، تصميم وتطوير برمجيات تشغيل 

شبكات الكمبيوتر والخوادم، تصميم وتطوير برمجيات تشغيل شبكات الحوسبة 
ات االتصال عن بعد، تصميم وتطوير برامج السحابية، التصميم الفني وتخطيط شبك

تأمين اإلنترنت، تصميم وتطوير أنظمة تأمين البيانات اإللكترونية، االختبار الفني، 
االختبار الصناعي، إعداد التقارير والدراسات الفنية، خدمات الكمبيوتر، خدمات 

حديث الحوسبة السحابية، تحديث وتصميم المكونات المادية للحاسوب، صيانة، ت
وتصميم البرامج الثابتة للحاسوب، برمجيات الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر، خدمات 

برمجة الكمبيوتر، إعداد وإتاحة المعلومات المتعلقة بالحواسيب وبرامج شبكات 
الكمبيوتر، خدمات المساعدات الفنية واالستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات 

ي مجال شبكات الحوسبة السحابية وخدماتها، واالتصاالت عن بعد، االستشارات ف
االستشارات الفنية المتعلقة بتطبيق واستخدام برمجيات الكمبيوتر، االستشارات وخدمات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي -  980 عدد

توفير المعلومات في مجال دمج األنظمة الكمبيوترية، تكنولوجيا المعلومات، هيكل 
يوتر، تصميم تكنولوجيا المعلومات وبنيتها التحتية، استشارات تخص تأمين الكمب

وتطوير أنظمة الكمبيوتر وأنظمة االتصال عن بعد ومعداتها، خدمات إدارة الكمبيوتر، 
خدمات دعم تشغيل شبكات الكمبيوتر، شبكات االتصال عن بعد وشبكات إرسال 

البيانات، الخدمات الكمبيوترية عبر اإلنترنت، خدمات البرمجة المتاحة على اإلنترنت، 
إلنترنت، استئجار الحواسيب، التصميم، الرسم والكتابة بأجر، برمجة برامج تأمين ا

وذلك كله لتجميع صفحات إلكترونية على اإلنترنت، خدمات إنشاء الصور االفتراضية 
والتفاعلية، إنشاء، تشغيل وصيانة قواعد البيانات، الشبكات الداخلية والمواقع 

ونية من اآلخرين، استضافة قواعد اإللكترونية، إنشاء، صيانة واستضافة المواقع اإللكتر
البيانات، المدونات اإللكترونية، بوابات الدخول لإلنترنت، استضافة المنصات على 

اإلنترنت، استضافة تطبيقات برمجيات الكمبيوتر لآلخرين، استضافة حيز تخزين على 
ارة اإلنترنت، استضافة وتأجير حيز تخزين للمواقع اإللكترونية، استضافة منصات التج

اإللكترونية على اإلنترنت، استضافة تطبيقات الوسائط المتعددة والتطبيقات التفاعلية، 
استضافة برمجيات لالستخدام في إدارة المكتبات، استضافة برامج على اإلنترنت لعقد 

مناقشات تفاعلية، استضافة برامج إلكترونية على اإلنترنت لآلخرين، استضافة بيانات، 
ومعلومات محوسبة، استضافة خوادم، تركيب وصيانة برمجيات ملفات، تطبيقات 

الكمبيوتر، إتاحة استخدام مؤقت للتطبيقات على اإلنترنت، األدوات البرمجية 
وبرمجيات التشغيل التي ال يمكن تحميلها من اإلنترنت لشبكات الكمبيوتر وخوادمها، 

لسحابية، تأجير تأجير برمجيات تشغيل للوصول إلى واستخدام شبكات الحوسبة ا
برمجيات تشغيل لشبكات الكمبيوتر وخوادمها، تأجير الخوادم اإللكترونية، تأجير 
برمجيات ألعاب الكمبيوتر، إتاحة استخدام مؤقت لبرمجيات التشغيل التي ال يمكن 

تحميلها من اإلنترنت للوصول إلى واستخدام شبكات الحوسبة السحابية، إتاحة استخدام 
ين اإلنترنت، تأجير حيز تخزين على الخوادم الستضافة لوحات مؤقت لبرامج تأم

اإلعالنات اإللكترونية، إنشاء، تشغيل وصيانة المواقع اإللكترونية، الصفحات 
اإللكترونية وبوابات نصوص الدخول، الصور وموسيقى المتاحة إما عن طريق 

اإلنترنت عن  الحواسيب أو الهواتف النقالة، إتاحة معلومات وخدمات إرشادية على
الخدمات سالفة الذكر من قواعد البيانات الكمبيوترية أو عن طريق اإلنترنت، مراقبة 

أنظمة الكمبيوتر من خالل الوصول عن بعد، خدمات تأمين الكمبيوتر للحماية ضد 
، تهيئة شبكات ITالوصول غير القانوني (المصرح به) إلى الشبكة، إدارة مشروعات 

برمجيات، خدمات دمج أنظمة الكمبيوتر، إدارة المشروعات الكمبيوتر باستخدام 
)، إدارة الخوادم، التنبؤ EDPالكمبيوترية في مجال المعالجة اإللكترونية للبيانات (

بالطقس، خدمات توفير معلومات حول الطقس، خدمات عمل تصميم داخلي، خدمات 
إرشادية متعلقة  تخزين البيانات، تشغيل وإتاحة محركات البحث، معلومات وخدمات

  ٤٢بكل ما سلف ذكره من خدمات.بالفئة رقم 
 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
١٤١٧٤٠العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0393904  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة الجديدة - التجمع الخامس  -القطاع الثانى  - مركز المدينه  ٢٢٣

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٢جميع الخدمات الوارده بالفئة  -  ٤٢الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421329  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

البرامج كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تضم برامج حاسوب مستخدمة للتحكم  -  ٤٢الفئة 
ي وأجهزة المساعدة بأجهزة المعلومات القائمة بذاتها التي تعمل بالتحكم الصوت

الشخصية، البرامج كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تضم برامج حاسوب للوصول 
والتصفح والبحث على الخط مباشرة في قواعد البيانات والصوت والفيديو والمحتويات 

متعددة الوسائط وااللعاب وتطبيقات البرامج واالسواق التجارية لتطبيقات البرامج، 
ايه ايه اس) التي تضم برامج حاسوب للوصول ومراقبة وتتبع البرامج كخدمة (اس 

والبحث وتخزين ومشاركة المعلومات حول مواضيع ذات االهتمام العام، البرامج 
كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تضم برامج الحاسوب لتوصيل وتشغيل ودمج ومراقبة 

بر الشبكات الالسلكية وادارة األجهزة اإللكترونيّة اإلستهالكيّة المرتبطة بالشبكة ع
وأجهزة التحكم بحرارة المنزل ووحدات االضاءة من خالل شبكات السلكية، البرامج 

كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تضم برامج الحاسوب لآلخرين الستخدامها لتطوير 
البرامج الدارة وتوصيل وتشغيل االجهزة االلكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء (آي او 

برامج كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تضم برامج الحاسوب لآلخرين لإلستخدام تي)، ال
في تطوير برامج التطبيقات، البرامج كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تضم برامج 

الحاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات (ايه بيه آي)، البرامج كخدمة (اس ايه 
م في تشغيل محالت البيع بالتجزئة ايه اس) التي تضم برامج الحاسوب لالستخدا

وخدمات الطلب لمجموعة واسعة من السلع االستهالكية، خدمات الدعم التقني 
واالستشارات لتطوير التطبيقات، خدمات مزود خدمات التطبيقات (ايه اس بيه) التي 

تضم برامج التحكم وتكامل وتشغيل وتوصيل وادارة أجهزة المعلومات التي تعمل 
صوتي وبالتحديد االجهزة االلكترونية االستهالكية الذكية المتصلة سحابيا بالتحكم ال

والتي تعمل بالتحكم الصوتي وأجهزة المساعد الشخصي االلكترونية، توفير خدمات 
البحث المحوسب المخصصة وبالتحديد البحث واسترجاع المعلومات بناء على طلب 

ركات البحث على االنترنت، توفير المستخدم المحدد على االنترنت، توفير خدمات مح
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

خدمات محركات البحث على االنترنت، تصميم وتطوير أجزاء الحاسوب التشغيلية 
وبرامج الحاسوب، خدمات البرامج كخدمة (اس ايه ايه اس) وبالتحديد استضافة برامج 
الستخدامها من قبل اآلخرين الستخدامها بتزويد قاعدة بيانات على الخط مباشرة تضم 

موعة واسعة من المعلومات ذات االهتمام العام عبر االنترنت، توفير االستخدام مج
المؤقت لبرنامج متصفح االنترنت غير القابل للتنزيل، استضافة محتويات رقمية 

ألطراف ثالثة متمثلة بصور وفيديوهات ونصوص وبيانات وصور فوتوغرافية ومواقع 
على االنترنت، خدمات محركات البحث  الكترونية وغيرها من االعمال االلكترونية

على االنترنت، توفير منصات البحث التي تتيح للمستخدمين طلب واستقبال الصور 
والفيديوهات والنصوص والبيانات والصور الفوتوغرافية واالعمال االلكترونية، توفير 

منصات البحث التي تتيح للمستخدمين طلب واستقبال المحتوى والنصوص واالعمال 
لمرئية االعمال البصرية واالعمال السمعبصرية واالعمال االدبية والبيانات والملفات ا

والوثائق واالعمال االلكترونية، توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة 
للتنزيل واستضافة مرافق على الخط مباشرة لتمكن المستخدمين من الوصول وتنزيل 

ات التطبيقات (ايه اس بيه) الذي يضم برامج تستخدم في برامج الحاسوب، مزود خدم
ادارة قواعد البيانات، المنصة كخدمة (بيه ايه ايه اس) التي تضم منصات برامج 

الحاسوب التي تستخدم في ادارة قواعد البيانات، البرامج كخدمة (اس ايه ايه اس) التي 
ديد انشاء واستضافة مجتمع تستخدم في ادارة قواعد البيانات، خدمات الحاسوب وبالتح

على الخط مباشرة لخدمات التواصل االجتماعي، توفير االستخدام المؤقت على الخط 
مباشرة للبرامج غير القابلة للتنزيل والتطبيقات للوصول ملفات الصوت والفيديو 

المتدفقة وااللعاب وشبكات التواصل االجتماعي وملفات النصوص والملفات متعددة 
زود خدمات التطبيقات (ايه اس بيه) متضمنة برامج واجهة برمجة الوسائط، م

التطبيقات ( ايه بيه آي) لتدفق وتخزين ومشاركة ألعاب الفيديو والمحتويات والبيانات 
والمعلومات، تطوير برامج الحاسوب في مجال تطبيقات الهاتف النقال والمتحرك، 

ي االحترافي والسينماتوغرافية بما يستثني مما سبق ذكره كاميرات التصوير الفوتوغراف
فيها اكسسوارات كاميرات التصوير الفوتوغرافي االحترافي والسينماتوغرافية 

  وال ترد ضمن فئات اخرى ٤٢وبرامجها. والواردة بالفئة رقم 
 

٣٤٦٥٧٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422533  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دة االمريكيهالواليات المتح -  ٩٨١٠٩واشنطن  - سياتل  -تيرى افنيو  ان  ٤١٠

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

مزود خدمة التطبيقات (ايه اس بي) التي تضم برامج تستخدم النشاء   -  ٤٢الفئة 
اعالنات لآلخرين، خدمات البرامج كخدمة (اس ايه ايه اس) النشاء وتوصيل 

برامج المحتويات الرقمية والدعاية واالعالن عبر شبكات االتصال العالمية، خدمات ال
كخدمة (اس ايه ايه اس) وبالتحديد البرامج الحاصلة على تفضيالت المستخدم 

لتخصيص الموضوع وظهور المحتويات الرقمية والدعاية واالعالن، خدمات البرامج 
كخدمة (اس ايه ايه اس) للتتبع والمراقبة وإعداد التقارير عن اتجاهات الدعاية واإلعالن 

ة، البرامج كخدمة (اس ايه ايه اس) لتقييم وتحليل سلوك والتسويق واألغراض الترويجي
العمالء في مجال اإلعالن والتسويق، البرامج كخدمة (اس ايه ايه اس) بغرض التتبع 

والمراقبة وإعداد التقارير عن اتجاهات الدعاية واإلعالن والتسويق واألغراض 
نولوجيا التي تركز على الترويجية، البرامج كخدمة (اس ايه ايه اس) بغرض تطوير التك

اإلعالن والبيانات واألدوات التحليلية، البرامج كخدمة (اس ايه ايه اس) بغرض تقييم 
سلوك العميل، البرامج على الخط مباشرة وغير القابلة للتنزيل لشراء وسائط االعالم، 

 البرامج على الخط مباشرة وغير القابلة للتنزيل النشاء وتوصيل المحتويات الرقمية
والدعاية واالعالن عبر شبكات اتصال عالمية، البرامج على الخط مباشرة وغير القابلة 
للتنزيل لتخصيص الموضوع وظهور المحتويات الرقمية والدعاية واالعالن. بالفئة رقم 

٤٢  
 

وغيرها ٧٥١٦٤١االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: طلب رقم  قدم عنها
 

    0422534  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

مزود خدمة التطبيقات (ايه اس بي) التي تضم برامج تستخدم النشاء  -  ٤٢الفئة 
اعالنات لآلخرين، خدمات البرامج كخدمة (اس ايه ايه اس) النشاء وتوصيل 

المحتويات الرقمية والدعاية واالعالن عبر شبكات االتصال العالمية، خدمات البرامج 
ايه ايه اس) وبالتحديد البرامج الحاصلة على تفضيالت المستخدم  كخدمة (اس

لتخصيص الموضوع وظهور المحتويات الرقمية والدعاية واالعالن، خدمات البرامج 
كخدمة (اس ايه ايه اس) للتتبع والمراقبة وإعداد التقارير عن اتجاهات الدعاية واإلعالن 

ة (اس ايه ايه اس) لتقييم وتحليل سلوك والتسويق واألغراض الترويجية، البرامج كخدم
العمالء في مجال اإلعالن والتسويق، البرامج كخدمة (اس ايه ايه اس) بغرض التتبع 

والمراقبة وإعداد التقارير عن اتجاهات الدعاية واإلعالن والتسويق واألغراض 
كز على الترويجية، البرامج كخدمة (اس ايه ايه اس) بغرض تطوير التكنولوجيا التي تر

اإلعالن والبيانات واألدوات التحليلية، البرامج كخدمة (اس ايه ايه اس) بغرض تقييم 
سلوك العميل، البرامج على الخط مباشرة وغير القابلة للتنزيل لشراء وسائط االعالم، 

البرامج على الخط مباشرة وغير القابلة للتنزيل النشاء وتوصيل المحتويات الرقمية 
الن عبر شبكات اتصال عالمية، البرامج على الخط مباشرة وغير القابلة والدعاية واالع

للتنزيل لتخصيص الموضوع وظهور المحتويات الرقمية والدعاية واالعالن.والواردة 
  وال ترد ضمن فئات اخرى ٤٢بالفئة رقم 

 

ة مرتبطة مع العالم - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ٧٥١٦٤١العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424312  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست  -الشركة العالمية للخدمات والتشغيل والصيانة 
 وقائمة طبقا لقوانين دولة االردن

 :وانــــــــــــــــــعنال
  

  عمان ، االردن

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات فنون وعلوم تصميم وإقامة المباني ، وخدمات الهندسة الواردة بالفئة  -  ٤٢الفئة 
٤٢.  

 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
على حدى وفى الوضع العادىالحروف كال 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424325  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  - شركة كلينيدو لتكنولوجيا المعلومات 
  لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسيوط - ثان اسيوط  -شارع العسال  - عمارة الدكتور محمد فاروق 

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  ٤٢الخدمات الواردة بالفئة رقم 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424768  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

ة بموجب القوانين المرعية فى كاليفورنيا شركة قائمة ومنظم -سيسكو تكنولوجى ، انك 
  ، الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  -  ٩٥١٣٤وست تاسمان درايف ، سان هوزيه ، كاليفورنيا  ١٧٠
  األمريكية

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

ث والتصميم المتعلقة بها؛ خدمات الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البح -  ٤٢الفئة 
التحاليل واألبحاث والتصاميم الصنـاعية؛ خدمات مراقبة الجودة والمصادقة؛ تصميم 

وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية كخدمة؛ البنية 
التحتية كخدمة؛ المنصات كخدمة؛ الخدمات في مجال تقنية المعلومات؛ خدمات 

الستشارات في مجال تصميم واختيار وتثبيت وإدارة واستخدام أنظمة العتاد ا
والبرمجيات الحاسوبية؛ تصميم الشبكات الحاسوبية للغير؛ خدمات االستشارات 

الحاسوبية؛ خدمات الدعم التقني وتحديدًا استكشاف األخطاء وإصالحها على شكل 
ية؛ خدمات الدعم التقني في تشخيص مشاكل العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوب

مجاالت الحاسوب والبيانات والبريد اإللكتروني والويب وأمن الشبكة وتحديدًا مراقبة 
أنظمة الشبكة لغايات تقنية وألهداف أمن الحاسوب واستكشاف األخطاء وإصالحها على 

شكل تشخيص مشاكل العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية؛ الخدمات الحاسوبية 
ديدًا الكشف عن الفيروسات والتهديدات الحاسوبية وحظرها وإزالتها وتشفير وتح

البيانات والمصادقة عليها ومنع فقدان البيانات واستعادة البيانات وتأمين الشبكات 
واكتشاف االتصاالت اإللكترونية وتصفيتها وتحليلها وإدارتها وحظرها؛ تحديث 

لتطبيقات وتحديدًا استضافة تطبيقات البرمجيات الحاسوبية للغير؛ موفر خدمة ا
الين) وتحديدًا توفير عبر الشبكات الحاسوبية - البرمجيات للغير؛ الخدمات المباشرة (ان

معلومات في مجاالت إنشاء الشبكات الحاسوبية والشبكات الحاسوبية واألنظمة 
تقنية الحاسوبية وأمن الحواسيب والشبكات والحوسبة السحابية؛ خدمات االستشارات ال

واألبحاث التقنية في مجال تصميم الشبكات الحاسوبية واألنظمة الحاسوبية والحوسبة 
السحابية؛ االستشارات في مجال تصميم وتطوير تقنيات المحاكاة االفتراضية 

الين) غير - للمؤسسات والشركات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات المباشرة (ان
ت عبر الشبكات الحاسوبية وتحديدًا البرمجيات قابلة للتنزيل في مجال االتصاال

المستخدمة في تصميم وتثبيت وتشغيل شبكات الحوسبة السحابية؛ خدمات المنصات 
كخدمة التي تتضمن منصات البرمجيات الحاسوبية للتي توفر االستخدام المؤقت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا -  980 عدد

شبكات الين) غير قابلة للتنزيل في مجال االتصاالت عبر ال- للبرمجيات المباشرة (ان
الحاسوبية وتحديدًا برمجيات تستخدم في تصميم وتثبيت وتشغيل شبكات الحوسبة 

السحابية؛ خدمات البنية التحتية كخدمة وتحديدًا استضافة البرمجيات لتوفير االستخدام 
الين) غير قابلة للتنزيل في مجال االتصاالت عبر - المؤقت للبرمجيات المباشرة (ان

يدًا برمجيات تستخدم في تصميم وتثبيت وتشغيل شبكات الشبكات الحاسوبية وتحد
الين) غير قابلة - الحوسبة السحابية؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات المباشرة (ان

للتنزيل لتمكين الشركات ومراكز البيانات ومقدمي خدمات االتصال لنشر وإدارة 
خدماتها؛ خدمات واستكشاف األخطاء وإصالحها وتتبع وتحديث برمجيات الشبكة و

المنصات كخدمة لتوفير االستخدام المؤقت لبرمجيات غير قابلة للتنزيل لتمكين 
الشركات ومراكز البيانات ومقدمي خدمات االتصال لنشر وإدارة واستكشاف األخطاء 

وإصالحها وتتبع وتحديث برمجيات الشبكة وخدماتها؛ خدمات البنية التحتية كخدمة 
قت لبرمجيات غير قابلة للتنزيل لتمكين الشركات ومراكز البيانات لتوفير االستخدام المؤ

ومقدمي خدمات االتصال لنشر وإدارة واستكشاف األخطاء وإصالحها وتتبع وتحديث 
برمجيات الشبكة وخدماتها؛ مزودي خدمة التطبيقات التي تتميز ببرمجيات واجهة 

الشبكة وإدارتها وتكوينها برمجة التطبيقات إلنشاء تطبيقات الستخدامها في تشغيل 
وتحسينها ومراقبتها وأتمتها وأمانها؛ خدمات أمن الحواسيب وتحديدًا تقييد الوصول إلى 

ومن خالل الشبكات الحاسوبية إلى ومن خالل المواقع اإللكترونية والوسائط غير 
المرغوب فيها؛ توفير المعلومات في مجال إنشاء الشبكات الحاسوبية وتطوير 

ت؛ خدمات االستشارات في مجاالت تقنية المعلومات؛ خدمات البرمجيات البرمجيا
كخدمة التي تتميز ببرمجيات تحليالت األعمال والشبكات بهدف إدارة الشبكات 

الحاسوبية وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وتوفير أمن البيانات ومراقبة أداء 
انات المستخدم واألجهزة والتطبيقات الشبكة وجمع وتحليل بيانات استخدام الشبكة وبي

ونشاط العمالء؛ خدمات المنصات كخدمة التي تتميز بمنصات البرمجيات الحاسوبية 
لتوفير برمجيات تحليل األعمال والشبكات بهدف إدارة الشبكات الحاسوبية وشبكات 

تحليل االتصاالت السلكية والالسلكية وتوفير أمن البيانات ومراقبة أداء الشبكة وجمع و
بيانات استخدام الشبكة وبيانات المستخدم واألجهزة والتطبيقات ونشاط العمالء؛ خدمات 
البنية التحتية كخدمة وتحديدًا استضافة البرمجيات التي تتميز ببرمجيات تحليل األعمال 

والشبكات بهدف إدارة الشبكات الحاسوبية وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية 
يانات ومراقبة أداء الشبكة وجمع وتحليل بيانات استخدام الشبكة وبيانات وتوفير أمن الب

المستخدم واألجهزة والتطبيقات ونشاط العمالء؛ خدمات البرمجيات كخدمة التي تتميز 
ببرمجيات ربط وتشغيل وإدارة األجهزة المتصلة بالشبكة عبر الشبكات الالسلكية أو 

تميز بمنصات البرمجيات الحاسوبية لربط السلكية؛ خدمات المنصات كخدمة التي ت
وتشغيل وإدارة األجهزة المتصلة بالشبكة عبر الشبكات الالسلكية أو السلكية؛ خدمات 

البنية التحتية كخدمة وتحديدًا استضافة البرمجيات لربط وتشغيل وإدارة األجهزة 
كخدمة التي المتصلة بالشبكة عبر الشبكات الالسلكية أو السلكية؛ خدمات البرمجيات 

تتميز ببرمجيات لربط وتشغيل وإدارة األجهزة المتصلة بالشبكة في إنترنت األشياء؛ 
خدمات المنصات كخدمة التي تتميز بمنصات البرمجيات الحاسوبية لربط وتشغيل 
وإدارة األجهزة المتصلة بالشبكة في إنترنت األشياء؛ خدمات البنية التحتية كخدمة 

مجيات لربط وتشغيل وإدارة األجهزة المتصلة بالشبكة في إنترنت وتحديدًا استضافة البر
األشياء؛ خدمات البرمجيات كخدمة التي تتميز ببرمجيات إلدارة التطبيقات من آلة إلى 

آلة والشبكات من آلة إلى آلة؛ خدمات المنصات كخدمة التي تتميز بمنصات البرمجيات 
والشبكات من آلة إلى آلة؛ خدمات البنية الحاسوبية إلدارة التطبيقات من آلة إلى آلة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا -  980 عدد

التحتية كخدمة وتحديدًا استضافة البرمجيات إلدارة التطبيقات من آلة إلى آلة والشبكات 
من آلة إلى آلة؛ خدمات الحوسبة الضبابية وتحديدًا توفير األنظمة الحاسوبية االفتراضية 

ادر الحوسبة وخدمات والبيئات الحاسوبية االفتراضية التي يتم فيها توزيع مص
التطبيقات على شكل بنية تحتية للحوسبة الالمركزية؛ البرمجيات غير قابلة للتنزيل 

تستخدم في تحليل البيانات عند الحافة؛ خدمات المنصات كخدمة التي تتميز بمنصات 
البرمجيات الحاسوبية تستخدم في تحليل البيانات عند الحافة؛ خدمات البنية التحتية 

تحديدًا استضافة البرمجيات تستخدم في تحليل البيانات عند الحافة؛ البرمجيات كخدمة و
الحاسوبية والمنصات السحابية غير قابلة للتنزيل تقوم بتوجيه البيانات ونقلها بين 

األجهزة والتطبيقات ومنصات البيانات المتصلة؛ خدمات المنصات كخدمة التي تتميز 
صات سحابية تقوم بتوجيه البيانات ونقلها بين بمنصات البرمجيات الحاسوبية ومن

األجهزة والتطبيقات ومنصات البيانات المتصلة؛ خدمات البنية التحتية كخدمة وتحديدًا 
استضافة البرمجيات والمنصات السحابية التي تقوم بتوجيه البيانات ونقلها بين األجهزة 

ات السحابية غير قابلة والتطبيقات ومنصات البيانات المتصلة؛ البرمجيات والمنص
للتنزيل لجمع وتخزين وتحليل وتوفير ذكاء أعمال في إنترنت األشياء؛ خدمات 

المنصات كخدمة التي تتميز بمنصات البرمجيات الحاسوبية والمنصات السحابية لجمع 
وتخزين وتحليل وتوفير ذكاء أعمال في إنترنت األشياء؛ خدمات البنية التحتية كخدمة 

تضافة البرمجيات والمنصات السحابية لجمع وتخزين وتحليل وتوفير ذكاء وتحديدًا اس
أعمال في إنترنت األشياء؛ البرمجيات الحاسوبية والمنصات السحابية غير قابلة للتنزيل 
لجمع وربط ونقل وتحليل البيانات من آلة إلى آلة من وبين األجهزة والتطبيقات الشبكات 

صات كخدمة التي تتميز بمنصات البرمجيات الحاسوبية المتصلة؛ خدمات المن
الحاسوبية ومنصات سحابية لجمع وربط ونقل وتحليل البيانات من آلة إلى آلة من وبين 
األجهزة والتطبيقات الشبكات الحاسوبية المتصلة؛ خدمات البنية التحتية كخدمة وتحديدًا 

البيانات من آلة إلى استضافة البرمجيات والمنصات السحابية لجمع وربط ونقل وتحليل 
آلة من وبين األجهزة والتطبيقات الشبكات الحاسوبية المتصلة؛ البرمجيات والمنصات 

السحابية غير قابلة للتنزيل خاصة بالشبكات من آلة إلى آلة من أجل ربط البيانات وإدارة 
األجهزة وتكوين وتزويد وإدارة ودمج ومراقبة أجهزة إنترنت األشياء؛ خدمات 

ت كخدمة التي تتميز بمنصات البرمجيات الحاسوبية ومنصات سحابية خاصة المنصا
بالشبكات من آلة إلى آلة من أجل ربط البيانات وإدارة األجهزة وتكوين وتزويد وإدارة 
ودمج ومراقبة أجهزة إنترنت األشياء؛ خدمات البنية التحتية كخدمة وتحديدًا استضافة 

صة بالشبكات من آلة إلى آلة من أجل ربط البيانات البرمجيات والمنصات السحابية الخا
وإدارة األجهزة وتكوين وتزويد وإدارة ودمج ومراقبة أجهزة إنترنت األشياء؛ 

البرمجيات والمنصات السحابية غير قابلة للتنزيل لتطوير ونشر وتثبيت وتكوين 
ة التي تتميز وتشغيل ومراقبة وإدارة التطبيقات من آلة إلى آلة؛ خدمات المنصات كخدم

بمنصات البرمجيات الحاسوبية ومنصات سحابية لتطوير ونشر وتثبيت وتكوين وتشغيل 
ومراقبة وإدارة التطبيقات من آلة إلى آلة؛ خدمات البنية التحتية كخدمة وتحديدًا 

استضافة البرمجيات والمنصات السحابية لتطوير ونشر وتثبيت وتكوين وتشغيل 
ت من آلة إلى آلة؛ خدمات البرمجيات كخدمة التي تتميز ومراقبة وإدارة التطبيقا

ببرمجيات لتصميم وتخطيط وتزويد وتشغيل وتحسين الشبكات الحاسوبية وشبكات 
االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات المنصات كخدمة التي تتميز ببرمجيات لتصميم 

الت السلكية وتخطيط وتزويد وتشغيل وتحسين الشبكات الحاسوبية وشبكات االتصا
والالسلكية؛ خدمات البنية التحتية كخدمة وتحديدًا استضافة البرمجيات لتصميم وتخطيط 

وتزويد وتشغيل وتحسين الشبكات الحاسوبية وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا -  980 عدد

خدمات البرمجيات كخدمة التي تتميز ببرمجيات خاصة بأمن البيانات ومراقبة وتحليل 
الشبكات الحاسوبية وتطبيقات الويب؛ خدمات المنصات كخدمة التي تتميز وتحسين أداء 

بمنصات برمجيات حاسوبية خاصة بأمن البيانات ومراقبة وتحليل وتحسين أداء 
الشبكات الحاسوبية وتطبيقات الويب؛ خدمات البنية التحتية كخدمة وتحديدًا استضافة 

وتحسين أداء الشبكات الحاسوبية البرمجيات خاصة بأمن البيانات ومراقبة وتحليل 
وتطبيقات الويب؛ خدمات االستشارات في مجال الحوسبة الضبابية وتحليالت البيانات 

عند الحافة واالتصاالت من آلة إلى آلة؛ خدمات الدعم التقني وتحديدًا خدمات إدارة 
لخاصة البنية التحتية عن بعد أو في الموقع لمراقبة وتوجيه وإدارة السحب العامة وا

  ٤٢والبرمجيات في إنترنت األشياء. بالفئة 
 

١٥٤٧٩٠العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426011  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  رد مصرى الجنسيةف - محمود عبدالسميع السيد ابو غنيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ - مركز قلين  -بملك/ عبد السميع السيد محمود ابو غنيم   - حصة الغنيمى 

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢خدمات برامج الحاسب االلى بالفئة  -  ٤٢الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - الموضحة بالنماذج  منح الطاب حق خاص على االلوان -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426146  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة  - هانغتشو هيكميكرو سينسينج تيكنولوجي كو 
  مهورية الصينوفقا لقوانين ج

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

, تشيوشي رود,تونغلو اكونوميك ديفيلوبمينت زون , تونغلو  ٢٩٩, رقم  ١بيلدينج اية 
  الصين -  ٣١١٥٠١كنتري , هانغتشو 

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات األبحاث العلمية؛ بحث وتطوير منتجات جديدة لآلخرين؛ تصميم  -  ٤٢الفئة 
برامج كمبيوتر؛ تطوير برمجيات في إطار نشر برمجيات؛ تصميم أنظمة كمبيوتر؛ 

تأجير أجهزة كمبيوتر؛ تأجير برامج كمبيوتر؛ برمجة الكمبيوتر؛ تحميل برامج 
كمبيوتر؛ صيانة برامج كمبيوتر؛ تحويل البيانات أو الوثائق من أوساط مادية إلى 

ومعلوماته [تحويل غير مادي]؛ إسترجاع  إلكترونية؛ تحويل بيانات برامج الكمبيوتر
بيانات الكمبيوتر؛ تحليل أنظمة كمبيوتر؛ إنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت 

لآلخرين؛ تفعيل مواقع اإلنترنت؛ تفعيل خوادم؛ خدمات حماية الكمبيوتر من 
ع الفيروسات؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول من بعيد؛ دراسات المشاري

التقنية؛ الهندسة؛ المسح؛ تخطيط الُمدن؛ األبحاث الميكانيكية؛ التصميم الصناعي؛ 
االستشارات في تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر؛ االستشارات في تقنية الكمبيوتر؛ 

]. الواردة PaaS]؛ البرامج (المنصات اإللكترونية) كخدمة [SaaSالبرمجيات كخدمة [
  ٤٢بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

   العالمة

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426148  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة  - هانغتشو هيكميكرو سينسينج تيكنولوجي كو 
  وفقا لقوانين جمهورية الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

, تشيوشي رود,تونغلو اكونوميك ديفيلوبمينت زون , تونغلو  ٢٩٩, رقم  ١بيلدينج اية 
  الصين -  ٣١١٥٠١كنتري , هانغتشو 

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات األبحاث العلمية؛ بحث وتطوير منتجات جديدة لآلخرين؛ تصميم  -  ٤٢الفئة 
يوتر؛ برامج كمبيوتر؛ تطوير برمجيات في إطار نشر برمجيات؛ تصميم أنظمة كمب

تأجير أجهزة كمبيوتر؛ تأجير برامج كمبيوتر؛ برمجة الكمبيوتر؛ تحميل برامج 
كمبيوتر؛ صيانة برامج كمبيوتر؛ تحويل البيانات أو الوثائق من أوساط مادية إلى 

إلكترونية؛ تحويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته [تحويل غير مادي]؛ إسترجاع 
ة كمبيوتر؛ إنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت بيانات الكمبيوتر؛ تحليل أنظم

لآلخرين؛ تفعيل مواقع اإلنترنت؛ تفعيل خوادم؛ خدمات حماية الكمبيوتر من 
الفيروسات؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول من بعيد؛ دراسات المشاريع 

صميم الصناعي؛ التقنية؛ الهندسة؛ المسح؛ تخطيط الُمدن؛ األبحاث الميكانيكية؛ الت
االستشارات في تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر؛ االستشارات في تقنية الكمبيوتر؛ 

]. الواردة PaaS]؛ البرامج (المنصات اإللكترونية) كخدمة [SaaSالبرمجيات كخدمة [
  ٤٢بالفئة رقم 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

930 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426370  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية- فرد  -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٢خدمات الفئه  -  ٤٢الفئة 
 

باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العلمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427324  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردي  - محمد خالد محمد حازم على اليمانى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - اكتوبر  ٦ - ور الثاني الد -  ٣شقة  - ٢٢٤ق  - ٢المجاورة  - الحي االول 

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢خدمات الفئة  -  ٤٢الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427452  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية - انترناشونال بيزنيس ماشينز كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ارمونك، نيو يورك، الواليات المتحدة االمريكية-نيو اورتشارد رود

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

دمة (اس ايه ايه اس) التي تتميز ببرمجية برمجة الحاسوب؛ البرمجيات كخ -  ٤٢الفئة 
إلدارة البيانات؛ البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تتميز ببرمجية للحوسبة 

السحابية؛ البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تتميز ببرمجية للذكاء االصطناعي؛ 
عرفية؛ البرمجيات البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تتميز ببرمجية للحوسبة الم

كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تتميز ببرمجية لتقنية سلسلة الكتل؛ البرمجيات كخدمة 
(اس ايه ايه اس) التي تتميز ببرمجية للحوسبة الكمية والبرمجة الكمية؛ البرمجيات 
كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تتميز ببرمجية إلنشاء، تحليل وتشغيل البرامج الكمية 

ميات الكمية؛ البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تتميز ببرمجية لتطوير والخوارز
واختبار الخوارزميات الكمية؛ خدمات برمجة الحاسوب وخدمات استشارات الحاسوب 

حول الذكاء االصطناعي؛ خدمات برمجة الحاسوب وخدمات استشارات الحاسوب حول 
ت استشارات الحاسوب حول إدارة الحوسبة المعرفية؛ خدمات برمجة الحاسوب وخدما

المعلومات؛ خدمات برمجة الحاسوب وخدمات استشارات الحاسوب حول إدارة 
البيانات؛ خدمات برمجة الحاسوب وخدمات استشارات الحاسوب حول الحوسبة 

السحابية؛ خدمات برمجة الحاسوب وخدمات استشارات الحاسوب حول تقنية سلسة 
وخدمات استشارات الحاسوب حول الحوسبة الكمية؛ الكتل؛ خدمات برمجة الحاسوب 

خدمات برمجة الحاسوب وخدمات استشارات الحاسوب حول البرمجيات كخدمة (اس 
ايه ايه اس)؛ خدمات تصميم، تركيب، وتحديث وصيانة برمجيات الحواسيب؛ تصميم 

برمجيات وبرامج الحاسوب لآلخرين، والخدمات االستشارية في مجال أجهزة 
؛ خدمات الحاسوب، تحديدا: خدمات تصميم، إنشاء وصيانة المواقع على شبكة الحاسوب

اإلنترنت لآلخرين؛ خدمات تحليل انظمة الحاسوب، قاعدة البيانات وتكامل الشبكة، 
برمجة الحاسوب لآلخرين الستخدامها في التفاعالت التجارية عبر شبكات الحاسوب 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

تكشاف األخطاء وإصالحها في مشاكل برامج العالمية؛ خدمات الدعم التقني، تحديدا: اس
وبرمجيات الحاسوب؛ تصميم أنظمة الربط البيني ألجهزة وبرمجيات الحاسوب، 

تحديدا: االتصال اإللكتروني ألجهزة الحاسوب والبرمجيات ببعضها البعض؛ خدمات 
اختبار برمجيات وأجهزة الحاسوب (الجودة والضوابط التقنية)؛ دراسات المشاريع 

ية في مجال أجهزة وبرمجيات الحاسوب؛ الخدمات االستشارية في مجال أجهزة الفن
الحاسوب، تحديدا: االستشارات المتعلقة بحوسبة البحث والتطوير؛ الخدمات االستشارية 

وتقديم النصائح في مجال استخدام االنترنت؛ تأجير حواسيب وبرمجيات حواسيب؛ 
ا البحث وتطوير منتجات جديدة، األبحاث خدمات األبحاث العلمية والصناعية، تحديد

البيولوجية، البحث في علم الجراثيم، البحث في الكيمياء، البحث في العناية بالجمال، 
البحث في الميكانيكا، األبحاث الجيولوجية، األبحاث التقنية، أبحاث صيدالنية، البحث 

مل أنظمة العلمي لألغراض الطبية؛ خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ خدمات تكا
الحاسوب؛ الخدمات االستشارية في مجال تصميم، اختيار، تنفيذ واستخدام قطع وأنظمة 

برمجيات الحاسوب لآلخرين؛ خدمات الدعم التقني، تحديدا: استكشاف األخطاء 
وإصالحهاعلى شكل تشخيص مشاكل أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب؛ خدمات 

بين أجهزة وبرمجيات الحاسوب، تحديدا: تصميم أنظمة الحاسوب لآلخرين؛ الربط 
خدمات توحيد انظمة وشبكات الحاسوب؛ خدمات اختبار برمجيات وقطع حواسيب، 

تحديدا: اختبار برمجيات الحاسوب، والحواسيب والخوادم لضمان سير العمل بالشكل 
الصحيح؛ خدمات الحوسبة السحابية، تحديدا: خدمات أجهزة وبرمجيات الحاسوب 

ع الشبكات للتزويد الديناميكي، المحاكاة االفتراضية، وقياس استهالك موارد المدمجة م
الحاسوب؛ توفير أنظمة الحاسوب االفتراضية وبيئات الحاسوب االفتراضية من خالل 

الحوسبة السحابية؛ تصميم وتطوير برامج الحاسوب للتخزين المحوسب السحابي 
النترنت؛ خدمات تخزين البيانات للبيانات؛ خدمات مزودي االستضافة على شبكة ا

) دون ٤٢اإللكتروني واسترجاع البيانات ؛ خدمات حماية البيانات الوارده بالفئة (
  غيرهـــــــــــــا

  
 

١١٠٨٨١٠االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 


