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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 
 

    0427455  

 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
  

(اس ايه ايه اس) التي تتميز ببرمجية برمجة الحاسوب؛ البرمجيات كخدمة  -  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؛ 
ة؛ البرمجيات البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تتميز ببرمجية للحوسبة المعرفي

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 

الكمية؛ البرمجيات كخدمة (اس ايه ايه اس) التي تتميز ببرمجية لتطوير  والخوارزميات
واختبار الخوارزميات الكمية؛ خدمات برمجة الحاسوب وخدمات استشارات الحاسوب 

حول الذكاء االصطناعي؛ خدمات برمجة الحاسوب وخدمات استشارات الحاسوب حول 
تشارات الحاسوب حول إدارة الحوسبة المعرفية؛ خدمات برمجة الحاسوب وخدمات اس

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 
ات استشارات الحاسوب حول الحوسبة الكمية؛ الكتل؛ خدمات برمجة الحاسوب وخدم

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 
مات الحاسوب، تحديدا: خدمات تصميم، إنشاء وصيانة المواقع على شبكة الحاسوب؛ خد

اإلنترنت لآلخرين؛ خدمات تحليل انظمة الحاسوب، قاعدة البيانات وتكامل الشبكة، 
برمجة الحاسوب لآلخرين الستخدامها في التفاعالت التجارية عبر شبكات الحاسوب 

ف األخطاء وإصالحها في مشاكل برامج العالمية؛ خدمات الدعم التقني، تحديدا: استكشا
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 
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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

ي مجال أجهزة وبرمجيات الحاسوب؛ الخدمات االستشارية في مجال أجهزة الفنية ف
الحاسوب، تحديدا: االستشارات المتعلقة بحوسبة البحث والتطوير؛ الخدمات االستشارية 

وتقديم النصائح في مجال استخدام االنترنت؛ تأجير حواسيب وبرمجيات حواسيب؛ 
بحث وتطوير منتجات جديدة، األبحاث خدمات األبحاث العلمية والصناعية، تحديدا ال

البيولوجية، البحث في علم الجراثيم، البحث في الكيمياء، البحث في العناية بالجمال، 
البحث في الميكانيكا، األبحاث الجيولوجية، األبحاث التقنية، أبحاث صيدالنية، البحث 

نظمة العلمي لألغراض الطبية؛ خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ خدمات تكامل أ
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 

أجهزة وبرمجيات الحاسوب، تحديدا: تصميم أنظمة الحاسوب لآلخرين؛ الربط بين 
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 

شبكات للتزويد الديناميكي، المحاكاة االفتراضية، وقياس استهالك موارد المدمجة مع ال
الحاسوب؛ توفير أنظمة الحاسوب االفتراضية وبيئات الحاسوب االفتراضية من خالل 

الحوسبة السحابية؛ تصميم وتطوير برامج الحاسوب للتخزين المحوسب السحابي 
رنت؛ خدمات تخزين البيانات للبيانات؛ خدمات مزودي االستضافة على شبكة االنت

) دون ٤٢اإللكتروني واسترجاع البيانات ؛ خدمات حماية البيانات الوارده بالفئة (
  غيرهـــــــــــــا

  
 

١١٠٨٨١٠االشتراطات        :      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 
 

    0427496  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدوده المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  - اينستاجرام ال ال سي 
 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه. - ٩٤٠٢٥كاليفورنيا  -مينلو بارك  - ويلو رود  ١٦٠١

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

" خدمات برامج الكمبيوتر التي تتيح للمستخدمين القدرة على تحميل وتحرير  -  ٤٢الفئة 
وأشرطة الفيديو حصة ومحتوى السمعية والبصرية. برنامج كمبيوتر الستخدامه في 

التقاط وتسجيل وتحرير مقاطع الفيديو ؛ توفير تسهيالت عبر اإلنترنت تمنح 
الفيديو وتعديلها ومشاركتها ؛ برنامج كمبيوتر المستخدمين القدرة على تحميل مقاطع 

لعرض موجز لمقاطع الفيديو والصوت والمحتوى السمعي البصري والفيديو والتفاعل 
  ٤٢معه والنصوص والبيانات المرتبطة به والتفاعل معه" بالفئة رقم 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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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 

 
  

: رقم  قدم عنها طلب
 

    0429602  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير - انتل كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ة الواليات المتحد - ٩٥٠٥٢كاليفورنيا  - سانتا كاللرا  - ميشن كوليدج بوليفارد  ٢٢٠٠
  االمريكية

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

توفير االستخدام المؤقت لتطبيقات البرمجيات غير القابلة للتحميل عبر  -  ٤٢الفئة 
اإلنترنت للتعلم اآللي ، والتنقيب عن البيانات ، واالستعالم عن البيانات ، وتحليل 

لقابلة للتحميل عبر البيانات، توفير االستخدام المؤقت لتطبيقات البرمجيات غير ا
اإلنترنت للحوسبة المعرفية والتعلم العميق والذكاء االصطناعي، توفير االستخدام 

المؤقت لتطبيقات البرمجيات غير القابلة للتحميل عبر اإلنترنت لالستعالم عن البيانات 
وتحليل البيانات ، توفير االستخدام المؤقت لتطبيقات البرمجيات غير القابلة للتحميل 

عبر اإلنترنت الستخراج البيانات ، توفير االستخدام المؤقت لتطبيقات البرمجيات غير 
القابلة للتحميل عبر اإلنترنت للحوسبة المعرفية والتعلم العميق والذكاء االصطناعي، 
البحث واسترجاع المعلومات عبر شبكات الكمبيوتر لآلخرين ؛ خدمات الكمبيوتر ، 

قت للبرامج غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت ، واجهة وهي توفير االستخدام المؤ
) ، والبرنامج المصغر لتعلم اآللة ،استخراج البيانات APIبرمجة تطبيقات البرامج (

واالستعالم عنها وتحليل البيانات ؛ توفير برامج رؤية حاسوبية غير قابلة للتنزيل على 
حليلها وفهمها واستخراج البيانات اإلنترنت للحصول على الصور الرقمية ومعالجتها وت

المرئية ؛ توفير مجموعات تطوير لتطبيقات البرمجيات غير القابلة للتحميل عبر 
اإلنترنت، توفير مجموعات تطوير برامج كمبيوتر غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت من 

اللغة  أجل رؤية الكمبيوتر والتعلم اآللي والتعلم العميق والذكاء االصطناعي ومعالجة
الطبيعية وخوارزميات التعلم وتحليل البيانات ؛ توفير برنامج رؤية عبر اإلنترنت غير 

قابل للتنزيل يستخدم الذكاء االصطناعي لرؤية البيانات وتفسيرها ، واالتصال باألجهزة 
وتخزين البيانات وإدارتها ومعالجتها في السحابة ؛ خدمات البرمجيات كخدمة 

)SAAS ببرنامج لالستخدام في توفير إمكانات الحوسبة السحابية وخدمات ) التي تتميز
تكنولوجيا المعلومات والحوسبة والحوسبة السحابية ؛ خدمات البرمجيات كخدمة 

)SAAS ، التي تتضمن ببرنامج لالستخدام في الحوسبة عبر شبكة عالمية ومحلية (
البرامج بالنسبة  ) و تتضمن خدمات منصة تطويرSAASخدمات البرمجيات كخدمات (

لنا في ربط التطبيقات بأنظمة وأجهزة المؤسسة ؛ استشارات البرمجيات وتقديم 
) خدمات تتضمن SAASالمعلومات حول البرمجيات كخدمة ، البرمجيات كخدمة (

برنامج لالستخدام في توفير حوسبة منخفضة الكمون وعرض النطاق الترددي العالي ؛ 
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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

ير إمكانات الحوسبة لمطوري التطبيقات وموفري خدمات برامج الكمبيوتر لتوف
المحتوى ؛ خدمات الحوسبة السحابية التي تتضمن برنامج لالستخدام في توفير حوسبة 

منخفضة الكمون والنطاق الترددي العالي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والحوسبة عبر 
حوسبة السحابية شبكة عالمية ومحلية ؛ خدمات برامج الكمبيوتر لتوفير إمكانات ال

لمطوري التطبيقات وموفري المحتوى ؛ خدمات لتمكين نشر التطبيقات عبر شبكة 
اتصال عبر اإلنترنت ؛ خدمات لتوفير التحليالت والتخزين المؤقت والحساب وتوجيه 
حركة المرور ، خدمات لتوفير شبكة حوسبة آمنة وموثوقة ؛ تقديم خدمات استشارية 

مجيات في الميدان لتطوير بيئة قائمة على السحابة مع دمج ألجهزة الكمبيوتر والبر
التطبيقات عبر مختلف المنصات واألجهزة المتصلة ؛ خدمات الكمبيوتر ، أي إنشاء 
فهارس معلومات وحواسيب وموارد قائمة على شبكة الكمبيوتر ؛ توفير االستخدام 

ل وإدارة األجهزة المتصلة المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لتوصيل وتشغي
) ؛ توفير برامج كمبيوتر عبر اإلنترنت غير قابلة IoTبالشبكة في إنترنت األشياء (

) ؛ IoTللتنزيل لتوصيل وتشغيل وإدارة األجهزة المتصلة بالشبكة في إنترنت األشياء (
) ؛ خدمات استشارية في مجال الحاسبات والحوسبة SAASالبرمجيات كخدمة (

. خدمات إدارة شبكات الكمبيوتر ، وهي مراقبة أنظمة الشبكات لألغراض الالسلكية
التقنية ؛ استضافة المحتوى الرقمي على اإلنترنت ؛ خدمات مراقبة شبكة الكمبيوتر ، 

وهي توفير معلومات حول تشغيل شبكات الكمبيوتر ؛ تخصيص برامج الويب وتصميم 
ير وتصميم واستشارات ألجهزة واجهة مستخدم الكمبيوتر لآلخرين ؛ خدمات تطو

الكمبيوتر ؛ تصميم وتطوير معايير اآلخرين في تصميم وتنفيذ برامج الكمبيوتر وأجهزة 
الكمبيوتر ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية ؛ تزويد العمالء والفنيين بالمعلومات 

لجمع  المتعلقة بإدارة مشروع الكمبيوتر ؛ توفير البرمجيات عبر اإلنترنت كخدمة
) ؛ توفير برامج GPSوتجميع ومعالجة ونقل ونشر بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (

عبر اإلنترنت غير قابلة للتنزيل تعرض الطرق ، والجغرافيا ، والخريطة ، ومعلومات 
خطوط النقل العام ، ومعلومات خطوط النقل العام ، ومعلومات مسار النقل العام ، 

نقل العام والجداول ومعلومات النقل العام األخرى ؛ توفير برامج والجداول الزمنية لل
مالحة عبر اإلنترنت غير قابلة للتنزيل لحساب وعرض الطرق ومشاركة نظام المالحة 
العامة ، والخريطة ، ومعلومات السفر ؛ توفير برامج كمبيوتر عبر اإلنترنت غير قابلة 

م ورسم الخرائط والمالحة وحركة المرور للتنزيل لتمكين مشاركة معلومات النقل العا
والطرق ومعلومات نقطة االهتمام ؛ برنامج حاسوبي اجتماعي تفاعلي يتيح تبادل 

المعلومات بين المستخدمين ؛ توفير برامج عبر اإلنترنت كخدمة للتحكم التلقائي في 
قيادة الذاتية قيادة المركبات والتحكم المستقل والمالحة والقيادة المدعومة للمركبات وال

  ٤٢للمركبات. بالفئة 
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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 
 

    0429706  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركه ذات مسئوليه محدوده   - ال تى دى   - هانجتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجى كو 
  ينمؤلفة وقائمة وفقا لقوانين دولة الص

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

جمهوريه الصين  -  ٣١٠٠٥٢هانجتشو  -بينجيانج ديستريكه  - كيانمو رود  ٥٥٥رقم 
  الشعبيه

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

األبحاث التقنية في مجاالت الفيديو والمراقبة واألمن والبرمجيات؛ الهندسة؛  -  ٤٢الفئة 
داخلي؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول تخطيط الُمدن؛ تصميم الديكور ال

من بعيد لضمان حسن سير العمل؛ توفير موقع إلكتروني يتميز بالتكنولوجيا التي تمكن 
المستخدمين من عرض وتسجيل وإدارة والوصول إلي وتخزين مقاطع الفيديو والصور 

ة كمبيوتر؛ تحديث والتحكم في الكاميرات عن بُعد؛ تحليل أنظمة كمبيوتر؛ تأجير أجهز
برامج كمبيوتر؛ استشارات في مجال تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر؛ تأجير برامج 

كمبيوتر؛ إسترجاع بيانات الكمبيوتر؛ صيانة برامج كمبيوتر؛ نسخ برامج كمبيوتر؛ 
إنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين؛ تحويل البيانات أو الوثائق من 

لى إلكترونية؛ تفعيل مواقع اإلنترنت؛ تفعيل مواقع اإلنترنت لألخرين؛ أوساط مادية إ
تحميل برامج كمبيوتر؛ تأجير خوادم الشبكة؛ خدمات حماية الكمبيوتر من الفيروسات؛ 
البرمجيات كخدمة تضم برامج لعرض وتسجيل وإدارة والوصول إلي وتخزين مقاطع 

  ٤٢ة بالفئة رقم الفيديو والصور والتحكم في الكاميرات. الوارد
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940 
 

 جريدة 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 
 

    0429739  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فردي  -محمود حسام الدين نافع جالل الدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدقي  - ش الجيزه  ٥٨

  42 : ةالمــــــات العـــفئ
  

  ٤٢خدمات الفئه  -  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 
 

    0429758  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  - سين امين حسنى احمد ح

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مساكن شيراتون النزهه  - مساكن التعاونيات  ٤٠

 42 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢خدمات واعمال الديكور الوارده بالفئه رقم  -  ٤٢الفئة 
 

ا مجمعهاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامه
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 جريدة 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 
 

    0429790  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - شركة الب للدعاية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - الرحاب  -ش طلعت مصطفى  -  ٢مجموعة  -  ٧فيال 

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع خدمات الفئة رقم  -  ٤٢الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0430579  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فردي  -محمود حسام الدين نافع جالل الدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -لدقي ا - ش الجيزه  ٥٨

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤خدمات الفئه  -  ٤٢الفئة 
 

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

    0430818  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -سيدز لتكنولوجيا المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  -  ٤٢الفئة 
 

شتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى فى الوضع العادىاال
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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 
 

    0338830  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مايكل سمير فؤاد لطف  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جنوب سيناء - شرم الشيخ  -منتجع جى دى كوستا  ٤فيال  ٥رقم وحدة 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مطعم و كوفى شوب الوارد بالفئة  -  ٤٣الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0354291  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/07/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة محدودة - شيكاواى ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة المتحدة -بى بى  ١  ١بى اتش ’ بورنموث ’ بوست اوفيس ررود  ٧

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

المطاعم والحانات (البارات) والتزويد  تقديم االطعمة والمشروبات خدمات -  ٤٣الفئة 
بالطعام والشراب ، تشغيل المقاهى والكافيتريا وغيرها من المنشات او المرافق العاملة 
فى توفير الغذاء ، الشراب وميلك شيك المعدة لالستهالك ، خدمات المقاهى ، خدمات 

  ٤٣الفئة الكافيتريا ، اعداد وتقديم الوجبات الجاهزة ، الشراب وميلك شيك ب
 

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 
 

    0361210  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/12/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

ئمة طبقا لقوانين شركة محدودة المسئولية تأسست وقا - اورانج براند سيرفيسز ليمتيد 
  ويلز - انجلترا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

إعداد وتوفير الطعام والشراب؛ خدمات المطاعم؛ المقاهي والكافتيريات؛  -  ٤٣الفئة 
المؤتمرات والمعارض؛ تأجير قاعات المؤتمرات  مطاعم؛ الحانات. وتوفير خدمات
  ٤٣واإلجتماعات. الواردة بالفئة رقم 

 

وغيرها ١١٩٣٩٧االشتراطات        :      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 ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0387427  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/03/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - يمي هوتيل ما نجيمنت (شينزهين ) ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، شينزهين باي ايكو تكنولوجي بارك ٢تي اتش فلور يونيت سي بلوك ٧، ٠١رووم دي 
  ساينس اند تكنولوجي بارك يوهاي ستريت نانسهان شينزهين الصين

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير االطعمة والمشروبات االيواء المؤقت وجميع الخدمات   -  ٤٣الفئة 
  ٤٣الواردة بالفئة 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 
 

    0387429  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/03/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة  - نجيمنت (شينزهين ) ليمتد يمي هوتيل ما 
  طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تكنولوجي  -، شينزهين باي ايكو  ٢تي اتش فلور ، يونيت سي بلوك ٧، ٠١رووم دي 
  بارك ، ساينس اند تكنولوجي بارك ، يوهاي ستريت ، نانسهان ، شينزهين ، الصين

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير االطعمة والمشروبات ، االيواء المؤقت وجميع الخدمات   -  ٤٣الفئة 
  ٤٣الواردة بالفئة رقم 

 

وغيرها ٣٨٧٤٢٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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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 
 

    0387431  

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2019/03/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

يمي هوتيل ما نجيمنت (شينزهين ) ليمتد شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة 
  طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، شينزهين باي ايكو تكنولوجي بارك ٢تي اتش فلور يونيت سي بلوك ٧، ٠١رووم دي 
  اند تكنولوجي بارك يوهاي ستريت نانسهان شينزهين الصينساينس 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير االطعمة والمشروبات االيواء المؤقت وجميع الخدمات   -  ٤٣الفئة 
  ٤٣الواردة بالفئة رقم :

 

وغيرها ٣٨٧٤٢٧االشتراطات        :      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 
 

    0393826  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -ذا كورين جروب ال ال سي 
  الواليات المتحدة االمريكية - واليه ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٩٠٧٣لفد ، نيوتاون سكوير ، بينسيلفانانيا ، الواليات المتحدة كامبوس ب ٧

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

فنادق المنتجع، خدمات الفندق، ترتيب اإلقامة في الفنادق، ترتيب حجوزات  -  ٤٣الفئة 
الفنادق لآلخرين، توفير معلومات شخصية عن الفنادق واإلقامة المؤقتة للسفر عبر 

الهاتف، توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم معلومات في مجال الفنادق اإلنترنت و
  .٤٣واإلقامة المؤقتة للمسافرين واردة في الفئة 
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952 
 

 جريدة 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 
 

    0393905  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع خدمات الوارده بالفئة  -  ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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953 
 

 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 

 
  

: طلب رقم  قدم عنها
 

    0396425  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - افراد - عمرو خليل سيد خليل الصباحي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه- العجوزه  -المهندسين- ش العراق ١٨

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣بالفئة  جميع البضائع الوارده -  ٤٣الفئة 
 

------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 
 

    0401744  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مساهمه- شركة كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة واالستثمار السياحى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر الجيزه ٦الحره العامه االعالميه مدينه  المنطقه

 43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣الخدمات الوارده بالفئه  -  ٤٣الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0403666  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - بيشوى اسحق مجلى حنس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ميدان كامل ماهر الزهراء عين شمس القاهرة ١٣العقار رقم 

 43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم بالفئة رقم  -  ٤٣الفئة 
 

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 
 

    0410340  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -كبابجى ابو على 

 :انوــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مدينه نصر  -ش عباس العقاد  ٤٨

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣كبابجى ومطاعم و كافتيريات الوارده بالفئه  -  ٤٣الفئة 
 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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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 
 

    0412393  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

 - دارة وتشغيل المطاعم والكافيهات والكافتيريات والمأكوالت السريعة شركة بارال ال
  شركة ذات مسئوليه محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المستثمرين الشمالية  - ٢١قطعه  - مبنى ريفرووك التجارى واالدارى  ١٣محل رقم 
  القاهرة -القاهرة الجديده  - محور محمد نجيب 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مطعم وكوفى شوب الوارد بالفئة  -  ٤٣الفئة 
 

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

    0413603  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - بيشوى يوحنا جرجس وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - النزهه  - ايمن العقار   - محل    - ش النزهه  ١٦٥

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٣خدمات المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة رقم  -  ٤٣الفئة 
 

التنازل عن حرف  - :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة     االشتراطات    
على حدى Bبى 
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 جريدة 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 
 

    0414274  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة بنيان للتنمية والتجارة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - المهندسين  - شارع لبنان ٤٩

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الضيافة (اإلقامة)؛ خدمات الضيافة (الطعام والشراب)؛ ضيافة   -  ٤٣الفئة 
الشركات (توفير الطعام والشراب)؛ استئجار مساحة مكتبية مؤقتة؛ خدمات توفير القهوة 

ر المشروبات)؛ تقديم الطعام؛ خدمات تقديم الطعام، خدمات المطاعم للمكاتب (توفي
الخارجية؛ الخدمات التجارية المطاعم؛ خدمات المطاعم والمشروبات؛ المقاهي؛ خدمات 

المقاهي؛ الكافيهات؛ خدمات الكافتيريا ذات الخدمة الذاتية؛ تقديم الطعام فى كافتيريا 
لشواء؛ خدمات حجز المطاعم؛ خدمات معلومات للوجبات السريعة؛ المطاعم؛ ؛ مطاعم ا

عن المطاعم؛ خدمات المطاعم عبر الهاتف؛ مطاعم الوجبات السريعة؛ حجز مقاعد في 
المطعم؛ توفير الطعام والشراب في المطاعم؛ خدمات المطاعم لتوفير الوجبات 

مات السريعة؛ خدمات تقديم الطعام لكافيتريات الشركة؛ خدمات؛ صاالت الكوكتيل؛ خد
صاالت الجلوس (كوكتيل)؛ معلومات خدمات االستعالم والمساعدة والحجز لتوفير 

الطعام والشراب؛ توفير الطعام والشراب؛ وإعدادات الطاولة والمعدات لتوفير الطعام 
والشراب؛ اقامة مؤقتة؛ معلومات عن السكن المؤقت، خدمات االستعالم والحجز؛ 

ادق وبيوت الطلبة والسكن واإلجازات واإلقامة خدمات توفير الطعام والشراب؛ الفن
السياحية؛ دور الحضانة والرعاية النهارية ورعاية المسنين؛ توفير مرافق المناسبات 
والمكاتب المؤقتة ومرافق االجتماعات؛ توفير مناطق استراحة مؤقتة للركاب؛ توفير 

إلقامة المؤقتة [إدارة مساكن مؤقتة؛ مرافق حديقة القافلة (توفير)؛ خدمات االستقبال ل
القادمين والمغادرين]؛ تأجير غرف للوظائف االجتماعية؛ تأجير الغرف؛ خدمات 

المخيم (عطلة) [اإلقامة] ؛ توفير مرافق المخيم؛ توفير سكن مؤقت كجزء من باقات 
الضيافة؛ توفير مرافق موقف مقطورة مؤقتة؛ مراكز رعاية الطفل؛ الحضانات ومراكز 

رية؛ خدمات اإلقامة لالجتماعات؛ ترتيب حفالت الزفاف [األماكن]؛ تأجير الرعاية النها
غرف للوظائف االجتماعية؛ توفير مرافق الحفالت والفعاليات االجتماعية للمناسبات 
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 جريدة 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

الخاصة؛ توفير المراكز المجتمعية للتجمعات واالجتماعات؛ توفير مرافق المؤتمرات؛ 
فير مرافق المؤتمرات والمعارض توفير التسهيالت للمعارض واألسواق؛ تو

واالجتماعات؛ استئجار قاعات المؤتمرات؛ تأجير قاعات االجتماعات؛ تأجير غرفة 
للمعارض؛ خدمات القامة الحيوانات األليفة؛ جهاز خدمة الطعام (تأجير)؛ تأجير معدات 

م تقديم الطعام؛ خدمات المطاعم والبارات؛ البارات؛ المطاعم المنفذة؛ تقديم الطعا
والمشروبات؛ خدمات النادي لتوفير الطعام والشراب؛ خدمات صاالت الجلوس؛ 

محالت اآليس كريم؛ ركن العصائر؛ محالت البيتزا؛ الحانات؛ ركن السلطة؛ خدمات 
الطعام والشراب الجاهزة؛ خدمات المطاعم الخارجية؛ حانات تاباس؛ خدمات تقديم 

و خدمات البار؛ خدمات النادي الليلي المشروبات؛ ركن الوجبات الخفيفة؛ المطاعم 
  ٤٣[توفير الطعام]؛ حجز المطاعم.وبشكل عام جميع الخدمات الواردة بالفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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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 
 

    0415797  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئؤليه محدوده -كورنر تو الدارة المطاعم

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - المعادي  -المعراج  - المجاوره العاشره  ١٠٠٧٤

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مطعم و كوفي شوب الوارد بالفئة  -  ٤٣الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0416961  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - ) C&Wانتر تريد للمطاعم (كريب اندوافال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية - ثان طنطا  قسم - برج الهنا  - شارع البحر 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣المطاعم والكوفى شوب الواردة بالفئة  -  ٤٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
تنازل عن البيان التجارىال -  ٣٤٢٦٦٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419510  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة جدارة للتطوير واالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش مصطفى رياض المنطقة االولى مدينه نصر القاهرة ٢

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣وجميع خدمات الفئة  ٤٣خدمات فندقيه الواردة بالفئه  -  ٤٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيانات التجارية - 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 

 
  

: م عنها طلب رقم قد
 

    0419974  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردى  -احمد صالح الدين عبدالوهاب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - القاهرة الجديدة  - جنوب االكاديمية أ  ٣٥٥قطعة 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مطعم كوفى شوب الوارد بالفئة رقم  -  ٤٣فئة ال
 

التنازل عن كلمة  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
على حدى فى الوضع العادى BURGERبرجر 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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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 
 

    0419975  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردى  - احمد صالح الدين عبدالوهاب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  - جنوب االكاديمية أ  ٣٥٥قطعة  

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مطعم وكوفى شوب الواردة بالفئة رقم  -  ٤٣الفئة 
 

:      منح اطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  االشتراطات      
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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 
 

    0419976  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فردى   -احمد صالح الدين عبدالوهاب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - القاهرة الجديدة  - االكاديمية أ جنوب  ٣٥٥قطعة 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مطعم (كوفى شوب) الوارد بالفئة  -  ٤٣الفئة 
 

التنازل عن كلمة  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٤١٩٩٧٥مرتبطة مع العالمة رقم العالمة  - على حدى فى الوضع العادى  KITCHENكيتشن  
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 جريدة 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 
 

    0420390  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -شركة مصنع دار السالل للحلويات المحدودة 
  وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المملكه العربيه  - ٣٥٥٩٤٣ص ب  - ١١٣٨٣الرياض  - المدينه الصناعيه الثانيه 
  السعوديه

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير االطعمه والمشروبات وااليواء المؤقت وجميع الخدمات  -  ٤٣الفئة 
  ٤٣الوارده بالفئه رقم 

 

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 ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420975  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

سؤولية محدودة شركة ذات م - شركة اراء الرواد لتجارة االغذية شركة شخص واحد 
  تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربية السعودية -  ٢٣٢١٦رمز بريدي  - ٣٤٧٢٢ص. ب.  - مدينة الخبر 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421923  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  صرى الجنسيةفرد م -محمد أحمد ابراهيم حسن عاشور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  ١مساكن الشروق خلف النادي االهلي شقة رقم  ٨

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات مطاعم وكوفي شوب بالفئة  -  ٤٣الفئة 
 

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

    0422046  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية فلوريدا -بيرجر كينج كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية -   ٣٣١٢٦فلوريدا  - ميامى  - ن درايف بلو الجوو ٥٥٠٥

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تقديم الطعام والشراب، اإلقامة مؤقتة؛ خدمات المقاهى والكافيه،  -  ٤٣الفئة 
خدمات إعداد األغذية والمشروبات، تقيدم خدمة أخذ الطعام خارج المطعم، خدمات 

السريعة .خدمات المطاعم سريعة الخدمة؛ مطاعم الخدمة الذاتية،  مطعم للوجبات
مطاعم الوجبات الخفيفة، مطاعم وبارات بما في ذلك خدمة أخذ الطعام خارج المطعم، 
تقديم الوجبات الجاهزة، إعداد الطعام أو الوجبات لالستهالك داخل أو خارج المباني. 

  ٤٣الواردة بالفئة رقم 
 

٣٨٧٣٦٦:      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 
 

    0422220  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة -دبى  ٢٨٢٣٦٦ص.ب 

 43 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - ا مجمعة تعهد مالك العالمة باستخدامه -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى - وغيرها  ٢٧٥٥٨٥
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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 
 

    0422962  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  تضامن - عالء الدين فكري عطيه وشريكته  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - الخليفه   -الحلمية الجديده   - امام مستشفى الخليفه   - أ ش المظفر  ٦

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مطاعم الواردة بالفئة رقم  -  ٤٣الفئة 
 

التنازل عن االرقام  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
حدى فى الوضع العادى كال على
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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 
 

    0423486  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة - ش .ذ.م.م    -  GREEN APPLEجرين ابل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية  - سيدى جابر  قسم - شارع عبد اللطيف الصوفاتى  ٤٥/٤٤

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٣خدمات المقاهى الوارده بالفئه  -  ٤٣الفئة 
 

MART&MOREاالشتراطات        :      التنازل عن مارت اند مور
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 جريدة 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 
 

    0423488  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده - جرين ابل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - قسم سيدى جابر  - شارع عبد اللطيف الصوفاتى  ٤٤/٤٥

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات القرى  - المطاعم  -  - كافيه لتقديم المشروبات الساخنه والبارده  -  ٤٣الفئة 
  دون غيرها ٤٣الوارده بالفئه - لسياحيه ا

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423490  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده - جرين ابل 

 :انوــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - قسم سيدى جابر  - شارع عبد اللطيف الصوفاتى  ٤٤/٤٥

 43 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات القرى  - المطاعم  -  - كافيه لتقديم المشروبات الساخنه والبارده  -  ٤٣الفئة 
  دون غيرها ٤٣الوارده بالفئه - السياحيه 

 

لواناالشتراطات        :      منح حق خاص على 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 
 

    0424161  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئؤليه محدوده -المريمية الدارة وتشغيل واقامة المطاعم والكافيهات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - يده مصر الجد -الكوربه  - ش نزية خليفة  ٣٠

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣المطاعم بالواردة بالفئة رقم  -  ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 
 

    0424162  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل البإسم ط
  

  شركة ذات مسؤليه محدوده - المريمية الدارة وتشغيل واقامة المطاعم والكافيهات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مصر الجديده  -الكوربه  - ش نزية خليفة  ٣٠

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٣المطاعم بالفئة  -  ٤٣الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424624  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -ش ذات مسئولية محدودة  -شركة مزاميز المحدودة 
  سعوديةالمملكة العربية ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424658  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -ذا فود هاب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

طقة الصناعية شمال طريق منطقة الصناعات الصغيرة (الورش) بالمن ٤٣٢قطعة رقم 
 القاهرة-القطامية العين السخنة التجمع الثالث

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات مطاعم بالفئة  -  ٤٣الفئة 
 

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 
 

    0424732  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين  - شركة شاويز المحدودة 
  المملكة العربية السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

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

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

 
 

  لعالمة ا

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425138  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدوده - جى ان كية ديفيلوبمنت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر الجديده - متفرع من شارع الثوره  - ش عبد العزيز الهواري  ٢

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات الفئه رقم  -  ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

982 
 

 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 
 

    0425624  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -ابو الجبن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

من مكرم عبيد امام السراج مول الحى الثامن  ش عطية الصوالحى متفرع ١٤عقار رقم 
 مدينه نصر القاهره

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مطعم وكوفى شوب فئة  -  ٤٣الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426082  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية - انسس للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مصر الجديدة  ٤عقار رقم  - ميدان تريومف  - ش عثمان بن عفان  ٨٠

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣لفئة رقم المطاعم الواردة با -  ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 
 

    0426416  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد   -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 43 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٣خدمات الفئه  -  ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العلمة باستخدامها مجمعة



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
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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 
 

    0426882  

 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 
  القاهرة - مدينة نصر  -الحي العاشر  -التاسعه 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة-٤٣الفئة
 

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 
 

    0427140  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -عبد اللطيف محمد عبد المقصود المغربى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المهندسين  -المتفرع من ش سوريا  - ش قناة السويس   ١٠

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم الواردة بالفئة رقم  -  ٤٣الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427604  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردي  - ياسر ابراهيم المهدى زرمبة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بور سعيد - قسم بور فؤاد  - م رئيسى محلين بأسفل العقار شارع التأمي ١٠عقار 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات مطاعم الواردة بالفئة رقم  -  ٤٣الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

: نها طلب رقم قدم ع
 

    0428467  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ميراج للفنادق والتنمية السياحية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر - الغردقه  - بالمركز السياحي امام القريه الجنوبي  ١١٠١٥

  43 : مةالــــــات العـــفئ
  

  ٤٣كافيه الخدمات الوارده بالفئه  -  ٤٣الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428717  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة - بد العظيم علي وشركاه عماد الدين حسن ع

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦مدينة  - محور جمال عبد الناصر  - جاردينا الشمس  -  ٩العقار  رقم 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع خدمات الفئة رقم  -  ٤٣الفئة 
 

لوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على 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 
 

    0428773  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  يمنى الجنسية - فرد   -نجيب محفوظ علي سعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليمن  - تعز 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع خدمات الفئة رقم  -  ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 
 

    0428788  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - بريد فاست 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة. –المعادي الجديدة  –متفرع من شارع النصر  ٢٦٩شارع  ٢٩

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

مقاهي؛ خدمات المقاهي والكافيهات؛ خدمات بوفيهات القهوة؛ الكافتيريات؛  -  ٤٣الفئة 
خدمات الكافتيريات؛ خدمات كافتيريات خدمة ذاتية؛ خدمات مطاعم الوجبات السريعة؛ 

مات المطاعم؛ خدمات المطاعم الخارجية؛ خدمات المطاعم المتنقلة؛ خدمات خد
  )٤٣األطعمة والمشروبات. 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 
 

    0429924  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى - فردي  - فى طارق محمد مصط

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - ش ذاكر حسين مدينه نصر اول  ١١٩

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات مطاعم بالفئه  -  ٤٣الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: م عنها طلب رقم قد
 

    0430108  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ش ذات مسئولية محدودة -  KETOكيتو للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة  - فدان  ٢٥٠بالمنطقة الصناعية ال  ٤٧المصنع المقام علي قطعة االرض رقم 
  رةالقاه - بدر 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات الفئة  -  ٤٣الفئة 
 

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 ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430109  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئولية محدودة -  KETOئية كيتو للصناعات الغذا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة  - فدان  ٢٥٠بالمنطقة الصناعية ال  ٤٧المصنع المقام علي قطعة االرض رقم 
  القاهرة - بدر 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات الفئة  -  ٤٣الفئة 
 

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

    0430907  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئولية محدودة -  ARAB BURGERأرب برجر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - القاهرة الجديدة  - التجمع الخامس  - يرو نيوبورت كا ٧١٨وحدة 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم بالفئة  -  ٤٣الفئة 
 

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

    0431426  

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2020/12/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - مى صالح محمد الحسينى السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  النزهة القاهرة ١٥غرفة بالشقة رقم  ٥شارع احمد عبد النبى الدور  ١٤

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣بالفئة  مطعم وكافيه الواردة -  ٤٣الفئة 
 

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

    0431428  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -هشام محمود محمد شاكر وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -سيدي جابر  -كفر عبده  -ش االسماعيلية  ٢٦

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات مطاعم الواردة بالفئة رقم  -  ٤٣الفئة 
 

الك العالمة تعهد م - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
باستخدامها مجمعه
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998 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0413420  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة - د / محمد محمد انور وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مدينة نصر  - شارع افريقيا  ٥٤عمارة 

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤التحاليل و الكواشف الطبيه الوارده بالفئة  -  ٤٤الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0414332  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير - مايرز سكويب كومبانى  - بريستول 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير المعلومات الطبية والصيدالنية حول موضوع المسائل الصحية  -  ٤٤الفئة 
  ٤٤والوعي الصحي والمستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري الواردة بالفئة 
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1000 
 

 جريدة 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 
 

    0419888  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

 :لتسجيلا إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فرد  -مينا ماهر نجيب غالى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

صالونات  - خدمات العنايه الصحيه والعنايه بالتجميل صالونات التجميل  -  ٤٤الفئة 
  ٤٤بالفئة رقم تسريح الشعر الوارد 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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1001 
 

 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 
 

    0420365  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فرد  - شريف محمد رضا فريد جوهر 

 :نواــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -أول القاهره الجديده  ٣ - النرجس  - التجمع الخامس 

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤عيادات و مراكز طبيه الوارده بالفئه رقم  -  ٤٤الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
باستخدامها مجمعه
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1002 
 

 جريدة 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 
 

    0422584  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  - كامبردج نيوتريشيونال فوودز ليمتد 
  لقوانين المملكة المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ال يو   ٥  ١٧براكى رود  كوربى نورثامبتونشاير ان ان   ١٠ستافورد  هاوس 

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات االستشارية والمشورة المتعلقة بفقدان الوزن والحفاظ على الوزن  -  ٤٤الفئة 
وبرامج الحمية الغذائية، المشورة للحمية الغذائية، تقديم المشورة وإسداء المشورة 

  .٤٤يب للحمية الغذائية الواردة بالفئة رقم والتوجيه والتدر
 

----------االشتراطات        :      
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1003 
 

 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 
 

    0422910  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير -مايرز سكويب كومبانى   - بريستول 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غيرهـــــــــا٤٤الخدمات الطبية الوارده بالفئة (-٤٤الفئة
 

االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على 
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1004 
 

 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 
 

    0424160  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -افراد   - فرحات علي فرحات علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جيزه - امبابة  - ارض الجمعية  - ش احمد عرابي ١١

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٤٤الخدمات الطبيه الوارده بالفئة-٤٤الفئة
 

التنازل عن رسم الهالل  -االشتراطات        :      التنازل عن الحروف فى الوضع العادى على حدة 
على حدة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1005 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424326  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل سم طالبإ
  

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 

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الطبية , الخدمات البيطرية , خدمات العناية الصحية والمحافظة ال -  ٤٤الفئة 
على الجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات , خدمات الزراعة والبستنه والغابات وجميع 

  .٤٤الخدمات الواردة في الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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1006 
 

 جريدة 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

 
 

  المة الع

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424677  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - النانو للخدمات الطبية والمعملية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - الزيتون  - ١٠شقة  - فوق االرضي  - الدور الثاني  - ش طومان باي  - ٩٥عقار 
  رهالقاه

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئة  -  ٤٤الفئة 
 

التنازل عن البيان  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
على حدى وفى الوضع العادى LABالتجارى الب 
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1007 
 

 جريدة 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 
 

    0425309  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -هووب الدارة العيادات التخصصية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - عابدين  - ش مصطفي عبد الرازق  ٢١

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٤٤خدمات الفئه-٤٤الفئة
 

 A Hالتنازل عن الحروف  - خاص على االلوان الموضحة بالعالمة االشتراطات        :      منح حق 
فى الوضع العادى على حدة
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1008 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425626  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدوده - دنتال ديزاين ستوديو لالسنان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  صالح سالم القاهرة ١١ش عمارات العبور الدور  ٣٥

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤الخدمات الواردة بالفئه   -  ٤٤الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة
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1009 
 

 جريدة 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 
 

    0425891  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -رامي محمد عبد المقصود محمدمنصور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٢٥شقه  - شيراتون  - الملتقى العربى  - ش الصاعقه  ١٤٠

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئه-٤٤الفئة
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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1010 
 

 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 
 

    0426372  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مةشركة مساه -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئه  -  ٤٤الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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1011 
 

 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 
 

    0426417  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئه  -  ٤٤الفئة 
 

امها مجمعةتعهد مالك العالمة باستخد -االشتراطات        :      
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1012 
 

 جريدة 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 
 

    0426860  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - كامل منير كامل يوسف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ش الجراج حدائق القبة  ١٧

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤مركز تجميل بالفئة  -  ٤٤فئة ال
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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1013 
 

 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 
 

    0428205  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى -فردى  - محمد عبد الحى ابراهيم محمود ابو الديار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كوبرى الدلتا موقف طلعت حرب بملك اميمه على العجمى المحلة الكبرى

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤معمل تحاليل طبيه فئة  -  ٤٤الفئة 
 

التنازل  - ة تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمع - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
التنازل عن الب باللغتين على حدة -عن الحروف باللغتين كال على حدة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1014 
 

 جريدة 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 
 

    0428408  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة السلطان للدواجن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -شبين الكوم  - شارع جمال عبد الناصر  -برج سيف  - الدور االول االدارى 

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تربية الحيوانات تنظيف الحيوانات و العناية بها الواردة بالفئة رقم  -  ٤٤الفئة 
)٤٤(  

 

وضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1015 
 

 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 
 

    0430018  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فرد  -جيهان يحيي عبد الوهاب محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هضبه االهرام الجيزة ٦٧

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات الطبيه خدمات العنايه الصحيه والعنايه بالتجميل لالنسان صالونات  -  ٤٤الفئة 
  التجميل خدمات العيادات الطبيه العالج الطبيعى

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1016 
 

 جريدة 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 
 

    0430679  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردي  -عمر محمد محمد بسيوني سلطان  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -ثان طنطا  - االستاد  - ش محمد كامل  ٤

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئة  -  ٤٤الفئة 
 

على االلواناالشتراطات        :      منح حق خاص 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1017 
 

 جريدة 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 
 

    0417662  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - افراد  - أحمد محمد أحمد السيد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوراق - بشتيل البلد  - ش الحريه 

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥مكتب محاماه الفئة  -  ٤٥الفئة 
 

-----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1018 
 

 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 
 

    0417838  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -سكنة لالستشارات وتنظيم المناسبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - مدينة الشيخ زايد  -بيفرلي هيلز  - ٢٣٩بالعقار رقم  ١غرفة رقم 

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٥خدمات نقل ودفن الموتي وتنظيم العزاء بالفئة  -  ٤٥الفئة 
 

مة تعهد مالك العال - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1019 
 

 جريدة 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 
 

    0418210  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  - نوران علي محمود بركات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - شبرا   - ش الباشا   ٢٢

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥التنمية البشريه الواردة بالفئة رقم  -  ٤٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1020 
 

 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 
 

    0421331  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -انك  - ز امازون تكنولوجي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

بات خدمات االستقبال واإلرشاد الشخصية لآلخرين والمتضمنة عمل ترتي -  ٤٥الفئة 
الطلبات الخاصة والحجوزات األولية وتوفير معلومات متعلقة بالمستهلك لتلبية حاجات 

الفرد، خدمات التواصل االجتماعي، خدمات األمن لحماية الممتلكات واألفراد، توفير 
قواعد بيانات الحاسوب على الخط مباشرة (اإلنترنت) وقواعد بيانات قابلة للبحث على 

نت) في مجال التواصل االجتماعي، توفير قاعدة بيانات قابلة الخط مباشرة (اإلنتر
للبحث متضمنة محتويات بصرية وفيديوية وسمعبصرية متاحة من خالل االنترنت 

وشبكات االتصاالت عن بعد وشبكات االتصاالت عن بعد الالسلكية في مجال خدمات 
  ن غيرهادو ٤٥التواصل االجتماعي على الخط مباشرة. الواردة بالفئة رقم 

 

وغيرها ٣٧٣٠٤٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1021 
 

 جريدة 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 
 

    0425853  

 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 

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  -  ٤٥الفئة 
 

----------االشتراطات        :      



هاز تنمية التجارة الداخليةج  
 
 
 

1022 
 

 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 
 

    0426346  

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مؤسسة السندس لاليتام ذوى االحتياجات الخاصة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة نصر - ش مصطفى النحاس  ١٨

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥خدمات الفئه  -  ٤٥الفئة 
 

خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1023 
 

 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 
 

    0426373  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

  45 : المةــــــالعات ـــفئ
  

  ٤٥خدمات الفئه  -  ٤٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1024 
 

 جريدة 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 
 

    0426418  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  رى الجنسيةمص - فرد  -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 45 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٥خدمات الفئه  -  ٤٥الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



ةجهاز تنمية التجارة الداخلي  
 
 
 

1025 
 

 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 
 

    0427498  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدوده المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  - اينستاجرام ال ال سي 
 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه. - ٩٤٠٢٥ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  ١٦٠١

  45 : المةــــــالع اتـــفئ
  

  ٤٥" خدمات شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت " بالفئة  -  ٤٥الفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1026 
 

 جريدة 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 
 

    0429705  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركه ذات مسئوليه محدوده  - ال تى دى  - شو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجى كو هانجت
  مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

جمهوريه الصين  -  ٣١٠٠٥٢هانجتشو  -بيننجيانج ديستريكه  - كيانمو رود  ٥٥٥رقم 
  الشعبيه

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

مراقبه اجهزه االمان واالنذار ضد السرقه خدمات شبكات التواصل  -  ٤٥الفئة 
االجتماعي عبر االنترنت مكافحه الحرائق االستشارات االمنيه الماديه الفحص االمني 

لالمتعه خدمات الحراسه الليليه تفتيش المصانع لغايات السالمه خدمات المرافقه 
ه الشخصيه خدمات المراقبه الواردة المرافقه في الحافالت االجتماعيه خدمات الحارس

  ٤٥بالفئة رقم 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1027 
 

 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 
 

    0429756  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فرد    -جون جميل ابو العز بطرس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - الساحل   -  ش شبرا - ح الوابور  ٥

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥الخدمات الوارده بالفئه رقم  -  ٤٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1028 
 

 جريدة 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 
 

    0429814  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فردي  - أشرف سمير جيد زكى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الهرم   - س حدائق االهرام   ١٢

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٥جميع خدمات الفئة  -  ٤٥الفئة 
 

التنازل عن  - الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان 
الحروف كال على حدى فى الوضع العادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1029 
 

 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 
 

    0429816  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فردي  - أشرف سمير جيد زكى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  - الهرم   - هرام س حدائق اال ١٢

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٥جميع خدمات الفئة  -  ٤٥الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1030 
 

 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 
 

    0429818  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - طارق محمد عبد العزيز دياب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - زهراء المعادي  - الشطر السابع  -  ٣٥بلوك  -  ٩عمارة  ٣شقة 

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

ل المحاماة وتسجيل حقوق الملكية الفكرية والتحكيم الخدمات القانونية واعما -  ٤٥الفئة 
  ٤٥والوساطة القانونية والواردة بالفئة 

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1031 
 

 جريدة 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 
 

    0431161  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - مكانك لحلول واستشارات االعمال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥بالفئه رقم  جميع الخدمات الواردة -  ٤٥الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1032 
 

 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 
 

    0401181  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  - عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه   - نانية للصناعة الشركة االلمانية اللب
  بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

) المنطقة  ١٣٠٢٧بلوك ( ٣ ٢ ١و القطعة رقم  ١٣٠٢٧بلوك  ٣قطعة رقم  ٥٤ش 
 مدينة العبور-الصناعية االولى

  8 - 6 : المةــــــات العـــفئ
  

وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية، معادن غير نفيسة  - ٦الفئة 
مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية (كبالت)، حبال وأسالك غير كهربائية من معادن 

غير نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، 
دن غير نفيسة غير خزائن حفظ الوثائق واألشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من معا

  ).  ٠٦واردة فى فئات أخرى، خامات معادن وكافة المنتجات الواردة بالفئة ( 
عدد وأدوات يدوية (تدار باليد)، أدوات قطع (الشوك والسكاكين والمالعق)،  - ٨الفئة 

  ) ٠٨أسلحة بيضاء، أدوات حالقة وكافة المنتجات الواردة بالفئة ( 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1033 
 

 جريدة 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 
 

    0431134  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة محمد احمد على وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -بوالق الدكرور  - ش طه ابو حشيش  ٣

  8 - 7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٧الفئة 
  ٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٨الفئة 

 

وغيرها ٣٢١٩١٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1034 
 

 جريدة 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
 

    0431135  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة محمد احمد على وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش طه ابو حشيش بوالق الدكرور الجيزة ٣

  8 - 7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧ة بالفئه جميع المنتجات الوارد - ٧الفئة 
  ٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٨الفئة 

 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
 
 
 

1035 
 

 جريدة 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 
 

    0431136  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة محمد احمد على وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لدكرور الجيزةش طه ابو حشيش بوالق ا ٣

  8 - 7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٧الفئة 
  ٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٨الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٠٦٩٢٧بطة مع العالمة رقم العالمة مرت - باستخدامها مجمعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1036 
 

 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 
 

    0431137  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -شركة محمد احمد على وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش طه ابو حشيش بوالق الدكرور الجيزة ٣

  8 - 7 : المةــــــالع اتـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٧الفئة 
  ٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٨الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1037 
 

 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 
 

    0431138  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش تضامن - شركة محمد احمد على وشريكه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش طه ابو حشيش بوالق الدكرور الجيزة ٣

  8 - 7 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٧المنتجات الواردة بالفئه  - ٧الفئة 
  دون غيرها٨المنتجات الواردة بالفئه -٨الفئة

 

٣٦٣٠٤٠االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1038 
 

 جريدة 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 
 

    0421810  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شركة النمكي لالستشارات الهندسية والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

يوليو االزبكيه  ٢٦الدور السابع فوق المسحور بلوك ج عقارات شارع  ٧١٢شقه 
  القاهره

  9 - 7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧منتجات الفئه  - ٧الفئة 
  ٩منتجات الفئه  - ٩الفئة 

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1039 
 

 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 
 

    0428480  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده - كرييتف جروب ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر اول  - ش احمد حسني  ٤٧

  9 - 8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 : المةــــــلعات اـــفئ
  

  ١المنتجات الوارده بالفئه  - ١الفئة 
  ٢المنتجات الوارده بالفئه  - ٢الفئة 
  ٣المنتجات الوارده بالفئه  - ٣الفئة 
  ٤المنتجات الوارده بالفئه  - ٤الفئة 
  ٥المنتجات الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
  ٦ئه المنتجات الوارده بالف - ٦الفئة 
  ٧المنتجات الوارده بالفئه  - ٧الفئة 
  ٨المنتجات الوارده بالفئه  - ٨الفئة 
  ٩المنتجات الوارده بالفئه  - ٩الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٤٢٠٥٦٢مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1040 
 

 جريدة 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 
 

    0429583  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - مينا طلعت عطوان وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المنطقة الصناعية الرابعة مدينة بدر  ٣٧القطعة 

  10 - 9 -8 -7 -6 -4 -3 -2 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١الفئة 
  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
  ٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٤الفئة 
  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٦الفئة 
  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٧الفئة 

  ٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٨لفئة ا
  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
  ١٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٠الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1041 
 

 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 
 

    0429580  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة - بيشوى كمال عزيز لوندى وشركاؤه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -عين شمس  - عين شمس الشرقية  - مساكن حلمية الزيتون  ٣٦شارع  ١٦

  13 - 12 -10 -9 -8 -7 -6 -4 -2 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١الفئة 
  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
  ٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٤الفئة 
  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٦الفئة 
  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٧الفئة 
  ٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٨الفئة 
  ٩لمنتجات الواردة بالفئة جميع ا - ٩الفئة 
  ١٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٠الفئة 
  ١٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٢الفئة 
  ١٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٣الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1042 
 

 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 

 
  

: طلب رقم قدم عنها 
 

    0315690  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/03/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين كوريا - بولسون كو.، ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -  ١٣٥رو ، جانجنام جو ، سيئول  - تيهران  ٤١٨سيفنث فلور ، دابونج تور بلدينج ، 
  ، جمهورية كوريا ٨٣٩

  12 - 5 -4 -3 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

مواد مضافة منظفة للبنزين (البترول)، مستحضرات لتوفير الوقود، مضادات  - ١الفئة 
األكسدة، مضافات كيميائية إلى وقود السيارات، طارد للماء، المواد الكيميائية المضادة 

د، سوائل (زيت) الفرامل، المبردات لمحركات لتشويه النوافذ، مضادات التجم
المركبات، سوائل الدوائر الهيدروليكية، سوائل نقل الحركة، سوائل قدرة عجلة القيادة، 

مزيل الرائحة لألغراض الصناعية، مواد إزالة اللمعان، مواد الكيميائية لتنظيف 
ض المشعاع (الرديتر)، مستحضرات مضادة للركود (غير المخصصة لألغرا

المنزلية)، مستحضرات كيميائية لنزع كربون المحركات، المواد الكيميائية المضافة 
للزيوت، كيماويات تنقية النفط، معجون تثبيت زجاج النوافد، كيماويات تثليج الزجاج، 

   ١التحضيرات مضادة للثقب الواردة بالفئة 
طور، المواد مستحضرات إزالة الصدأ، مستحضرات ازالة الطالء، الع  - ٣الفئة 

العطرية لألغراض المنزلية، المعطرات لألغراض المنزلية، المعطرات للسيارات، 
سوائل التنظيف الزجاج، المنظفات للسيارات، مواد تلميع السيارات، شمع التلميع، شمع 

  ٣للجلد، كريمات للجلد، قماش الجلخ او القشط الواردة بالفئة 
تحضرات إزالة الغبار، مزلقات، مركبات تثبيت مركبات إحتجاز الغبار، مس  - ٤الفئة 

الغبار للكناسة، قوالب الفحم (تادون)، إضافات غير كيميائية إلى وقود المحركات، 
الشحوم الصناعية، زيوت التشحيم، غاز لإلضاءة، مكربنات، إضافات غير الكيميائية 

ألغراض  للزيوت والوقود، زيوت للحفاظ على الجلد، شمع السيور، الزيت المغلي
   ٤صناعية الواردة بالفئة 

مزيالت الروائح الكريهة (غير المخصصة لالستخدام الشخصي)، طاردات   - ٥الفئة 
الحشرات، طارد الحشرات بالبخور، مبيدات الحشرات، المطهرات ألغراض النظافة، 

  ٥أعواد التبخير الواردة بالفئة 
الخلفية للسيارات، رفوف سقف مساحات زجاج المركبات، مرايا الرؤية   -  ١٢الفئة 

السيارات، سالسل السيارات، أغطية للعجالت قيادة المركبات، رفوف األمتعة للسيارات 
ذات المحرك، أغطية مقاعد السيارات، حامل متعدد األغراض للسيارات ذات المحرك، 
حامل الهاتف المحمول للسيارات ذات المحرك، علب األقراص المدمجة للسيارات ذات 
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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

حرك، حامل ورق المذكرات للسيارات ذات المحرك، حامل النظارات الشمسية الم
للسيارات ذات المحرك، الستائر الشمي مكييفه لصناعة السيارات، حاميات ابواب 
السيارات (مدافعات عن االبواب)، حارس داعم للسيارة (حاميات داعمة للسيارة)، 

يارات ذات المحرك، أقنعة الشمس مقبض مبدالت التروس، سادة المضادة لالنزالق للس
  ١٢للسيارات ذات المحرك 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 
 

    0424561  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -احمد محمد محمد العواد وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية - مركز قويسنا  -نا كفور الرمل قويس

  31 - 4 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١المنتجات الواردة بالفئة  - ١الفئة 
  ٤المنتجات الواردة بالفئة  - ٤الفئة 
  ٣١المنتجات الواردة بالفئة  -  ٣١الفئة 

 

لنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با -االشتراطات        :      
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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 
 

    0381732  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/12/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة -ريلمى تشونغكينغ موبايل تيليكو ميونيكيشينز كورب.، ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بى دستريكت ،تشونغكينغ ، الصينيولونج افنيو ، يوفينجشان ، يو ١٧٨نمبر 

  45 - 25 -18 -16 -14 : المةــــــات العـــفئ
  

سبائك من المعادن الثمينة؛ المعادن الثمينة غير المشغولة أو شبه المشغولة   -  ١٤الفئة 
؛مفاتن لسالسل المفاتيح؛ مجوهرات؛ حلقات المجوهرات؛ ساعات الحائط ؛ الساعات ؛ 

   ١٤ة بالفئة أشرطة الساعات الوارد
الورق؛ المنشورات المطبوعة؛ الصحف؛ صور؛ غشاء من البالستيك   -  ١٦الفئة 

للتغليف؛ مستلزمات المكاتب باستثناء األثاث؛ مواد الرسم؛ المواد التعليمية (باستثناء 
   ١٦األجهزة)؛ (طباشير خياط)؛ مواد الطباعة الواردة بالفئة 

ه مشغولة؛ حقائب ظهر؛ حقائب السفر؛ أكياس الجلود غير مشغولة أو شب  -  ١٨الفئة 
التسوق؛ زركشة من الجلد لألثاث؛ األربطة الجلدية؛ المظالت؛ عصي المشي؛ مالبس 

   ١٨للحيوانات االليفة الواردة بالفئة 
مالبس؛ أحذية؛ القبعات؛ الجوارب؛ قفازات [مالبس]؛ أوشحة؛ المشدات؛   -  ٢٥الفئة 

أقنعة النوم؛ رداء تصفيف الشعر؛ الوشاحات؛ فساتين  مالبس دينية؛ قبعات االستحمام؛
   ٢٥زفاف الواردة بالفئة 

خدمات الحرق؛ خدمات فتح القفل؛ خدمات الشبكات االجتماعية عبر  -  ٤٥الفئة 
اإلنترنت؛ مكافحة الحريق؛ تنظيم االجتماعات الدينية ؛ خدمات وكالة التبني؛ تأجير 

فاف؛ تأجير أسماء نطاقات اإلنترنت؛ خدمات خزائن الحفظ؛ تخطيط وترتيب حفالت الز
الكشف عن القنابل؛ تنظيم اجتماعات للعائالت الثكلى لالحتفاء بوفاة أحد األحباء؛ 

الترخيص [الخدمات القانونية] في إطار نشر البرمجيات؛ خدمات المراقبة القانونية؛ 
 ٤٥اإلدارة القانونية للتراخيص الواردة بالفئة

 

وغيرها ٣٧٩٣٥٢العالمة 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 
 

    0428899  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - عجيب هابيل ابراهيم شانودي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ابراهيم بك شبرا الخيمه القليوبيه ٦مدينة ش صالح الدين  ٢٧

  18 - 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ١٦الفئة 
  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ١٨الفئة 
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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 
 

    0430534  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن - بيبي كادليز ايجيبت للصناعات الورقية والصحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المؤجر ساهر  -  ٦المنطقه الصناعيه جنوب  أ  ٣نموذج ج مجمع  ٣١٩قطعه رقم 
  الشرقيه - مدينه العاشر من رمضان  - وعماد محمد المغازي 

  32 - 16 -3 : ةالمــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل والصابون بالفئه رقم  - ٣الفئة 
الورق المقوي والورق والمنتجات المصنوعه من الورق والمناديل الورقيه  -  ١٦الفئة 

  ١٦الوارده بالفئه رقم 
  ٣٢عصاائر والمشروبات الواردة بالفئه رقم -٣٢الفئة
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 جريدة 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 
 

    0428797  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  - بريد فاست 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة. –المعادي الجديدة  –متفرع من شارع النصر  ٢٦٩شارع  ٢٩

  45 - 36 -25 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في  -  ١٦الفئة 
فئات أخرى؛ المطبوعات مواد التغليف البالستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)، 
صفائح ماصة من الورق أو البالستيك لتغليف المواد الغذائية، لوحات إعالنات من 

بة] من الورق أو البالستيك للتعبئة، الورق أو الورق المقوى، أكياس [مغلفات وأجر
علب من الورق المقوى أو الورق، مواد من الورق المقوى، صحون من الورق، 

اكواب، مصافي قهوة من الورق، نشرات إعالنية، مناديل من الورق للموائد، 
مطبوعات، منشورات مطبوعة، مناديل من الورق للموائد، أغطية من الورق للموائد، 

ألواني المائدة، مناشف من الورق، وبشكل عام جميع المنتجات الواردة مفارش ورقية 
  )١٦بالفئة (

المالبس، أحزمة، احذية، وشاحات، قبعات، مالبس، مالبس جلدية، قفازات  -  ٢٥الفئة 
[مالبس]، أغطية لتدفئة اليدين، أزياء موحدة (يونيفورم)، وبشكل عام جميع المنتجات 

  )٢٥الواردة بالفئة (
الشؤون التمويلية، الشؤون المالية والشؤون العقارية، السمسرة، استثمار  -  ٣٦الفئة 

رؤوس األموال، التقييم المالي، اإلدارة المالية، الكفاالت المالية، الخدمات التمويلية، 
إستثمار األموال، إستثمار رؤوس األموال، تمويل الشراء واإليجار، تأجير المزارع، 

  )٣٦المكاتب، وبشكل عام جميع الخدمات الواردة بالفئة (تأجير العقارات، تأجير 
ترخيص االمتيازات (الفرانشيز) ، وبشكل عام جميع الخدمات الواردة بالفئة  -  ٤٥الفئة 

)٤٥(  
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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 
 

    0422876  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -العربى االفريقى الدولى البنك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - جاردن سيتى  - ميدان السراى الكبرى  ٥

  36 - 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٦الفئة 
  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٦الفئة 

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422877  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -البنك العربى االفريقى الدولى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - جاردن سيتى  - ميدان السراى الكبرى  ٥

  36 - 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٦الفئة 
  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٦الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0425211  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -ايه اف لتداول االوراق المالية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - المهندسين - الدور الرابع   - شاراع البطل احمد عبد العزيز  ٥٢

  36 - 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئه رقم   -  ١٦الفئة 
  ٣٦خدمات الفئه رقم  -  ٣٦الفئة 

 

التنازل عن  - ت        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطا
كال على حدى فى الوضع العادى AFالحروف ايه اف  
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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 
 

    0382121  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/12/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ر صان مص -شركة مصر للصيانة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش التسعين التجمع الخامس القاهرة الجديدة ٢٠

  37 - 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ) ١٦مطبوعات الشركة الواردة بالفئة ( -  ١٦الفئة 
  )٣٧خدمات صيانة االبار الواردة بالفئة (-٣٧الفئة

 

ح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمةاالشتراطات        :      من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1053 
 

 جريدة 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 
 

    0426433  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده - النالو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - دجله المعادي  -  ٢٥٤ش  ٤٠

  41 - 30 -29 -28 -25 -16 -5 : المةــــــعات الـــفئ
  

  ٥مكمالت الغذائيه الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
  ١٦منجات الفئه رقم  -  ١٦الفئة 
  ٢٥منتجات الفئه رقم  -  ٢٥الفئة 
  ٢٨منتجات الفئه رقم  -  ٢٨الفئة 
  ٢٩منتجات الفئه رقم  -  ٢٩الفئة 
  ٣٠منجات الفئه رقم  -  ٣٠الفئة 
  ٤١الفئه رقم  خدمات -  ٤١الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1054 
 

 جريدة 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 
 

    0426260  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصري الجنسيه - كرم بولس بطرس عبد المسيح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر طهرمس الجيزة -ش نور النمس  ٣٣

  16 - 7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧طلمبات المياه الوارده بالفئه  - ٧الفئة 
  ١٦مطبوعات الشركه الوارده بالفئه  -  ١٦الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1055 
 

 جريدة 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 
 

    0415413  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى - فردى  -محمد عارف محمود  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عطيه برسوم متفرع من ش محطة الزيتون ٥

  16 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩برامج تطبيقات فئة  - ٩الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ١٦الفئة 

 

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



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
 
 
 

1056 
 

 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 
 

    0425169  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بطريركية االقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية

 :نواــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -شارع شبرا  ١٦٣

  16 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩برنامج تطبيقات الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
  ١٦جريده ورقيه ومجله الوارده بالفئه  -  ١٦الفئة 
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1057 
 

 جريدة 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 
 

    0428481  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

 :لتسجيلا إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -كرييتف جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مدينه نصر اول  - شارع احمد حسني  ٤٧

  18 - 17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠المنتجات الوارده بالفئه  -  ١٠الفئة 
  ١١ المنتجات الوارده بالفئه -  ١١الفئة 
  ١٢المنتجات الوارده بالفئه  -  ١٢الفئة 
  ١٣المنتجات الوارده بالفئه  -  ١٣الفئة 
  ١٤المنتجات الوارده بالفئه  -  ١٤الفئة 
  ١٥المنتجات الوارده بالفئه  -  ١٥الفئة 
  ١٦المنتجات الوارده بالفئه  -  ١٦الفئة 
  ١٧المنتجات الوارده بالفئه  -  ١٧الفئة 
  ١٨رده بالفئه المنتجات الوا -  ١٨الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ٤٢٠٥٦٣العالمة رقم 
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1058 
 

 جريدة 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 
 

    0429584  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - ان وشركاه مينا طلعت عطو

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة بدر  - المنطقة الصناعية الرابعة  ٣٧قطعة 

  20 - 19 -18 -17 -15 -14 -13 -12 -11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١١الفئة 
  ١٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٢الفئة 
  ١٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٣الفئة 
  ١٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٤الفئة 
  ١٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٥الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٧الفئة 
  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٨الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٩الفئة 
  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٠الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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1059 
 

 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 
 

    0429581  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

 :التسجيل إسم طالب
 

  توصية بسيطة شركة - بيشوى كمال عزيز لوندى وشركاؤه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -عين شمس  - عين شمس الشرقية  - مساكن حلمية الزيتون  ٣٦شارع  ١٦

  27 - 24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -15 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٥الفئة 
  ١٧الفئة جميع المنتجات الواردة ب -  ١٧الفئة 
  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٨الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٩الفئة 
  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٠الفئة 
  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢١الفئة 
  ٢٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٢الفئة 
  ٢٣بالفئة  جميع المنتجات الواردة -  ٢٣الفئة 
  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٤الفئة 
  ٢٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٧الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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1060 
 

 جريدة 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 
 

    0424384  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - عزت محمد حسن الحكيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تقسيم احالم الخولي جديلة خلف مدرسة ابو النجا بملك / عبد الفتاح الغريب محمد ابو 
  حي شرق الدقهلية - العزم ثان المنصورة 

  21 - 17 : المةــــــات العـــفئ
  

   ١٧بالستيك بالفئة   -  ١٧الفئة 
 ٢١بالستيك بالفئة -٢١الفئة

 

التنازل عن بالست  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
Plast  وعن الحرفين اس واىS Y كال على حدى
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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 
 

    0413108  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - رباب علي عبد الغني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش امتداد ولى العهد _ حدائق القبة _ القاهرة ١٩

  35 - 17 -2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢المنتجات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
  ١٧دة بالفئة المنتجات الوار  -  ١٧الفئة 
  ١٧،  ٢فى مجال الفئات  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٥الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى - باستخدامها مجمعة 
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1062 
 

 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 
 

    0426153  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية- فرد - وجيه كمال عبد هللا توماس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك / امانى نزهى غبريال  -طريق ترعة بنى هالل  - نهاية شارع المرور  - بنى هالل 
  حنا مركز المراغة سوهاج

-9 : المةــــــات العـــفئ 11- 17 - 35 
  

  ٩االسالك والكابالت الكهربائيه واالدوات الكهربائيه بالفئه  - ٩الفئة 
  ١١الوصالت والتركيبات الصحيه وكذلك اللمبات الكهربائيه بالفئه  -  ١١الفئة 
   ١٧البولي برولين والمواسير البالستيكيه وقطع المواسير بالفئه  -  ١٧الفئة 
في مجال مواسير البولي بروبلين  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئه  خدمات -  ٣٥الفئة 

والمواسير البالستيكيه وقطع المواسير ولوازمها واللمبات الكهربائيه ومستلزماتها 
  واالدوات الصحيه والتركيبات ومستلزماتها

 

٣٩٦١٤٣ - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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1063 
 

 جريدة 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 
 

    0420336  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية  - الشركة المصرية االوربية لصناعة اجهزة القياس والبالستيك 
  محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عبورمدينة ال - مساحات صغيره  - ج  - ب  ٩٧

  17 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩اجهزة القياس الوارده بالفئه رقم  - ٩الفئة 
  ١٧الصناعات البالستيكيه الوارده بالفئه  -١٧الفئة

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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1064 
 

 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 
 

    0431152  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - احمد مؤمن السيد صالح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينه نصر اول  -المقديس القبارى  - الحى السابع  ١٢

  42 - 37 -20 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠والمنزلى بالفئة االثاث المكتبى  -  ٢٠الفئة 
خدمات االنشاءات والترميم واالصالح والتركيب والصيانه الواردة بالفئة  -  ٣٧الفئة 
٣٧  

  ٤٢خدمات تصميم الديكور الواردة  -  ٤٢الفئة 
 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
دىالحروف واالرقام كال على ح
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1065 
 

 جريدة 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 
 

    0427512  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - شركة ميديكو لتصنيع االبواب المصفحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - النزهة  -  ٦شقة  - الدور الثالث  - شارع جوزيف تيتو  ٩

  20 - 6 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٦ابواب مصفحة معدنية الواردة بالفئة   - ٦الفئة 
  ٢٠ابواب مصفحة خشبية الواردة بالفئة   -  ٢٠الفئة 

 

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

 
  

: لب رقم قدم عنها ط
 

    0429585  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - مينا طلعت عطوان وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الصناعية الرابعة مدينة بدر القاهرة ٣٧القطعة 

  28 - 27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢١الفئة 
  ٢٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٢الفئة 
  ٢٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٣الفئة 
  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٤الفئة 
  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٥الفئة 
  ٢٦فئة جميع المنتجات الواردة بال -  ٢٦الفئة 
  ٢٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٧الفئة 
  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٨الفئة 

 

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 
 

    0413727  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -وائل صالح الدين زكى عبد المعتمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - الشطر الثالث  - ١٨ب  ٢١عمارة  - الدور السابع بعد االرضي  ٧٣وحدة  -المعادى 
  زهراء المعادى

  21 - 9 -7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧ئة رقم جميع المنتجات الواردة بالف - ٧الفئة 
  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - ٩الفئة 
  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم   -  ٢١الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 
 

    0429925  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - عماد فوزى حسن يونس العدوى وشريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - اكتوبر  ٦ - بالمنطقة الصناعيه الثالثه  ١١٧القطعه رقم 

  40 - 23 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٢٣الفئة 
  ٤٠جميع الخدمات الواردة بالفئه  -  ٤٠الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 
 

    0427471  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -اعية يارا لالستثمار والتنمية الزراعية والصن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  - ش الطيران  ٦

  25 - 24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٤الفئة 
  ٢٥المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٥الفئة 

 

تخدامها مجمعةتعهد مالك العالمة باس -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 
 

    0391680  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عماد سعيد عبد الحميد أبو فاطمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زةالجي - العمرانية  - ش  حسام الدين  من ش خوفو مريوطية  ٧

  30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩زيت زيتون الوارد بالفئة  -  ٢٩الفئة 
  ٣٠عسل وأعشاب الواردة بالفئة  -  ٣٠الفئة 

 

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 
 

    0425251  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركه مساهمه مصرية مؤلفة وقائمة وفقا  - شركة ايديتا لصناعة الحلويات ش م م 
  للقانون المصرى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - امبابه  - وراق الحضر  -شارع محمد سالم  ٦

  30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

جيالتين (هالم)  - مصنوعة من منتجـات حيوانية أو نباتية) المعدة للإلستهالك، الجلى 
ض و اللبن وغيره من منتجات األلبان، الفواكه المطبوخة للطعام، المربات بأنواعها، البي

بالســـــــكر ( الكومبوت) ، فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب 
فواكه، قشور فواكه، تمور، جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق 

ة؛ و بوجه خاص زبدة فول محضر، لوز مطحون، الزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذي
سوداني، زيت لب النخيل للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، 

زبدة لب الشوكوالتة، كريمة الزبدة، قشدة مخفوقة، زبده بندق الشوكوالتة، قشدة 
  " ٢٩[منتجات ألبان]، سجق، جبن، و جميع المنتجات الواردة بالفئة 

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

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

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

للكعك صالحة لألكل ،بتى فور (كعك)، أصابع سوس (حلويات)، حلويات السكر، 
المخبوزات الجاهزة مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــر حلويات سكرية، 

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

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

ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة [مطحونة]، ذرة [محمصة]، أعشاب الحدائق، 
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 جريدة 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

محفوظة )متبلة(،أعشاب [بهارات]، صلصة الصويا، و جميع المنتجات الواردة بالفئة 
٣٠ "  

 

٣٨٤٧٥٢االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429736  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركه ذات مسئوليه  - اب دايت لصناعة المنتجات الغذائية واالستيراد والتصدير 
  محدوده

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظه الدقهليه - العصافره  - مجمع الصناعات الصغيره 

- 29 : المةــــــات العـــفئ 30 
  

  ٢٩منتجات الفئه  -  ٢٩الفئة 
  ٣٠منتجات الفئه  -  ٣٠الفئة 

 

وغيرها ٢٢٠٦٤٢العالمة 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 
 

    0429784  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  منطقة حرة اماراتية - مؤسسة باسيواليم انترناشيونال م م ح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة -دبى  - ١٨٣٥٦٦ص.ب 

  30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئة  -  ٢٩الفئة 
  ٣٠منتجات الفئة  -  ٣٠الفئة 

 

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 
 

    0430952  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون  - تا لصناعة الحلويات شركة إيدي
  المصرى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر - الجيزة  - امبابه  -وراق الحضر    -شارع محمد سالم  ٦

  30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
  

 - لصيد "اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور ا -  ٢٩الفئة 
األغذية  –الفواكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطهية  - مستخرجات اللحوم 

 - المحفوظة ( مصنوعة من منتجـات حيوانية أو نباتية) المعدة للإلستهالك، الجلى 
جيالتين (هالم) للطعام، المربات بأنواعها، البيض و اللبن وغيره من منتجات األلبان، 

الســـــــكر ( الكومبوت) ، فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة الفواكه المطبوخة ب
أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق 

فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، الزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بوجه 
زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، خاص زبدة فول سوداني، زيت لب النخيل للطعام، 

زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة الزبدة، قشدة مخفوقة، زبده بندق 
  " ٢٩الشوكوالتة، قشدة [منتجات ألبان]، سجق، جبن، و جميع المنتجات الواردة بالفئة 

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

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

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

للكعك صالحة لألكل ،بتى فور (كعك)، أصابع سوس (حلويات)، حلويات السكر، 
ه و حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتي

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

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

ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة [مطحونة]، ذرة [محمصة]، أعشاب الحدائق، 
محفوظة )متبلة(،أعشاب [بهارات]، صلصة الصويا، و جميع المنتجات الواردة بالفئة 

٣٠ "  
 

 ٣٨٢٩٠٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - زل عن البيان التجارى االشتراطات        :      التنا
وغيرها
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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 
 

    0401708  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - يوسف عبد المنعم زكى الغرباوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - رع الحميات خلف مستشفى الفاروق ملك/محمد عزت علي الشيخ مدينة دمنهورشا
  البحيرة

  31 - 30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  -  ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئة  -  ٣٠الفئة 
 ٣١جميع منتجات الفئة-٣١الفئة
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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 
 

    0415762  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -انضاج للتجارة وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه -الخانكة  - يوليو ٢٣ - ش الجزيره  ٣عقار  -  ٣محل 

  31 - 30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  -  ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئة  -  ٣٠الفئة 
 ٣١جميع منتجات الفئة-٣١الفئة

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: عنها طلب رقم قدم 
 

    0420097  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه - شركة بدر للصناعات الغذائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٥٣قطعة رقم  -المنطقة الصناعية الثالثه  - مدينة بدر 

  31 - 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩االسماك و الكاليماري و الجمبري المجمد الوارد بالفئة  -  ٢٩ة الفئ
  ٣١جميع انواع االسماك و الكاليماري و الجمبري الطازج بالفئة  -  ٣١الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
كال على حدى Cن حرف سى التنازل ع - باستخدامها مجمعة 
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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 
 

    0425069  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية - الكندية للصناعات الغذائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة الصالحية الجديدة  -ثانية بالمنطقة الصناعية ال ٢٦٨،  ٢٦٧مصنع بالقطعه رقم 
 الشرقية

  31 - 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئه رقم  -  ٢٩الفئة 
  ٣١منتجات الفئه رقم  -  ٣١الفئة 

 

كال على حدى فى الوضع  NUTSوكلمة ناتش   Gاالشتراطات        :      التنازل عن حرف جى 
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 

 
  

: طلب رقم  قدم عنها
 

    0424102  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة اروما فودز للتجارة والتوريدات

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 القاهرة - قسم مدينة نصر اول  -ش عبد هللا دراز   ١٠العقار رقم  - شقة الدور االرضي 

  31 - 30 : المةــــــات العـــئف
  

  ٣٠المنتجات الواردة بالفئة  -  ٣٠الفئة 
  ٣١المنتجات الواردة بالفئة  -  ٣١الفئة 

 

التنازل عن سوق فى الوضع العادى على حدة - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 
 

    0431107  

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2020/12/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ريكيت اند كولمان (اوفرسيز)هايجين هوم ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يو اتش ، المملكة المتحدة ٣ ١باث رود سلو ، بيركشير ، اس ال  ١٠٣- ١٠٥

  21 - 5 -4 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

اية الشخصية الواردة في هذه الفئة؛ صابون؛ عطور، زيوت منتجات العن - ٣الفئة 
عطرية، مستحضرات تجميل، غسوالت (لوشن) للشعر؛ مستحضرات للوقاية من 
الشمس؛ كريمات ما بعد التسمير بفعل الشمس؛ مستحضرات واردة في هذه الفئة 

  ٣لالستخدام الموضعي للتخفيف من آثار اللدغات واللسعات. بالفئة 
شموع؛ شموع معطرة؛ شموع تحتوي على طارد للحشرات؛ شموع بزيت  - ٤الفئة 

  ٤السيترونيال الستخدامها كطارد للحشرات. بالفئة 
مبيدات حشرات؛ طاردات حشرات؛ مبيدات آفات؛ مبيدات اليرقات؛ مبيدات   - ٥الفئة 

القوارض؛ مبيدات القراد؛ مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة؛ 
بخاخات مضادة للحساسية؛ مطهرات؛ مبيدات جراثيم؛ مبيدات فطريات؛ مستحضرات و

مبيدات أعشاب؛ مستحضرات إلبادة األعشاب والحشرات والحيوانات الضارة؛ بخور 
طارد للحشرات؛ بخور طارد للبعوض؛ أقراص طاردة للحشرات؛ أقراص طاردة 

رات األخرى؛ للبعوض؛ بخاخات موضعية شخصية للوقاية من الذباب والبعوض والحش
؛ مستحضرات طاردة ٥مستحضرات إلبادة وطرد الحشرات جميعها واردة في الفئة 

للحشرات على شكل رذاذ لالستخدام الشخصي؛ مستحضرات طبية للوقاية من الشمس 
تحتوي على طارد للحشرات؛ مستحضرات واردة في هذه الفئة لعالج اللدغات 

  ٥واللسعات. بالفئة 
بائية لنشر روائح لطرد البعوض؛ أدوات كهربائية لجذب وإبادة أجهزة كهر -  ٢١الفئة 

الحشرات؛ أجهزة كهربائية لطرد الحشرات؛ مصائد كهربائية للحشرات؛ أجهزة تبخير 
كهربائية لطرد الحشرات، وبخاصة، أجهزة طرد الحشرات عن طريق نشر بخار مبيد 

ع البضائع المذكورة الحشرات؛ أقراص كهربائية لطرد البعوض؛ أجزاء ولوازم لجمي
  ٢١آنفاً. بالفئة 
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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

 

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 
 

    0424982  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة امريكية متحدة تالفت فى والية مينيسوتا الواليات المتحدة  - تارجت براندز انك 
  األمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

،  ٥٥٤٠٣، مينيا بوليس ، مينيسوتا  ٣١٦٥ -نيكوليت مول ، تي بي اس  ١٠٠٠
  الواليات المتحدة االمريكية

  32 - 21 -4 -2 : المةــــــات العـــفئ
  

  مواد تلوين االكل - ٢الفئة 
  الشموع - ٤الفئة 
أكواب الخبز الورقية، أكواب خبز كب كيك، مجموعات تزيين الكيك المباعه  -  ٢١الفئة 

  كوحدة مكونة أساًسا من أنابيب التزيين ومقرنات وأطراف. 
المشروبات تحديدا عصائر الفاكهة ومشروبات الفاكهة والعصائر والعصائر  -  ٣٢الفئة 

  لمجمده؛ مياه فوارة ومنكهة ؛ المياه المعبأة المنكهة مياه المكربنة؛ المشروبات الغازيةا
 

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 
 

    0421896  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - لتجارية مجموعة عربيا ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - اكتوبر  ٦ - المجاورة الثامنه  -الحي الثاني  - الدور االرضي  ٢٣٠٣

  32 - 30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  -  ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئة  -  ٣٠الفئة 
  ٣٢جميع منتجات الفئة  -  ٣٢الفئة 

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421898  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  اهمهشركة مس - مجموعة عربيا التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - اكتوبر  ٦ - المجاورة الثامنه  - الحي الثاني  - الدور االرضي  ٢٣٣

  32 - 30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئة  -  ٢٩الفئة 
  ٣٠منتجات الفئة  -  ٣٠الفئة 
  ٣٢منتجات الفئة  -  ٣٢الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - ح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج من -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418156  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - جهينه للصناعات الغذائية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البوليجون سوديك ويست الشيخ زايد الجيزة ٢مبنى 

  32 - 31 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٣١الفئة 
  ٣٢ردة بالفئه جميع المنتجات الوا -  ٣٢الفئة 
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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 
 

    0419475  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الهرم  -كفر الجبل  - ن ترعة المنصورية ش السادات (سلطان سابقا ) م١٧٦

  32 - 31 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ٣١الفئة 
  ٣٢ئه جميع المنتجات الواردة بالف -  ٣٢الفئة 

 

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 
 

    0427665  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئولية محدودة شركة -اشرف زكى هنداوى خطاب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية- الخانكة- يوليو  ٢٣- شالجيزة -  ٣بالعقار رقم ٣المحل رقم 

  32 - 31 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئه  -  ٢٩الفئة 
  ٣٠منتجات الفئه  -  ٣٠الفئة 
  ٣١منجات الفئه  -  ٣١الفئة 
  ٣٢فئه منتجات ال -  ٣٢الفئة 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة
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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 
 

    0430511  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - السيد السيد حامد دراهم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط - بمنطقة  خدمات غرب دمياط  ٥بلوك  ١٩ -  ٢٠ -  ٤مياط الجديدة القطعة رقم د

  32 - 31 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٨٢٢١٤مع العالمة رقم 
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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 
 

    0419423  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -احمد سمير ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حدائق حلوات -مدينة الهدى  - ش ابراهيم امام  ٦٤ش ابراهيم امام و حاليا  ٦

  32 - 31 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ٢٩الفئة 
  ٣١ات الواردة بالفئة رقم جميع المنتج -  ٣١الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ٣٢الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420217  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -راز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية ح

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  32 - 30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠اعشاب الكركديه بالفئة  -  ٣٠الفئة 
  ٣٢مشروب الكركديه الوارد بالفئة  -  ٣٢الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة  - :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة   االشتراطات      
وغيرها ٣٧٩٧٣٩
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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 
 

    0426987  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ضامنشركه ت -شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  32 - 30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠اعشاب الواردة بالفئه رقم  -  ٣٠الفئة 
  ٣٢شاى اعشاب الوارد بالفئه رقم  -  ٣٢الفئة 

 

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 
 

    0428422  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

    جاستينيرمينيرالواسير جيسيلشافت ام.بي.اتش شركة نمساوية
  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  باد جاستين، النمسا ٥٦٤٠، ١٤إرلنجروندستراس 

  32 - 30 : المةــــــلعات اـــفئ
  

: القهوة؛ القهوة االصطناعية؛ المشروبات التي أساسها القهوة؛ ٣٠الفئة  -  ٣٠الفئة 
القهوة المثلجة؛ الشاي؛ بدائل الشاي؛ المشروبات التي أساسها الشاي؛ الشاي المثلج فئة 

٣٠   
ماء الينابيع؛  مياه معدنية [مشروبات]؛ مياه [مشروبات]؛ المياه المعدنية؛ -  ٣٢الفئة 

المياه الغازية ؛ المشروبات غير الكحولية؛ الليموناضة؛ المياه المنكهة؛ مشروبات 
عصير الفاكهة غير الكحولية؛ عصائر الفواكه؛ مركزات المشروبات؛ مستحضرات 

غير كحولية إلعداد المشروبات؛ المشروبات غير الكحولية المنكهة بالشاي؛ مشروبات 
لتواترية؛ المياه الغنية بالمعادن (مشروبات)؛ المياه الغنية الطاقة؛ المشروبات ا

بالفيتامينات (مشروبات)؛ المشروبات غير الكحولية المدعمة بالفيتامينات؛ مياه مدعمة 
  ) دون غيرهـــــــــــــا٣٢غذائياً . الـــــــــــــــــوارده بالفئة (

 

---- االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0413027  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/13  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية - عفاف عبد هللا قاسم عبد الال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك محمد  - ش مسجد التوحيد متفرع من ش الثوره ٢- مركز كوم حماده  - البحيره 
  د الحاويرافت عمار محم

-30 : المةــــــات العـــفئ 31 - 32 
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  -  ٣٠الفئة 
  ٣١جميع منتجات الفئة  -  ٣١الفئة 
  ٣٢جميع منتجات الفئة  -  ٣٢الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0431190  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن - بيبي كادليز ايجيبت للصناعات الورقية والصحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المؤجر ساهر وعماد -  ٦المنطقه الصناعيه جنوب  أ ٣نموذج ج مجمع  ٣١٩قطعه رقم 
  الشرقيه - مدينه العاشر من رمضان  - محمد المغازي 

  32 - 30 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٣٠كيك والبسكويت والحلوى والشيكوالته بجميع انواعها الواردة بالفئة رقم  -  ٣٠الفئة 
  ٣٢مشروبات وعصائر ومياه معدنيه الواردة بالفئة رقم  -  ٣٢الفئة 
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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 
 

    0421425  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣ماء الزهر العطرى بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥ماء الزهر الطبى بالفئة  - ٥ة الفئ

 ٣٢مشروب ماء الزهر بالفئة-٣٢الفئة
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٨مع العالمة رقم 
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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 
 

    0421434  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  32 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣الفئة ماء الورد العطرى الوارد ب - ٣الفئة 
  ٥ماء الورد الطبى الوارد بالفئة   - ٥الفئة 
 ٣٢مشروب ماء الورد بالفئة -٣٢الفئة

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٨مع 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 
 

    0429582  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة - بيشوى كمال عزيز لوندى وشركاؤه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -عين شمس  - عين شمس الشرقية  - مساكن حلمية الزيتون  ٣٦شارع  ١٦

  45 - 42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -34 -28 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨جميع منتجات الفئة  -  ٢٨الفئة 
  ٣٤جميع منتجات الفئة  -  ٣٤الفئة 
  ٣٦جميع خدمات الفئة  -  ٣٦الفئة 
  ٣٧جميع خدمات الفئة  -  ٣٧الفئة 
  ٣٨جميع خدمات الفئة  -  ٣٨الفئة 
  ٥- ٣في مجال الفئات  ٣٩جميع خدمات الفئة  -  ٣٩الفئة 
  ٤٠فئة جميع خدمات ال -  ٤٠الفئة 
  ٤١جميع منتجات الفئة  -  ٤١الفئة 
  ٤٢جميع خدمات الفئة  -  ٤٢الفئة 
  ٤٥جميع خدمات الفئة  -  ٤٥الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٦٢٦مع العالمة رقم 
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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
 

    0416326  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -امين عبد البديع امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور  -  ٩عمارة  - رابعة العدوية  -المنطقة االولى  - ش الدكتور / محمد مندور 
  ةالقاهر - مدينة نصر  -شقة ب  - الخامس 

  10 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئة رقم   - ٣الفئة 
  ٥جميع منتجات الفئة رقم   - ٥الفئة 
  ١٠المستلزمات الطبية الواردة فى الفئة  -  ١٠الفئة 

 

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 

 
  

: عنها طلب رقم قدم 
 

    0415936  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   - ابراهيم سيف محمد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية - مركز الحسينية  -ملك السيد سيف محمد على  - المناجاة الكبرى 

  35 - 14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤الساعات الواردة بالفئة رقم  -  ١٤الفئة 
  ١٤فى مجال الساعات بالفئة رقم  ٣٥االستيراد الوارد بالفئة رقم  -  ٣٥الفئة 

 

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 
 

    0424593  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فردي  - على محمد فاروق عرفة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنيا -مركز ابو قرقاص  - عزبة البحاروه بملك / كريم علي محمد فاروق  - سفاي 

  35 - 31 -16 -5 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١منتجات الواردة بالفئة جميع ال - ١الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٦الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٣١الفئة 
,  ١في مجال الفئات  ٣٥االستيراد والتصدير وجميع الخدمات الواردة بالفئة   -  ٣٥الفئة 

٣١,  ١٦,  ٥  
 

العالمة مرتبطة مع  - ت        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطا
على حدى فى الوضع العادى Bالتنازل عن حرف بى  -  ٤٢٤٥٩٤العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1103 
 

 جريدة 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 
 

    0414872  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ماستر فودز للصناعات الغذائية شركة مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الغذائية _ المنطقة الصناعية _ شمال طريق القطامية _ العين  ٣٠القطعة 
  السخنة _ التجمع الثالث _ القاهرة

  39 - 35 -32 -31 -29 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦فئة جميع منتجات ال -  ١٦الفئة 
  ٢٩جميع منتجات الفئة  -  ٢٩الفئة 
  ٣١جميع منتجات الفئة  -  ٣١الفئة 
  ٣٢جميع منتجات الفئة  -  ٣٢الفئة 
  ١٦- ٣٢- ٣١- ٢٩في مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الوارده بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ١٦- ٣٢- ٣١- ٢٩في مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الوارده بالفئة  -  ٣٩الفئة 

 

:      منح حق خاص على االلوان     االشتراطات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1104 
 

 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 
 

    0426424  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مصر الجديده  - لصديق ش ابو بكر ا ٣٥ -الدور االرضي 

  37 - 36 -35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات بالفئة   -  ١٦الفئة 
  ٣٥التسويق عدا االستيراد والتصدير بالفئه رقم  -  ٣٥الفئة 
  ٣٦االستثمار العقاري بالفئه  -  ٣٦الفئة 
  ٣٧المقاوالت العامه بالفئه  -  ٣٧الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -:         االشتراطات     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1105 
 

 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 
 

    0426425  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مصر الجديده  - ش ابو بكر الصديق  ٣٥ -الدور االرضي 

  37 - 36 -35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

   ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم   -  ١٦الفئة 
  ٣٥التسويق عدا االستيراد والتصدير بالفئه رقم  -  ٣٥الفئة 
  ٣٦االستثمار العقاري الوارد بالفئه رقم  -  ٣٦الفئة 
  ٣٧ت العامه الواردة بالفئه رقم المقاوال -  ٣٧الفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1106 
 

 جريدة 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 
 

    0426426  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرية شركه مساهمه -شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مصر الجديده  - ش ابو بكر الصديق  ٣٥ -الدور االرضي 

  37 - 36 -35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

   ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  -  ١٦الفئة 
  ٣٥التسويق عدا االستيراد والتصدير بالفئه رقم  -  ٣٥الفئة 
  ٣٦مار العقاري الوارد بالفئه رقم االستث -  ٣٦الفئة 
  ٣٧المقاوالت العامه الواردة بالفئه رقم  -  ٣٧الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها  -  ٤٢٦٤٢٥االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1107 
 

 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 
 

    0430713  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مصر الجديدة  - ش ابو بكر الصديق  ٣٥ -الدور االرضي 

  37 - 36 -35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات بالفئة  -  ١٦الفئة 
  ٣٥التسويق العقاري عدا االستيراد والتصدير بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٦االستثمار العقاري بالفئة  -  ٣٦الفئة 
  ٣٧المقاوالت العامة بالفئة  -  ٣٧الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1108 
 

 جريدة 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 
 

    0430788  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مصر الجديده  - ش ابو بكر الصديق  ٣٥ -الدور االرضي 

  37 - 36 -35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  -  ١٦الفئة 
  عدا االستيراد والتصدير ٣٥التسويق العقارى بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٦االستثمار العقارى الوارد بالفئة  -  ٣٦الفئة 
  ٣٧المقاوالت العامة بالفئة  -  ٣٧الفئة 

 



التجارة الداخلية جهاز تنمية  
 
 
 

1109 
 

 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 
 

    0430790  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مصر الجديده  - ش ابو بكر الصديق  ٣٥ -الدور االرضي 

  37 - 36 -35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات بالفئة  -  ١٦الفئة 
  عدا االستيراد والتصدير ٣٥التسويق العقارى بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٦االستثمار العقارى بالفئة  -  ٣٦الفئة 
  ٣٧المقاوالت العامة بالفئة  -  ٣٧الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1110 
 

 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 
 

    0430792  

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/12/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مصر الجديده  - ش ابو بكر الصديق  ٣٥ -الدور االرضي 

  37 - 36 -35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١٦بوعات النشر والتوزيع فئة المط -  ١٦الفئة 
  دون غيرها ٣٥التسويق العقارى عدا االستيراد والتصدير فئة  -  ٣٥الفئة 
  دون غيرها ٣٦االستثمار العقارى فئة  -  ٣٦الفئة 
  دون غيرها ٣٧المقاوالت العامة فئة  -  ٣٧الفئة 

 

لعالمةاالشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة با



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1111 
 

 جريدة 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 
 

    0430804  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هالقاهر - مصر الجديده  - ش ابو بكر الصديق  ٣٥ -الدور االرضي 

  37 - 36 -35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  -  ١٦الفئة 
  عدا االستيراد والتصدير ٣٥التسويق العقارى بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٦االستثمار العقارى بالفئة  -  ٣٦الفئة 
  ٣٧المقاوالت العامة بالفئة  -  ٣٧الفئة 

 

لطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح ا -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1112 
 

 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 
 

    0430805  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه -شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مصر الجديده  - و بكر الصديق ش اب ٣٥ -الدور االرضي 

  37 - 36 -35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  -  ١٦الفئة 
  عدا االستيراد والتصدير ٣٥التسويق العقارى بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٦االستثمار العقارى بالفئة  -  ٣٦الفئة 
  ٣٧المقاوالت العامة بالفئة  -  ٣٧الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1113 
 

 جريدة 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 
 

    0430806  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مصر الجديده  - ش ابو بكر الصديق  ٣٥-الدور االرضي 

  37 - 36 -35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١٦المطبوعات والنشر والتوزيع فئة  -  ١٦الفئة 
  دون غيرها ٣٥التسويق العقارى عدا االستيراد والتصدير فئة  -  ٣٥الفئة 
  دون غيرها ٣٦العقارى فئة  االستثمار -  ٣٦الفئة 
  دون غيرها ٣٧المقاوالت العامة فئة  -  ٣٧الفئة 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1114 
 

 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 
 

    0411096  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - رد ف - اشرف نبيل عبد المعبود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الكوم االخضر  - الثالثينى الجديد  - ش محمد داود   ٣

  39 - 35 -30 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مطبوعات الشركه الوارده بالفئه رقم  -  ١٦الفئة 
   ٣٠البن الوارد بالفئه رقم  -  ٣٠الفئة 
   ٣٠فى مجال البن الوارد بالفئه  ٣٥و التصدير الوارد بالفئه االستيراد  -  ٣٥الفئة 
  ٣٠فى مجال البن الوارد بالفئه  ٣٩التعبئه و التغليف الواردة بالفئه  -  ٣٩الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1115 
 

 جريدة 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 
 

    0429778  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - افريكانا للتجارة والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - سيدي جابر  -سموحة  - شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٦الفئة 
  ١٦فى مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  -  ٣٥فئة ال

  ١٦فى مجال الفئة٣٩خدمات الفئة-٣٩الفئة
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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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 
 

    0416654  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن  -شركة بروفيشنال بابليشنج اند برموشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - المهندسين  - ش عبد الحميد لطفي ٣

  41 - 35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مجلة ورقيه الواردة بالفئة رقم  -  ١٦الفئة 
  ٣٥الدعايه و االعالن الواردة بالفئة رقم  -  ٣٥الفئة 

  ٤١مجله الكترونيه الواردة بالفئة رقم  -  ٤١لفئة ا
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429527  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسيةفرد  -هناء خالف صميدة سيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - الهرم  - تقسيم الوايلي  - ش السيد احمد علي  ٢٥

  44 - 35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مطبوعات بالفئة  -  ١٦الفئة 
خدمات الدعايه واالعالن وخدمات التسويق االلكترونى والتسويق عبر  -  ٣٥الفئة 

  ٣٥تالوجات وعبر االنترنت الوارد بالفئه التليفزيون وعبر الك
الخدمات الطبيه والعيادات ومراكز االشعه والعالج الطبيعى والتجميل  -  ٤٤الفئة 

  ٤٤ومعامل التحاليل جميع الخدمات الواردة بالفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قم قدم عنها طلب ر
 

    0416774  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية  - شركة مصر المحروسة لالستثمار العقاري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  - العجوزة  - المهندسين  - شارع  وادى النيل  ٢

  35 - 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده بالفئه رقم  -  ١٦ة الفئ
  ٣٥التسويق العقاري الوارد بالفئة رقم  -  ٣٥الفئة 

 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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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 
 

    0430527  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه - بورتالند المنيا لالسمنت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينه نصر ٢٠٠٠ش انور المفتي مشروع طيبه  ٢٢

  35 - 19 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩جميع منتجات الفئه  -  ١٩الفئة 
  ١٩في مجال الفئه  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئه  -  ٣٥الفئة 

 

خاص على  منح حق -االشتراطات        :      التنازل عن حرف ام فى الوضع العادى على حدة 
االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0407253  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - شركة الشمسى للتجارة والصناعة شاتكس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  نالعاشر من رمضا - المنطقه الصناعيه  ٤قطعه رقم 

  35 - 24 -20 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٢٠الستائر واالثاث واكسسوارات المنازل الواردة بالفئة رقم  -  ٢٠الفئة 
   ٢٤االقمشه والمفروشات والمنسوجات ومنتجات النسيج الواردة بالفئة رقم  -  ٢٤الفئة 
  ٢٤ -  ٢٠فى مجال الفئات  ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئة رقم  -  ٣٥الفئة 

 

وغيرها ٢٠٨٠٤٧االشتراطات        :      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 
 

    0423106  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -أيمن محمود على عوض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلسكندرية - سيدى جابر   -تعاونيات سموحة   ١٤٣

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

  ٧جميع منتجات الفئة  - ٧الفئة 
  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ١١جميع منتجات الفئة  -  ١١الفئة 
  ٢١جميع منتجات الفئة  -  ٢١الفئة 
عالن واالستيراد والتصدير فى مجال والدعاية واال ٣٥جميع خدمات الفئة  -  ٣٥الفئة 

  ٢١و١١و٩و٧الفئات 
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 جريدة 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 
 

    0429777  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - افريكانا للتجارة والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - دي جابر سي -سموحة  - شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -2 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢المنتجات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
  دون غيرها ٢فى مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  -  ٣٥الفئة 
  دون غيرها٢فى مجال الفئة٣٩خدمات الفئة-٣٩الفئة

 

ستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة با



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1123 
 

 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 
 

    0394027  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  امبلسوا للمالبس الجاهزة   شركة مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة عمارات المعراج بجوار كارفور الطريق الدائرى البساتين  ٢٠٣٢بالعقار

  35 - 25 : المةــــــات العـــفئ
  

  خاصة المالبس واالحذية ٢٥جميع منتجات الفئة  -  ٢٥الفئة 
  المالبس واالحذية ٢٥فى مجال الفئة  ٣٥التوريدات العامة بالفئة -  ٣٥الفئة 

 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى عى 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 

 
  

: طلب رقم قدم عنها 
 

    0423102  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى  - فرد  -أيمن محمود على عوض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلسكندرية - سيدى جابر   -تعاونيات سموحة   ١٤٣

  35 - 25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥ جميع منتجات الفئة -  ٢٥الفئة 
والدعاية واالعالن  ٢٥فى مجال االستيراد والتصدير بالفئة  ٣٥خدمات الفئة  -  ٣٥الفئة 

  وادارة االعمال
 

-----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 
 

    0421411  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -الغذائية والمنتجات الطبيعية  حراز للصناعات

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣زيت عطرى الوارد بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى بالفئة  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام بالفئة-٢٩الفئة

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٨مع 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 جز ال يجوز التعامل مع هذا -  980 عدد

 
 

  العالمة 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421412  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -والمنتجات الطبيعية حراز للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣زيت عطرى بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى بالفئة  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام بالفئة-٢٩الفئة

 

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

    0421414  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

  القاهره - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣زيت عطرى بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى بالفئة  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام بالفئة-٢٩الفئة

 

العالمة مرتبطة مع العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
وغيرها ٣٥٤٨٢٨
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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 
 

    0421432  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣دبس التمر العطرى الوارد بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥دبس التمر الطبى الوارد بالفئة  - ٥الفئة 
  ٢٩دبس التمر الغذائى الوارد بالفئة  -  ٢٩الفئة 

 

العالمة مرتبطة   - الصورة االشتراطات        :      منح الطالب قح خاص على االلوان الموضحة ب
وغيرها  ٣٥٤٨٢٧بالعالمة 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 
 

    0421433  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - الدرب االحمر - باب الخلق  - حمد ماهر ميدان ا ١

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣دبس الرمان العطرى بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥دبس الرمان الطبى بالفئة  - ٥الفئة 
 ٢٩دبس الرمان الغذائى بالفئة-٢٩الفئة

 

العالمة مرتبطة  - الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٧مع 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 
 

    0426965  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -شركه حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - باب الخلق   - ميدان احمد ماهر   ١

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى الوارد بالفئه رقم  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى الوارد بالفئه رقم  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام الوارد بالفئه رقم-٢٩الفئة

 

لوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على اال
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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 
 

    0426966  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -شركه حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -ب االحمر الدر - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى الوارد بالفئه  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبي الوارد بالفئه  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام الوارد بالفئه-٢٩الفئة

 

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 
 

    0426982  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ميدان احمد ماهر باب الخلق القاهره ١

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى باللفئه  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبي بالفئه  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام بالفئه-٢٩الفئة

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426983  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :سجيلالت إسم طالب
  

  شركه تضامن -شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى الوارد بالفئه رقم  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى الوارد بالفئه رقم  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام الوارد بالفئه رقم-٢٩الفئة

 

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 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426984  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية  شركة حراز

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  -باب الخلق  - ميدان احمد ماهر   ١

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيوت عطريه الواردة بالفئه رقم  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى الوارد بالفئه رقم  - ٥الفئة 
 ٢٩عام الوارد بالفئه رقمزيت ط-٢٩الفئة

 

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

    0426985  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -لغذائية والمنتجات الطبيعية شركة حراز للصناعات ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ميدان احمد ماهر باب الخلق القاهره ١

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى بالفئه  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى بالفئه  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام بالفئه-٢٩الفئة

 

نح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمةاالشتراطات        :      م
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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 
 

    0426988  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  باب الخلق القاهرهميدان احمد ماهر  ١

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى بالفئه  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبي الوارد بافئه  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام بالفئه-٢٩الفئة

 

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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427373  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣يت عطرى بالفئة ز - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى بالفئة  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام بالفئة-٢٩الفئة

 

التنازل عن البيان  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: م قدم عنها طلب رق
 

    0427374  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى بالفئة  - ٣لفئة ا
  ٥زيت طبى بالفئة  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام بالفئة-٢٩الفئة

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427377  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥طبى الوارد بالفئة رقم  زيت - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام الوارد بالفئة رقم-٢٩الفئة

 

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 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427380  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى بالفئة  - ٥الفئة 

 ٢٩زيت طعام بالفئة-٢٩ئةالف
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى - وغيرها  ٣٥٤٨٢٧مع 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 
 

    0427382  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥بالفئة رقم  زيت طبى الوارد - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام الوارد بالفئة رقم-٢٩الفئة

 

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

    0427384  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى الوارد بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام الوارد بالفئة رقم-٢٩الفئة

 

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

    0427385  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -ات الغذائية والمنتجات الطبيعية حراز للصناع

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى بالفئة  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام بالفئة-٢٩الفئة

 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -شتراطات        :      اال
وغيرها ٣٥٤٨٢٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - البيانات التجارىة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1144 
 

 جريدة 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 
 

    0427386  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى الوارد بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 ٢٩طعام الوارد بالفئة رقمزيت-٢٩الفئة

 

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

    0427856  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ئيه والمنتجات الطبيعية حراز للصناعات الغذا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى بالفئة  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام بالفئة-٢٩الفئة

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:             االشتراطات 
التنازل عن البيان التجارى - وغيرها  ٣٥٤٨٢٧مع 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 
 

    0427857  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -اعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية حراز للصن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى بالفئة  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام بالفئة-٢٩الفئة

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -الشتراطات        :      ا
التنازل عن البيان التجارى - وغيرها  ٣٥٤٨٢٧مع 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 
 

    0427858  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى الوارد بالفئة رقم  - ٥الفئة 

 ٢٩زيت طعام الوارد بالفئة رقم-٢٩لفئةا
 

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 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427859  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية حراز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى الوارد بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام الوارد بالفئة رقم-٢٩الفئة

 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ٣٥٤٨٢٧العالمة 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 
 

    0427860  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :سجيلالت إسم طالب
  

  شركة تضامن -حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥قم زيت طبى الوارد بالفئة ر - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام الوارد بالفئة رقم-٢٩الفئة

 

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

 
 

  العالمة 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427861  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى بالفئة  - ٥الفئة 
 ٢٩فئةزيت طعام بال-٢٩الفئة

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى - وغيرها  ٣٥٤٨٢٧مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1151 
 

 جريدة 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 
 

    0427862  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى بالفئة  - ٥الفئة 
 ٢٩ت طعام بالفئةزي-٢٩الفئة

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٧مع العالمة رقم 
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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 
 

    0427863  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -صناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية حراز لل

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى بالفئة  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام بالفئة-٢٩الفئة

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٧مع 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 
 

    0427864  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -لمنتجات الطبيعية حراز للصناعات الغذائيه وا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى بالفئة  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام بالفئة-٢٩الفئة

 

التنازل عن البيان  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:       االشتراطات       
وغيرها ٣٥٤٨٢٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - التجارى 
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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 
 

    0427865  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -لغذائيه والمنتجات الطبيعية حراز للصناعات ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى الوارد بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 ٢٩ام الوارد بالفئة رقمزيت طع-٢٩الفئة

 

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

    0427866  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ه والمنتجات الطبيعية حراز للصناعات الغذائي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى الوارد بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 ٢٩ارد بالفئة رقمزيت طعام الو-٢٩الفئة

 

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 
 

    0427867  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى الوارد بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام الوارد بالفئة رقم-٢٩الفئة

 

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

    0427868  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى الوارد بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام الوارد بالفئة رقم-٢٩الفئة

 

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

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

 
 

  العالمة 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427869  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الدرب االحمر  - باب الخلق  - ماهر   ميدان احمد١

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى بالفئة  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام بالفئة-٢٩الفئة

 

بطة العالمة مرت - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى - وغيرها  ٣٥٤٨٢٧مع العالمة 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

 
 

  العالمة 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427870  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى الوارد بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام الوارد بالفئة رقم-٢٩الفئة

 

التنازل عن البيان  - لى االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص ع
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 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427877  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٥زيت طبى الوارد بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 ٢٩زيت طعام الوارد بالفئة رقم-٢٩الفئة

 

التنازل عن البيان  - لوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على اال
٣٥٤٨٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - التجارى 
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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 
 

    0429180  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركه توصيه  - شركة اوول فودز احمد ومحمد محمد عبد الحميد جنينه وشركاؤهما 
  بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره ١٣٠٠٧بلوك  ٦المنطقه الصناعيه االولي رقم  - مدينه العبور 

  35 - 30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المخبوازات والحلويات بكافه انواعها بالفئه  -  ٣٠الفئة 
مجال المخبوزات والحلويات  في ٣٥االستيراد والتصدير والتجاره بالفئة  -  ٣٥الفئة 

  ٣٠بكافه انواعها الوارده بالفئه 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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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 
 

    0429182  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركه توصيه  - د محمد عبد الحميد جنينه وشركاؤهما شركة اوول فودز احمد ومحم
  بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره ١٣٠٠٧بلوك  ٦المنطقه الصناعيه االولي رقم  - مدينه العبور 

  35 - 30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المخبوزات والحلويات بكافه انواعها بالفئة   -  ٣٠الفئة 
في مجال المخبوزات والحلويات  ٣٥اد والتصدير والتجاره بالفئة االستير -  ٣٥الفئة 

  ٣٠بكافه انواعها الوارده بالفئه 
 

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 
 

    0429183  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08  

 :لتسجيلا إسم طالب
  

شركه توصيه  - شركة اوول فودز احمد ومحمد محمد عبد الحميد جنينه وشركاؤهما 
  بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره ١٣٠٠٧بلوك  ٦المنطقه الصناعيه االولي رقم  - مدينه العبور 

  35 - 30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠اعها بالفئة المخبوزات والحلويات بكافه انو  -  ٣٠الفئة 
في مجال المخبوزات والحلويات  ٣٥االستيراد والتصدير والتجاره بالفئة  -  ٣٥الفئة 

  ٣٠بكافه انواعها الوارده بالفئه 
 

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 ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420769  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ميدل ايست تريد اند اكسبورت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة - ش ابو داود الظاهرى  ٢٢عقار رقم  ٢شقة رقم  - الدور األرضى فوق البدروم 
  القاهرة -نصر 

  35 - 31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة رقم  -  ٣١الفئة 
  ٣١, ٣٢,  ٣٠ -  ٢٩في مجال الفئات  ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  -  ٣٥الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  
٤١٨٩٥٦
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 جريدة 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 
 

    0424518  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية - شركة يونيتد جروسيرز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواقع على  ٢بالدور االرضى الشقة رقم  ١٥جاردنز بالمرحلة سى بالعمارة رقم 
  القاهرة - القطامية    -بجوار نادى الصيد  -الطريق الدائرى  

  39 - 35 -32 -31 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  والترد في فئات اخرى ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٩الفئة 
  والترد في فئات اخرى ماعدا الثلج ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٣٠الفئة 
والترد في  ٣١لفئة المحاصيل الزراعية والفواكه والخضروات الطازجة با -  ٣١الفئة 

  فئات اخرى
  ماعدا البيرة والترد في فئات اخرى ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٣٢الفئة 
,  ٣٢في مجال الفئات  ٣٥التسويق والتوزيع وتجارة التجزئة الواردة بالفئة  -  ٣٥الفئة 
٢٩,  ٣٠,  ٣١  

  ٢٩,  ٣٠,  ٣١, ٣٢في مجال الفئات  ٣٩تعبئة وتغليف الواردة بالفئة  -  ٣٩الفئة 
 

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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423113  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  - فرد  -أيمن محمود على عوض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلسكندرية - سيدى جابر   -تعاونيات سموحة   ١٤٣

  35 - 25 -11 -9 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ١١جميع منتجات الفئة  -  ١١الفئة 
  ٢٥جميع منتجات الفئة  -  ٢٥الفئة 
الستيراد والتصدير والدعاية واالعالن فى مجال وا ٣٥جميع خدمات الفئة  -  ٣٥الفئة 

  ٢٥و١١و٩و٣الفئات 
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 جريدة 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 
 

    0428171  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد   - محمد احمد عبد هللا العجمى العاصى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش د الشين ١مدخل  -  ٦٠الدور السابع شقة  - الكوم االخضر  - ش فيصل  ١٤٦

  39 - 35 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
  )٣دون غيرها (فى مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  -  ٣٥الفئة 
  )٣فئة دون غيرها ( فى مجال ال ٣٩خدمات الفئة  -  ٣٩الفئة 
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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 
 

    0413109  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - ميراك للتطوير العقاري (ش.ذ.م.م) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجديدة _ القاهرة ش التسعين الجنوبى _ القطاع الرابع _ القاهرة ٣/٣٦٧

  37 - 36 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥تسويق وتنظيم المؤتمرات والمعارض العقاريه فقط الواردة بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٦الخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٦الفئة 
 ٣٧انشاء العقارات الواردة بالفئة-٣٧الفئة
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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 
 

    0413110  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة - ميراك للتطوير العقاري (ش.ذ.م.م) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - القاهرة الجديدة  -القطاع الرابع  -شارع التسعين الجنوبى  ٣/٣٦٧العقار رقم 
  

  37 - 36 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣٥التسويق وتنظيم المعارض العقاريه الواردة بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٦الخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٦الفئة 
  ٣٧االنشاءات العقاريه الواردة بالفئة-٣٧الفئة

 

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

 
 

  ة العالم

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421614  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  - شركه هايد بارك العقاريه للتطوير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر - القاهره   - القاهره الجديده   -القطاع االول  -شارع التسعين  ٦٧

  37 - 36 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥بيع وادارة وحدات سكنية الواردة بالفئة رقم  -  ٣٥الفئة 
  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  -  ٣٦الفئة 
  ٣٧صيانة الوحدات والفيالت السكنيه واالداريه الواردة بالفئة رقم  -  ٣٧الفئة 
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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 
 

    0421615  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  - شركه هايد بارك العقاريه للتطوير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر - القاهره   -القاهره الجديده  -القطاع االول  -شارع التسعين  ٦٧

  37 - 36 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥ادارة وحدات سكنية الواردة بالفئة رقم   -  ٣٥الفئة 
  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  -  ٣٦الفئة 
  ٣٧صيانة الوحدات السكنية الواردة بالفئة رقم -٣٧الفئة

 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 
 
 

1172 
 

 جريدة 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 
 

    0430789  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل بإسم طال
  

  شركة مساهمه -شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مصر الجديده  - ش ابو بكر الصديق  ٣٥ -الدور االرضي 

  37 - 36 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

  عدا االستيراد والتصدير ٣٥التسويق العقارى بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٦االستثمار العقارى بالفئة  -  ٣٦ئة الف

 ٣٧المقاوالت العامة بالفئة-٣٧الفئة
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1173 
 

 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 
 

    0430791  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :لالتسجي إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مصر الجديده  - ش ابو بكر الصديق  ٣٥ -الدور االرضي 

  37 - 36 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

  عدا االستيراد والتصدير ٣٥التسويق العقارى بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٦االستثمار العقارى بالفئة  -  ٣٦الفئة 
  ٣٧المقاوالت العامة بالفئة  -  ٣٧الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1174 
 

 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 
 

    0425608  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة - السبع اوتو سيرفيس  شركة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -زهراء المعاى  - تقسيم المنطقة الصناعيه  ٢٥٠القطعه رقم 

  37 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  فى مجال قطع غيار السيارات ٣٥بيع وشراء بالفئة رقم  -  ٣٥الفئة 
  ٣٧رات الواردة بالفئة رقم صيانه السيا -  ٣٧الفئة 

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1175 
 

 جريدة 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 
 

    0412991  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -د والبناء صروح للتشي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - مركز المدينه  - القطاع االول  -شارع التسعين الشمالى  ٤٥القطعه المجاورة للقطعه 
  القاهرة - القاهرة الجديده  - التجمع الخامس 

  40 - 39 -38 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩،١٦،٦،٢فى مجال الفئات  ٣٥بالفئه جميع الخدمات الواردة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  -  ٣٨الفئة 
  ١٩،١٦،٦،٢فى مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئه  -  ٣٩الفئة 
  ٤٠جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم-٤٠الفئة

 

حة بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1176 
 

 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 
 

    0416772  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية-ترنتا لالنتاج والتوزيع الفنى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية

  41 - 38 -35 : ةالمــــــات العـــفئ
  

  فى مجال االنتاج الفنى  ٣٥الدعايه واالعالن فئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٨جميع خدمات الفئة  -  ٣٨الفئة 
  ٤١االنتاج الفنى بالفئه  -  ٤١الفئة 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1177 
 

 جريدة 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 
 

    0420611  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئولية محدودة -نجمو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادى  - كورنيش النيل  ١٢و١١عمارة  ١٣الدور 

  42 - 41 -38 -35 -9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩برنامج تطبيقات بالفئة  - ٩الفئة 
  ٩الكترونى بالفئة تسويق  -  ٣٥الفئة 
  ٣٨خدمات االنترنت بالفئة  -  ٣٨الفئة 
  ٤١االنتاج الفنى بالفئة  -  ٤١الفئة 
  ٤٢تصميم برامج كمبيوتر بالفئة  -  ٤٢الفئة 

 

--------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1178 
 

 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 
 

    0413864  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  عمرو جمال محمد محمد البنا _ فرد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش مصطفى رياض _ مدينة نصر _ القاهرة ٢

  42 - 38 -35 -9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩برنامج تطبيقات الوارد بالفئة  - ٩الفئة 
  ٣٥التسويق االليكترونى الوارد بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٨خدمات االنترنت الوارد بالفئة  -  ٣٨الفئة 
  ٤٢تصميم البرامج الوارد بالفئة  -  ٤٢الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1179 
 

 جريدة 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 
 

    0427617  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - راجي ابراهيم عبد العزيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مصر الجديدة  - ارض الجولف  - ش  الشيخ محمد مهدي  ٢٠

  42 - 38 -35 -9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩برنامج تطبيقات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
  ٣٥تسويق الكتروني الواردة بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٨خدمات االنترنت الواردة بالفئة  -  ٣٨الفئة 
  ٤٢برامج اليكترونية الواردة بالفئة  تصميم -  ٤٢الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1180 
 

 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 
 

    0427619  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  الجنسية فرد مصرى - راجي ابراهيم عبد العزيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مصر الجديدة  -ارض الجولف  - ش  الشيخ محمد المهدي  ٢٠

  42 - 38 -35 -9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩برنامج تطبيقات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
  ٣٥تسويق الكتروني الواردة بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٨واردة بالفئة خدمات االنترنت ال -  ٣٨الفئة 
  ٤٢تصميم برامج اليكترونية الواردة بالفئة  -  ٤٢الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1181 
 

 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 
 

    0430539  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسوليه محدوده -كة فيتنس كونكشن شر

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - المعادي الجديده  - ش محمد عبد الوهاب  ٤شقه  ٣الدور  - تقسيم الالسلكي  ٢ب/٣
  القاهره -المعادي 

  42 - 38 -35 -9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩موبايل ابليكشن الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
  ٣٥تسويق الكتروني الوارد بالفئه  -  ٣٥الفئة 
  ٣٨خدمات االنتر نت الوارد بالفئه  -  ٣٨الفئة 
  ٤٢تصميم برامج كمبيوتر الوارد بالفئه -٤٢الفئة

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
 
 
 

1182 
 

 جريدة 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 
 

    0430419  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - هتالقى ايجيبت المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ) بالطابق االول ٣ب ) شارع مصر حلوان الزراعى شقة رقم ( - ٥١العقار رقم ( 
  القاهرة -قسم المعادى  -امام مصحة النيل  - فوق االرضى 

  38 - 35 -12 -9 -7 : المةــــــلعات اـــفئ
  

  ٧جميع منتجات الفئه رقم  - ٧الفئة 
  ٩جميع منتجات الفئه رقم  - ٩الفئة 
  ١٢جميع منتجات الفئه رقم  -  ١٢الفئة 
خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع  -  ٣٥الفئة 

 ٣٥عالن والتسويق الوارد بالفئه ووعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واال
  ١٢- ٩- ٧فى مجال الفئات 

  ٣٨جميع خدمات الفئه رقم  -  ٣٨الفئة 
 

وغيرها ٣٥٧٤٢٣االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1183 
 

 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 
 

    0429787  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل البإسم ط
  

  ش ذات مسئولية محدودة - شركة الب للدعاية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - الرحاب  -ش طلعت مصطفى  -  ٢مجموعة  -  ٧فيال 

  38 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالن والتسويق عبر وسائل التواصل االجتماعى الواردة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٥رقم  بالفئة
 ٣٨جميع خدمات الفئة رقم-٣٨الفئة

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1184 
 

 جريدة 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 
 

    0420783  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة - شركة فيديت لتجارة وتوريد  المالبس والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - النزهة الجديدة  - ش النصر  ٥١٢

  39 - 35 -25 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها  ٢٥جميع منتجات الفئة  -  ٢٥الفئة 
  دون غيرها ٢٥في مجال الفئة  ٣٥خدمات االستيراد والتصدير  -  ٣٥الفئة 
  ون غيرهاد ٢٥في مجال الفئة  ٣٩خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة -٣٩الفئة

 

تعهد  - التنازل عن البيان التجارى على حدة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1185 
 

 جريدة 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 
 

    0420784  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - ارة وتوريد  المالبس والتصدير شركة فيديت لتج

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - النزهة الجديدة  - ش النصر  ٥١٢

  39 - 35 -25 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها  ٢٥جميع منتجات الفئة  -  ٢٥الفئة 
  دون غيرها ٢٥ئة في مجال الف ٣٥خدمات االستيراد والتصدير  -  ٣٥الفئة 
  دون غيرها ٢٥في مجال الفئة  ٣٩خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  -  ٣٩الفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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1186 
 

 جريدة 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 
 

    0431498  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -براندز بيلدرز جروب للصناعات الغذائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة الشروق - المجاورة الثانية   - الحي السابع  ٣٠فيال 

-29 : المةــــــات العـــفئ 30- 35 - 39 
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة رقم  -  ٢٩الفئة 
  ٣٠الفئة رقم جميع منتجات  -  ٣٠الفئة 
  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٠- ٢٩في مجال الفئات  ٣٩التعبئة والتغليف الواردة بالفئة رقم  -  ٣٩الفئة 

 

٣٨٣٨٤٠االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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1187 
 

 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 
 

    0425587  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة - موزاييك للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - اكتوبر  ٦مدينة  - المنطقة الصناعية امتداد الثالثة  ٣٧القطعة رقم 

  39 - 35 -31 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٣١الفئة 
  ٣٠,  ٢٩في مجال الفئات  ٣٥االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٠,  ٢٩في مجال الفئات  ٣٩ة التعبئة والتوزيع الواردة بالفئ -  ٣٩الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429031  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - افريكانا للتجارة والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - سيدي جابر  -سموحة  - شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٩الفئة 
  ٢٩في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٢٩في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  -  ٣٩الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429775  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - افريكانا للتجارة والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - ابر سيدي ج -سموحة  - شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٩الفئة 
  ٢٩فى مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٢٩فى مجال الفئة٣٩خدمات الفئة-٣٩الفئة

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1190 
 

 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 
 

    0414874  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ماستر فودز للصناعات الغذائية شركة مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

لصناعية _ شمال طريق القطامية _ العين المنطقة الغذائية _ المنطقة ا ٣٠القطعة 
  السخنة _ التجمع الثالث _ القاهرة

  39 - 35 -30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتحات الفئة  -  ٣٠الفئة 
  ٣٠في مجال الفئة  ٣٥الخدمات الوارده بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٠في مجال الفئة ٣٩الخدمات الوارده بالفئة  -  ٣٩الفئة 

 

٣٩٦٨٩٩العالمة مرتبطة مع العالمة  - راطات        :      منح حق خاص على االلوان االشت
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1191 
 

 جريدة 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 
 

    0429030  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - افريكانا للتجارة والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - سيدي جابر  -سموحة  - شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٣٠الفئة 
  ٣٠في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٠في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  -  ٣٩الفئة 

 

ق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب ح -االشتراطات        :      
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1192 
 

 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 
 

    0429780  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - افريكانا للتجارة والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يةاالسكندر - سيدي جابر  -سموحة  - شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المنتجات الواردة بالفئة  -  ٣٠الفئة 
  ٣٠فى مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٠فى مجال الفئة٣٩خدمات الفئة-٣٩الفئة

 

لعالمة تعهد مالك ا - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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1193 
 

 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 
 

    0430044  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردي  -كيرلس عطية شفيق حبيب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوهاج -ش مصر اسوان مركز البلينا 

  39 - 35 -30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المثلجات الواردة بالفئة  -  ٣٠الفئة 
  ٣٠في مجال المثلجات الواردة بالفئة  ٣٥خدمات الفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٠تعبئة وتغليف في مجال المثلجات الواردة بالفئة  ٣٩خدمات الفئة  -  ٣٩الفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1194 
 

 جريدة 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 
 

    0430045  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردي  -كيرلس عطية شفيق حبيب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوهاج -ش مصر اسوان مركز البلينا 

  39 - 35 -30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠لجات الواردة بالفئة المث -  ٣٠الفئة 
  ٣٠في مجال المثلجات الواردة بالفئة  ٣٥خدمات الفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٠تعبئة وتغليف في مجال المثلجات الواردة بالفئة ٣٩خدمات الفئة-٣٩الفئة

 

-----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1195 
 

 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 
 

    0430046  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -كيرلس عطية شفيق حبيب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوهاج - مركز البلينا   - ش مصر اسوان 

-30 : المةــــــات العـــفئ 35 - 39 
  

  ٣٠المثلجات الواردة بالفئة رقم  -  ٣٠الفئة 
  ٣٠في مجال المثلجات الواردة بالفئة  ٣٥ة خدمات الفئ -  ٣٥الفئة 
  ٣٠تعبئة وتغليف في مجال المثلجات الواردة بالفئة  ٣٩خدمات الفئة  -  ٣٩الفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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1196 
 

 جريدة 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 
 

    0430176  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  - شركة االمانة فودز للصناعات الغذائية واالعشاب الطبية واالغذية الخاصة 
  تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جيزة - البدرشين  - كفر زهران 

  39 - 35 -30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة رقم  -  ٣٠الفئة 
  ٣٠في مجال الفئة  ٣٥دمات الفئة خ -  ٣٥الفئة 
  ٣٠في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  -  ٣٩الفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1197 
 

 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 
 

    0429029  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه - لتجارة والتصدير افريكانا ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - سيدي جابر  -سموحة  - شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٣١الفئة 
  ٣١في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣١في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  -  ٣٩الفئة 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1198 
 

 جريدة 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 
 

    0429035  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - افريكانا للتجارة والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - سيدي جابر  -سموحة  - ر شارع ناص ٥

  39 - 35 -31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٣١الفئة 
  ٣١في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣١في مجال الفئة٣٩خدمات الفئة-٣٩الفئة

 

دامها مجمعةتعهد مالك العالمة باستخ -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1199 
 

 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 
 

    0429776  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  والئحته التنفيذية ٨١لسنة  ١٥٩شركة مساهمه مصرية ق  - افريكانا للتجارة والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - جابر سيدي  -سموحة  - شارع ناصر  ٥

  39 - 35 -31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ٣١الفئة 
  ٣١فى مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣١فى مجال الفئة٣٩خدمات الفئة-٣٩الفئة

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1200 
 

 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 
 

    0424270  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - كريم الدين محمد السيد صالح وشركاؤه   

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر الجديدة  - ليس هليوبو - صقر قريش   ١٩

  43 - 40 -39 -35 -30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ٣٠الفئة 
  ٣٠ -  ٢٩فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئة   -  ٣٩الفئة 
  ٤٠جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  -  ٤٠الفئة 
  ٤٣خدمات مطاعم الواردة بالفئة رقم  -  ٤٣الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1201 
 

 جريدة 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 
 

    0428252  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

 :سجيلالت إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -بوليت جروب للتوريدات ( احمد امين محمد) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 القاهرة - الشروق  - الحى الثانى شرق فيالت  - المجاورة الثالثة  -  ١٦٢بدروم الفيال رقم 

  39 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

استشارات  –ترخيص السلع والخدمات الخاصة باخرين االدارة التجارية ل -  ٣٥الفئة 
خدمات التعاقد الخارجى  –المساعدة فى ادارة االعمال  –فى ادارة و تنظيم االعمال 

المعلومات واالخبار عن االعمال  - استشارات ادارة االعمال  - (مساعدة فى االعمال ) 
ى ادارة االعمال المساعدة ف –تقصى حقائق االعمال  –التحريات عن االعمال  –

( وكاالت االستيراد والتصدير) فى منتجات الفئات ( –التجارية او الصناعية 
تقييم - وإدارة وتوجيه األعمال  - خدمات النصح فى ادارة االعمال –)  ١٤/٢٥/٢٩

 - عرض السلع - عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة -االعمال 
تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية  - ات] لآلخرين [ أبحاث التسويق ترويج المبيع

تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين [مؤسسة إرشاد المستهلكين].وجميع 
  )  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة رقم ( 

خدمات النقل ( نقل الرسائل او -السمسرة فى النقل -السمسرة فى الشحن  -  ٣٩الفئة 
تخزين -تغليف بضائع - تسليم البضائع - تسليم الطرود -لرسائل تسليم ا-البضائع ) 

- الشحن بالسفن - تسليم البضائع بالطلب البريدى - التخزين في المستودعات - بضائع 
النقل - تفريغ الحمولة - معلومات النقل - النقل النهرى - النقل البحرى - عقود النقل البحرى 

دفع اجرة الشحن فى ميناء -فريغ ) النقل بالصنادل ( تحميل وت-النقل - بالسيارات 
تغليف منتجات مصنوعة من  -تغليف حلويات  -تغليف منتجات غذائية - الوصول 

  )٣٩وجميع الخدمات الواردة بالفئة (-الشوكوالتة
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
 
 
 

1202 
 

 جريدة 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 
 

    0384042  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/01/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن- الشركة الوطنية لصنع ومستحضرات التجميل فكرى عطوه وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - أكتوبر  ٦مدينة  - المنطقه الصناعيه االولى  ٢٧٤

  35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣صناعة العطور ومستحضرات التجميل بالفئة  - ٣الفئة 
  ٣فى مجال الفئة  ٣٥تجارة واستيراد العطور الفئة  -  ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1203 
 

 جريدة 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 
 

    0384044  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/01/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن- التجميل فكرى عطوه وشركاه الشركة الوطنية لصنع ومستحضرات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - أكتوبر  ٦مدينة  - المنطقه الصناعيه االولى  ٢٧٤

  35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣صناعة العطور ومستحضرات التجميل بالفئة  - ٣الفئة 
  ٣لفئة فى مجال ا ٣٥تجارة واستيراد العطور الفئة  -  ٣٥الفئة 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1204 
 

 جريدة 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 
 

    0389442  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -  SKY Productionسكاي برودكشن لالنتاج الفني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الدقي  - عمارة قناة السويس  - ابن كثير ش  ٤

  41 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

تنظيم معارض اة االغراض الدعائية - الدعاية التليفوزيونية و االذاعية  -  ٣٥الفئة 
  ٣٥الوارده بالفئة 

  تنظيم الحفالت و خدمات الترفيه و تنظيم المناسبات التأثيرية-٤١الفئة
 

ات        :      منح حق خاص على االلواناالشتراط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1205 
 

 جريدة 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 
 

    0420753  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - شركة هاى ريترن جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - خ زايد الشي ٤مجاورة  ٩الحي  ١٢٣القطعة 

  41 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥خدمات موارد بشرية بالفئة  -  ٣٥الفئة 
 ٤١استشارات تدريب بالئة-٤١الفئة

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1206 
 

 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 
 

    0427408  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - محمد على قيموز وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - العبور  - ) مشروع المجمع المصرى االلمانى المنطقة الصناعية A7-A16الوحدة (
  القليوبية

  41 - 35 : المةــــــلعات اـــفئ
  

  ٣٥التسويق االلكتروني بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٤١الخدمات الواردة بالفئة  -  ٤١الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1207 
 

 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 
 

    0427902  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - نتصال  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الزمالك -شارع محمد بن ثاقب  ١٦بالدور الثامن بالعقار رقم  ٢شقة اداري 

  41 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥التسويق والتجارة والدعاية واالعالن الواردة بالفئة رقم  -  ٣٥الفئة 
  ٤١خدمات الفئة رقم  -  ٤١الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1208 
 

 جريدة 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 
 

    0429783  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  منطقة حرة اماراتية - مؤسسة باسيواليم انترناشيونال م م ح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العربية المتحدةاالمارات  -دبى  - ١٨٣٥٦٦ص.ب 

  41 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالن وادارة االعمال التجارية وادارة االنشطة التجارية  -  ٣٥الفئة 
  ٣٥بالفئة 

 ٤١خدمات الفئة-٤١الفئة
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1209 
 

 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 
 

    0429785  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  منطقة حرة اماراتية - مؤسسة باسيواليم انترناشيونال م م ح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ة المتحدةاالمارات العربي -دبى  - ١٨٣٥٦٦ص.ب 

  41 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥خدمات الدعاية واالعالن وادارة االعمال التجارية بالفئة  -  ٣٥الفئة 
  ٤١خدمات الفئة  -  ٤١الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1210 
 

 جريدة 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 
 

    0429779  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - افريكانا للتجارة والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - سيدي جابر  -سموحة  - شارع ناصر  ٥

  42 - 41 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣٥واردة بالفئة التوريدات العموميه ال -  ٣٥الفئة 
  ٤١الخدمات الواردة بالفئة  -  ٤١الفئة 
 ٤٢الخدمات الواردة بالفئة-٤٢الفئة

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1211 
 

 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 
 

    0431458  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31  

 :سجيلالت إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردي  - يوسف بدير عبد الباسط محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر - اول كفر الشيخ  - سخا  - شارع البداروة  ٨

  42 - 41 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالن وإدارة األعمال وأعمال المكاتب الواردة بالفئة   -  ٣٥الفئة 
   ٣٥رقم 
خدمات التعليم والتدريب والترفيه واألنشطة الرياضية والثقافية . الواردة   -  ٤١الفئة 

   ٤١بالفئة رقم 
الخدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات األبحاث والتصميم المتعلقة بها،   -  ٤٢الفئة 

وخدمات التحاليل واألبحاث الصناعية، وخدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج 
  ٤٢لخدمات القانونية الواردة بالفئة رقم الكمبيوتر، ا

 

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 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423455  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسية  -فرد    - بحي عاصم عبد القادر وليد ص

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره الجديده -التجمع االول  -  ٩٠١٥منطقة  - ٩مجاورة  -  ٨فيال 

  43 - 42 -41 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال  ٣٥االستيراد و التصدير وجميع الخدمات الواردة بالفئة رقم   -  ٣٥الفئة 
  ٣٢- ٣١-٣٠- ٢٩الفئات 

  ٤١جميع خدمات الفئة رقم  -  ٤١الفئة 
  ٤٢جميع خدمات الفئة رقم  -  ٤٢الفئة 
  ٤٣جميع خدمات الفئة رقم  -  ٤٣الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٣٦٠٨٨٨العالمة 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
 

    0416881  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة - دايزر كير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشيخ زايد اكتوبر جيزة ٨حى  ٣مجاورة  ٢٣٦عقار 

  35 - 5 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٥طريه فئة االدويه البي - ٥الفئة 
  ٣٥لوجو الشركة بوصفه من االعمال التجاريه الوارده بالفئه -٣٥الفئة

 

- التنازل عن البيان التجارى على حدة  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامهامجمعة 
التنازل عن الحروف على حدة
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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 
 

    0416884  

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2020/07/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ش ذات مسئوليه محدودة - دايزر كير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشيخ زايد اكتوبر جيزة ٨حى  ٣مجاورة  ٢٣٦عقار 

  35 - 5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه البيطريه فئة  - ٥الفئة 
  ٣٥بوصفه من االعمال التجاريه بالفئه  لوجو الشركة -  ٣٥الفئة 

 

التنازل  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
٤١٦٨٨١العالمة مرتبطة مع العالمة  - عن البيان التجارى على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423092  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - عقارى للمقاوالت العمومية والتوريدات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة الجديدة - التجمع الخامس  - المستثمرين الجنوبية  -  ٣المنطقة  ٤مبنى رقم 

  37 - 36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦استثمار عقارى الوارد بالفئة رقم  -  ٣٦ئة الف
  ٣٧المقاوالت العامة الواردة بالفئة رقم  -  ٣٧الفئة 

 

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

    0430793  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مصر الجديده  - ش ابو بكر الصديق  ٣٥ -الدور االرضي 

  37 - 36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦ى بالفئة االستثمار العقار -  ٣٦الفئة 
  ٣٧المقاوالت العامة بالفئة  -  ٣٧الفئة 

 

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 
 

    0425292  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مؤلفة وفقا لقوانين دولة جورجيا -جس انك ويسترن يونيون هولد ن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -، الواليات المتحده االمريكيه  ٨٠٢٣٧ايست بيليفيو دنفر ، كولورادو ،  ٧٠٠١

  42 - 36 -9 : المةــــــات العـــفئ
  

كمبيوتر قابلة  برامج الكمبيوتر؛ برامج تشغيل الكمبيوتر المسجلة؛ برامج - ٩الفئة 
للتنزيل؛ برامج الكمبيوتر المسجلة؛ تطبيقات برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ مواقع 
(منصات) برامج الكمبيوتر، المسجلة أو القابلة للتنزيل؛ برامج الكمبيوتر المسجلة؛ 
ية مفاتيح الترميز القابلة للتنزيل لتلقي وإنفاق العمالت الرقمية المشفرة؛ محافظ إلكترون
قابلة للتنزيل؛ بطاقات الهوية اإللكترونية والمغناطيسية لالستخدام فيما يتعلق بالدفع 
مقابل الخدمات؛ البطاقات الممغنطة المشفرة لمعامالت الخصم ومعامالت االئتمان 
ومعامالت القيمة المخزنة؛ برامج الكمبيوتر، وال سيما المواقع (المنصات) المالية 

وعب أنواًعا متعددة من معامالت الدفع والخصم باستخدام الهواتف اإللكترونية التي تست
المتكاملة وبيئات العمل المتكاملة  PDAالمحمولة وأجهزة المساعد الرقمي الشخصية ((

القائمة على اإلنترنت؛ برامج الكمبيوتر لتمكين البحث عن البيانات؛ برنامج إدارة قواعد 
خدمات المصرفية؛ برنامج فحص االئتمان؛ برامج البيانات؛ برامج الكمبيوتر لتقديم ال

الكمبيوتر للتشفير؛ برنامج التطبيقات؛ برامج تطبيقات الكمبيوتر للهواتف المحمولة؛ 
برامج الكمبيوتر وبرمجيات الكمبيوتر الخاصة بالتداول اإللكتروني لألوراق المالية؛ 

ن إجراء المعامالت التجارية برامج التجارة اإللكترونية للكمبيوتر التي تتيح للمستخدمي
اإللكترونية عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ برنامج ذاكرة القراءة الثابتة للكمبيوتر؛ قسائم 

(كبونات) المستهلك في شكل إلكتروني؛ منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل؛ أجهزة 
  ٩الكمبيوتر؛ هواتف ذكية؛ ساعات ذكية. بالفئة 

تأمين؛ الشؤون التمويلية؛ الخدمات التمويلية؛ الشؤون التأمين؛ خدمات ال -  ٣٦الفئة 
المالية؛ الخدمات المصرفية؛ الشؤون العقارية؛ خدمات تحويل األموال؛ خدمات دفع 

الفواتير؛ خدمات الحواالت المالية؛ خدمات صرف الشيكات؛ خدمات تحصيل الديون؛ 
اإللكترونية من جانب خدمات التحويل اإللكتروني لألموال؛ تحويل األموال بالوسائل 

العمالء؛ تحويل المدفوعات للمستهلكين؛ خدمات بطاقات االئتمان؛ معالجة المدفوعات 
اإللكترونية التي تتم من خالل البطاقات المدفوعة مسبقًا؛ إصدار شهادات الهدايا التي 

يمكن بعد ذلك استردادها مقابل سلع أو خدمات؛ خدمات ماكينات الصرف اآللي؛ 
اقات الخصم؛ إصدار بطاقات القيمة المخزنة؛ اإليداع المباشر لألموال في خدمات بط

الحسابات المصرفية للعمالء؛ خدمات إيداع غرف المقاصة المالية اآللية وخدمات الدفع 
والتسوية بالمزاد العلني على اإلنترنت؛ خدمات صرف العمالت؛ خدمات الوكالة 

االستثمار؛ ترتيب القروض؛ مصارف الرهن العقارية؛ إدارة العقارات؛ خدمات إدارة 
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 جريدة 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

العقاري؛ صناديق االستثمار المشترك؛ السمسرة في األسهم والسندات؛ خدمات 
الوصاية؛ خدمات تنفيذ المعامالت المصرفية من المنزل؛ تأجير العقارات؛ سندات 
الكفالة؛ السمسرة؛ استثمار رؤوس األموال؛ التحقق من الشيكات؛ غرف المقاصة 

ة؛ خدمات مكاتب االئتمان؛ خدمات التمويل الجماعي؛ الخدمات االستشارية فيما المالي
يتعلق بالديون؛ خدمات وكالة تحصيل الديون؛ حفظ األشياء الثمينة كوديعة؛ خدمات دفع 

المحفظة اإللكترونية؛ التحويل اإللكتروني للعمالت االفتراضية؛ الصرافة؛ التحليل 
الستشارات المالية؛ خدمات سمسرة التخليص الجمركي المالي؛ التقييمات المالية؛ ا

المالية؛ التقييمات المالية؛ التبادل المالي للعمالت االفتراضية؛ اإلدارة المالية؛ اإلدارة 
المالية لمدفوعات السداد لآلخرين؛ البحث المالي؛ الكفاالت المالية؛ التقييم المالي 

مالية؛ توفير المعلومات المالية عبر موقع ألصول الملكية الفكرية؛ توفير المعلومات ال
اإلنترنت؛ خدمات التمويل؛ التقييم المالي؛ تمويل البيع بالتقسيط؛ تمويل الشراء 

واإليجار؛ القروض المقسطة؛ خدمات سمسرة التأمين؛ إستشارات التأمين؛ إبرام سندات 
القروض المالية؛ التأمين؛ توفير معلومات التأمين؛ استثمار األموال؛ القروض بضمان؛ 

تنظيم التحصيالت النقدية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؛ معالجة مدفوعات 
بطاقات االئتمان؛ معالجة مدفوعات بطاقات الخصم؛ خدمات صندوق االدخار؛ الشؤون 

العقارية؛ تثمين (تقييم) العقارات؛ سمسرة العقارات؛ تقديم حسومات (تخفيضات) في 
آلخرين من خالل استخدام بطاقة العضوية؛ تحصيل اإليجارات؛ المؤسسات المشاركة ل

خدمات دفع رواتب التقاعد؛ خدمات حفظ الودائع؛ بنوك التوفير؛ سمسرة األوراق 
المالية؛ خدمات الوساطة المالية؛ أسعار البورصة؛ سمسرة بورصة األوراق المالية 

شيكات السياحية؛ والسندات؛ خدمات الضمان؛ إصدار سندات ذات قيمة؛ إصدار ال
  ٣٦الوصاية؛ اإلئتمان؛ خدمات االمتثال. بالفئة 

خدمات المصادقة فيما يتعلق بمراقبة الجودة؛ تصميم وتطوير أجهزة وبرامج  -  ٤٢الفئة 
الكمبيوتر؛ برمجة الكمبيوتر؛ تأجير أجهزة كمبيوتر؛ االستشارات فيما يتعلق بأمن 

يم برامج كمبيوتر؛ تحليل أنظمة كمبيوتر؛ الكمبيوتر؛ استشارات برامج الكمبيوتر؛ تصم
تصميم أنظمة كمبيوتر؛ االستشارات فيما يتعلق بتكنولوجيا الكمبيوتر؛ تأجير برامج 

الكمبيوتر؛ تحويل برامج الكمبيوتر والبيانات، بخالف التحويل من أوساط مادية؛ تحويل 
ر البيانات؛ االستشارات البيانات أو الوثائق من أوساط مادية إلى إلكترونية؛ خدمات تشفي

فيما يتعلق بأمن البيانات؛ تطوير البرامج (المنصات اإللكترونية) للكمبيوتر؛ نسخ برامج 
كمبيوتر؛ تخزين البيانات اإللكترونية؛ المراقبة اإللكترونية لنشاط بطاقة االئتمان 

شخصية الكتشاف االحتيال عبر اإلنترنت؛ المراقبة اإللكترونية لمعلومات التعريف ال
للكشف عن سرقة الهوية عبر اإلنترنت؛ االستشارات فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات؛ 

توفير المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا الكمبيوتر والبرمجة عبر موقع إنترنت؛ تثبيت 
برامج الكمبيوتر؛ االستشارات فيما يتعلق بأمن اإلنترنت؛ صيانة برامج الكمبيوتر؛ 

مبيوتر عن طريق الوصول عن بعد؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر للكشف مراقبة أنظمة الك
عن الوصول غير المصرح به أو خرق البيانات؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر للكشف عن 

؛ البرمجيات كخدمة PaaSاألعطال؛ البرامج (المنصات اإللكترونية) كخدمة [
]SaaSتخدام تقنية تسجيل ]؛ تحديث برامج الكمبيوتر؛ خدمات مصادقة المستخدم باس

الدخول األحادي لتطبيقات البرامج عبر اإلنترنت؛ خدمات مصادقة المستخدم باستخدام 
التكنولوجيا لمعامالت التجارة اإللكترونية؛ حلول برمجية مستضافة لالستخدام في 

  ٤٢االمتثال. 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 مرتبطة  - بالنماذج  منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة -االشتراطات        :      
كال على حدى W Uالتنازل عن الحرفين  - وغيرها  ٨٣٦٥٦مع العالمة رقم 
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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 
 

    0364311  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/01/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة - هانكووك تاير كو .، ال تي دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جو ، سيئول ، كوريا- دونج) ، جانجنام- رو (يوكسام-، تيهيران١٣٣

  42 - 36 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تأجير المباني ٣خدمات المباني  ٢خدمات ايجار أو تأجير المباني  ١  -  ٣٦الفئة 
فير المعلومات خدمات تو ٦تأجير المكاتب (العقارية)  ٥تأجير المساحات المكتبية  ٤

خدمات إدارة العقارات  ٨خدمات االستثمارات العقارية  ٧المتعلقة بتأجير المباني 
خدمات تأجير مراكز  ١٠خدمات مبيعات مراكز التسوق  ٩المتعلقة بمراكز التسوق 

 ١٣وكاالت او وسطاء تأجير المباني  ١٢خدمات تأجير المباني التجارية  ١١التسوق 
   ٣٦رية المتعلقة بالمباني التجارية بالفئة خدمات اإلدارة العقا

خدمات فحص صالحية إطارات السيارات  ٢خدمات إجراء البحوث  ١  -  ٤٢الفئة 
 ٤خدمات فحص صالحية المركبات للسير على الطرقات  ٣للسير على الطرقات 

 ٥خدمات فحص المركبات اآللية قبل النقل للتأكد من صالحية السير على الطرقات 
خدمات فحص صالحية  ٦حص صالحية المركبات اآللية للسير على الطرقات خدمات ف

خدمات تقديم المشورة الفنية المتعلقة بتصنيع  ٧المركبات للسير على الطرقات 
خدمات تصميم المباني التجارية الخاصة  ٩خدمات تحليل اإلطارات  ٨اإلطارات 

ت فحص إطارات خدما ١١خدمات فحص عجالت السيارات  ١٠بتجارة اإلطارات 
 ١٤خدمات فحص جودة المنتجات  ١٣خدمات بحوث وتطوير المنتجات  ١٢السيارات 

خدمات البحوث  ١٧خدمات فحص سالمة المنتجات  ١٦خدمات تحليل تطوير المنتجات 
  ٤٢المخبرية في مجال اطارات السيارات الواردة بالفئة 
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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 
 

    0424104  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - المهندسين  - ش الكروم  ٢٦

  36 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
  ٣٦واردة بالفئة الخدمات ال -  ٣٦الفئة 

 

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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424106  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - المهندسين  - ش الكروم  ٢٦

  36 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة 
  ٣٦الخدمات الواردة بالفئة رقم  -  ٣٦الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
كال على حده فى الوضع العادى H Dالتنازل عن الحروف اتش دى  - وغيرها  ٢٣٣١٧٥رقم  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 
 

    0424108  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - المهندسين  - ش الكروم  ٢٦

  36 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة 
  ٣٦الخدمات الواردة بالفئة رقم  -  ٣٦الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٢٣٣١٧٥العالمة 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 
 

    0424110  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - المهندسين  - ش الكروم  ٢٦

  36 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٩لفئة ا
  ٣٦الخدمات الواردة بالفئة رقم  -  ٣٦الفئة 

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424458  

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - ايه عبد الباقى رسمى عبد الباقى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المقطم  -  ٨٨٦١قطعة 

  42 - 37 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧الخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٧الفئة 
 ٤٢لواردة بالفئةالخدمات ا-٤٢الفئة

 

٤٢٤٤٥٩العالمة 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 
 

    0424459  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية - ايه عبد الباقى رسمى عبد الباقى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المقطم  -  ٨٨٦١قطعة 

  42 - 37 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧الخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٧الفئة 
  ٤٢الخدمات الواردة بالفئة  -  ٤٢الفئة 

 

على حدى Mالتنازل عن حرف ام  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
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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

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429586  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - مينا طلعت عطوان وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة بدر  - المنطقة الصناعية الرابعة  ٣٧القطعة 

  45 - 44 -42 -41 -40 -38 -37 -36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٦الفئة 
  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٧الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئة  -  ٣٨الفئة 
  ٤٠جميع الخدمات الواردة بالفئة  -  ٤٠الفئة 
  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة  -  ٤١الفئة 
  ٤٢لخدمات الواردة بالفئة جميع ا -  ٤٢الفئة 
  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئة  -  ٤٤الفئة 
  ٤٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  -  ٤٥الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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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 
 

    0428484  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده - كرييتف جروب ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر اول  - ش احمد حسني  ٤٧

  45 - 44 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -37 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧الخدمات الوارده بالفئه  -  ٣٧الفئة 
  ٣٨لخدمات الوارده بالفئه ا -  ٣٨الفئة 
  ٣٩الخدمات الوارده بالفئه  -  ٣٩الفئة 
  ٤٠الخدمات الوارده بالفئه  -  ٤٠الفئة 
  ٤١الخدمات الوارده بالفئه  -  ٤١الفئة 
  ٤٢الخدمات الوارده بالفئه  -  ٤٢الفئة 
  ٤٣الخدمات الوارده بالفئه  -  ٤٣الفئة 
  ٤٤الخدمات الوارده بالفئه  -  ٤٤الفئة 
  ٤٥الخدمات الوارده بالفئه  -  ٤٥الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٤٢٠٥٦٦مع 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 
 

    0428798  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

 :لالتسجي إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - بريد فاست 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة. –المعادي الجديدة  –متفرع من شارع النصر  ٢٦٩شارع  ٢٩

  41 - 40 -39 -38 : المةــــــات العـــفئ
  

توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد، خدمة اتاحة الوصول الي  -  ٣٨الفئة 
  )٣٨يانات، وبشكل عام جميع الخدمات الواردة بالفئة (قواعد الب

خدمات التوصيل (الديلفيري)؛ تعبئة وتخزين ونقل وتوصيل السلع والمواد  -  ٣٩الفئة 
الغذائية؛ لوجستيات سالسل التوريد واالمداد للسلع والمواد الغذائية بما في ذلك التعبئة 

لتوصيل، وبشكل عام جميع الخدمات والتغليف والتخزين والنقل والتوصيل بكافة طرق ا
  ) ٣٩الواردة بالفئة (

الجزارة؛ طحن الحبوب والغالل وجرش النباتات، تجميع المواد حسب   -  ٤٠الفئة 
الطلب [لآلخرين]، حفظ األطعمة والمشروبات، تجميد األطعمة، طحن الدقيق، عصر 

عالجة المياه، وبشكل الفواكه، أعمال الطحن، معالجة الزيت، ذبح الحيوانات والطيور، م
  )٤٠عام جميع الخدمات الواردة بالفئة (

تقديم خدمات وبرامج التدريب والتعليم المهني واالكاديمي، تنظيم وإدارة  -  ٤١الفئة 
ورشات العمل [تدريب]، التوجيه المهني [نصائح تعليمية أو تدريبية]، وبشكل عام 

  )٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة (
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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 
 

    0419583  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فردى - خالد حسن حسين فرج هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٦ش العدل مساكن الصعيد قسم اول السالم القاهرة شقه  ٢٨

  41 - 38 -9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩تصميم برامج فئة  - ٩ة الفئ
  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئه  -  ٣٨الفئة 
  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئه  -  ٤١الفئة 

 

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 
 

    0423346  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - الشركة المتخصيصة  لمساعدة خدمات السيارت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - اسفل كوبري عرابي  - شارع السودان  ٣١٠الدور الرابع بالعقار رقم  -  ١٤شقة 
  الجيزة - المهندسين 

  39 - 37 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧خدمات الفئة  -  ٣٧الفئة 
  ٣٩خدمات الفئة  -  ٣٩الفئة 

 

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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424015  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - رد ف - عماد الدين عزت ابراهيم السيد عيسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قليوب - شبرا الخيمه اول  - بيجام  -ش اسماعيل سرور  ٧

  41 - 40 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠خدمات الفئه رقم  -  ٤٠الفئة 
  ٤١خدمات الفئه رقم  -  ٤١الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - حة بالصورة  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموض
فى الوضع العادى Bالتنازل عن حرف بى  - 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 
 

    0429668  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فردي  - حسام مهدى عويس عبد العظيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - قسم الهرم  - التعاون   - شارع عبد الغني عبد هللا من جعفر  ٣٤

  41 - 28 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ٢٨الفئة 
  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  -  ٤١الفئة 

 

اص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خ
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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 
 

    0427293  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -نيو مونشوت لنظم المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مصر الجديدة  - بالدور الثاني فوق االرضي  ٥شقة رقم  - شارع بغداد  ١٨عقار رقم 
  القاهرة

  42 - 41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١خدمات الفئة  -  ٤١الفئة 
  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 أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0388788  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/03/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئوليه محدوده- اتش ام اف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برج العبد _كعابيش فيصل الجيزة٣

  43 - 41 -31 -10 : المةــــــات العـــفئ
  

ت الجراحية والطبية وطب االسنان والبيطرية واالطراف االجهزة واالدوا -  ١٠الفئة 
  ١٠االطراف والعيون واالسنان الصناعية وادوات التجهيز والخياطة فئة 

الخدمات الطبية والخدمات البيطرية والخدمات وخدمات العناية بالجمال  -  ٣١الفئة 
لمحفوظة والخدمات الزرعية وخدمات واللحوم واالسماك ولحوم الدواجن واالطعمة ا

  ٣١والمجمدة فئة 
الخدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات االبحاث والتصميم المتعلقة بها  -  ٤١الفئة 

وخدمات التحاليل واالبحاث الصناعية وخدمات تصميم وتطوير اجهزة وبرامج 
الكمبيوتر وخدمة المواقع وتصميم التطبيقات على االنترنت والهواتف النقالةوالخدمات 

  ٤١ة فى مجال االدارة والتدريب فئة االستشاري
  ٤٣خدمات المطاعم والفنادق وخدمات تقديم الطعام فئة -٤٣الفئة

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420173  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية ِ-  ICFI - لدولية للصناعات الغذائية ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة العبور االولى  - المنطقة الصناعية  ١٤- ١٣بلوك  ٦قطعة رقم 

  43 - 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ٢٩الفئة 
  دون غيرها ٤٣ع الخدمات الواردة بالفئة جمي -  ٤٣الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -  ٤١٣٢٩٢
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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 
 

    0421428  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  30 - 5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥الصمغ العربى بالفئة  - ٥الفئة 
  ٣٠الفئة الصمغ العربى باالعشاب ب -  ٣٠الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ٣٥٤٨٢٧
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 جريدة 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 
 

    0426341  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  رى الجنسيةمص - فرد  - وجدي فخري حنا يوسف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه - ملك / ناجى امين حنا مركز بلبيس  -بسلتين االسماعيليه 

  11 - 6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦منتجات الفئه  - ٦الفئة 
  ١١منتجات االفئه  -  ١١الفئة 

 

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

    0401335  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه توصيه بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقه  ١٣- ٢٧يلوك  ٣-٢- ١والقطعه رقم  ١٣٠٢٧بلوك  ٣قطعه رقم  ٥٤ش 
  الصناعيه االولي مدينه العبور

-6 : المةــــــات العـــفئ 8 - 9 
  

 -مبانى متنقلة معدنية  - مواد بناء معدنية  -معادن غير نفيسة وكل خليط منها  - ٦الفئة 
حبال واسالك غير كهربائية من  - مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية ( كبالت ) 

مواسير وانابيب  - خردوات معدنية صغيرة  - مصنوعات حدادة  -معادن غير نفيسة 
منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة  -خزائن حفظ الوثائق واالشياء الثمينة  - معدنية 

  ٦خدمات معادن وكافة المنتجات الواردة بالفئة  - غير وارد فى فئات اخرى 
عدد وادوات يدوية ( تدار باليد ) ادوات قطع ( الشوك والسكاكين والمالعق )  - ٨الفئة 

  ٨ادوات حالقة وكافة المنتجات الواردة بالفئة  - اسلحة بيضاء 
االجهزة واالدوات العلمية والمالحية والمساحية واجهزة وادوات التصوير  - ٩الفئة 

واجهزة وادوات قياس الوزن  الفوتوغرافى والسينمائى واالجهزة واالدوات البصرية
اجهزة وادوات لوصل او  - والقياس واالشارة والمراقبة ( االشراف ) واالنقاذ والتعليم 

اجهزة تسجيل او  - فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم فى الطاقة الكهربائية 
 - اقراص تسجيل  -حامالت بيانات مغناطيسية  - ارسال او نسخ الصوت او الصور 

االت  - االت تسجيل النقد  - اكينات بيع الية واليات لالجهزة التى تعمل بقطع النقود م
اجهزة اخماد النيران وكافة  -معدات واجهزة حاسوبية لمعالجة البيانات  -حاسبة 

 ٩المنتجات الواردة بالفئة
 

---- االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0408971  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردى  - ميالد صدقى يوسف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة العاشر من رمضان _ C1الجزء الغربى المنطقة الصناعية  H ١٦قطعة رقم 
  الشرقية

  11 - 9 -6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع منتجات الفئه رقم  - ٦الفئة 
  ماعدا األسالك الكهربائية  ٩جميع منتجات الفئه رقم  - ٩الفئة 
 ١١جميع منتجات الفئه رقم-١١الفئة

 

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 
 

    0429224  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - شركة مصر انترناشيونال للصناعة والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٧٠١شقة   - الدور السابع  - ش عبد العزيز  ١٨

  11 - 7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧لفئة رقم جميع المنتجات الواردة با - ٧الفئة 
  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ١١الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425057  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

فرد  - القبطان لتصنيع وتجميع االدوات الكهربائية لصاحبها هيثم سعد عبد العزيز محمد 
 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مجمع كينج  - الدور االرضى والدور العلوى  ١جزء  ١عنبر  ١١الوحدة رقم 
  الشرقيه - ة العاشر من رمضان مدين -  B1المنطقة الصناعيه   - للصناعات الصغيره 

  11 - 9 -7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧المنتجات الوارده بالفئه  - ٧الفئة 
  ٩المنتجات الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
  ١١المنتجات الوارده بالفئه  -  ١١الفئة 

 

عالمة مرتبطة ال - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٤٠٠١٤٧مع 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 
 

    0401324  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  10 - 8 : المةــــــات العـــفئ
  

عدد وأدوات يدوية (تدار باليد)، أدوات قطع (الشوك والسكاكين والمالعق)،  - ٨الفئة 
  ) ٠٨نتجات الواردة بالفئة ( أسلحة بيضاء، أدوات حالقة وكافة الم

اجهزة وادوات جراحية وطبية وطب اسنان وبيطرية ، اطراف وعيون  -  ١٠الفئة 
واسنان اصطناعية ، ادوات تجبير ، مواد خياطة او درز الجروح وكافة المنتجات 

  ١٠الواردة بالفئة 
 

التنازل عن  - لنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با -االشتراطات        :      
وغيرها ٤٠١١٨١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم   - الحروف كال على حدى 
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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 
 

    0381027  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/11/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  - محمد نجاح ابراهيم سليمان جاب هللا وشريكيه  

 :وانــــــــــــــــــعنال
  

كفر  - مدينة كفر الشيخ-  ٤شقة رقم  -الدور الثالث   - ابراج الربيع   - المدينة الصناعية 
 الشيخ

  11 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩جميع منتجات الفئه  - ٩الفئة 
  دون غيرها ١١جميع الفئه  -  ١١الفئة 

 

 


