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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0274050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2012/04/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -اسالم السيد نبوي احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عابدين  -أ عبد العزيز جاويش  7

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 23،53،53،52فى مجال الفئات  53خدمات الفئة  - 53 الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0349195 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/03/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الجزر  -شركة جملون انك 

 العذراء البريطانية

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 الجزر العذراء البريطانية’ تورتوال ’ رود تاون 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53الخدمات االعالنية المتعلقة بالكتب ، بيع الكتب على االنترنت بالفئة  - 53الفئة 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0381983 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/12/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -كريم حامد محمد جمال الدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كورنيش النيل قسم قصر النيل 3335

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التجارة واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية في مجال الفئة  - 53الفئة 

23 
 

 -التنازل عن كلمتى ستور  -ات        :      التنازل عن الرسم فى الوضع العادى على حدة االشتراط

مينز واير باللغتين كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0386707 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/02/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -احمد محمود الهوارى حسن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -م تاسعة  -ش عبد العزيز عيسى  53بلوك  31قطعة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

( 3( فى مجال الحفاضات الوارده الفئة )53االستيراد والتصدير بالفئة )  - 53الفئة 

 دون غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0390122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 2252_35435هوى ستريت راسين ، ويسكونسن  3323

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

ملمعات وكريمات والضمادات المصطبغة وجميعهم لالحذية والمنتجات   - 5الفئة 

الجلدية مواد حافظة للجلد المدبوغ )ملمعات( مستحضرات التنظيف اشراطة كيمائية 

مستحضرات تنظيف الجلود وجلد الغزال والفينيل البالستيك والمنتجات المصنوعة  جافة

 5من هذه المواد مزيالت الخدوش لمنتجات الجلو والفينيل الفئة 

مركبات مضادة للفطريات لالقدام ومزيالت الروائح الكريهة ولالحذية  - 3الفئة 

ام الشخصى مستحضرات منعشة الهواء ومزيالت الروائح بخالف االستخد

مستحضرات تنقية الهواء وازالة الروائح الكريهة من الجو ومزيالت الروائح بخالف 

 3االستخدام الشخصى مستحضرات صحية لغايات طبية مطهرات بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0394483 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه - D. MEDIAدي ميديا االعالميه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -داخل المنطقة الحرة االعالمية 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن والتسويق االليكترونى والوكاالت التجاريه الواردة بالفئه  - 53الفئة 

53 
 

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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0394488 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه - D. MEDIAدي ميديا االعالميه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه - داخل المنطقة الحرة االعالمية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن والتسويق االليكترونى والوكاالت التجاريه الواردة بالفئه  - 53الفئة 

53 
 

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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0394498 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2019/07/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه - D. MEDIAدي ميديا االعالميه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -داخل المنطقة الحرة االعالمية 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

لتجاريه الواردة بالفئه الدعايه واالعالن والتسويق االلكترونى والوكاالت ا - 53الفئة 

53 
 

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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0394758 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  -.م  شركة طالل ابو غزالة لالستشارات المالية ش.ذ.م

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -طريق مص االسكندرية الصحراوى  -القرية الذكية  -أ   22

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ديم المعلومات التجارية محاسبة، إعداد تقارير الحسابات، دعاية وإعالن، تق - 53الفئة 

والنصح للمستهلكين )مؤسسة إرشاد المستهلكين(، تدقيق الحسابات، استشارات في إدارة 

وتنظيم األعمال، خدمات مقارنة األسعار، تجميع البيانات اإلحصائية، تجميع المعلومات 

رة في قواعد البيانات، تنظيم العارض لغايات تجارية أو دعائية، خدمات النصح في إدا

األعمال، المساعدة في إدارة االعمال التجارية أو الصناعية، استشارات إدارة شؤون 

الموظفين، دراسات التسويق، خدمات التعاقد الخارجي ]مساعدة في األعمال[، إعداد 

كشوف الرواتب، توظيف األفراد، الدعاية واإلعالن، إعداد تقارير الحسابات، تجميع 

 53المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر الواردة بالفئة رقم البيانات اإلحصائية،تنظيم 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0396445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -تانسينت هولدينغز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

هوتشينز درايف جورج  -كريكيت سكوير  -سانتوري يارد -جي تي  2213ص.ب 

 جزر كايمان -غراند كايمان  -تاةن 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ادارة اعمال؛ توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي؛ محاسبة؛ إعداد تقارير  - 53الفئة 

راك في الصحف لآلخرين؛ الحسابات؛ المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ تنظيم اإلشت

تنظيم اإلشتراك بخدمات االتصاالت لآلخرين؛ البيع بالمزاد العلني؛ تدقيق الحسابات؛ 

(؛ المعلومات واألخبار -لصق اإلعالنات؛ تقييم األعمال؛ استشارات األعمال )المهنية

عن األعمال؛ التحريات عن األعمال؛ تقصي حقائق األعمال؛ إستشارات في إدارة 

األعمال؛ المساعدة في إدارة األعمال؛ استشارات إدارة األعمال؛ إدارة أعمال  وتنظيم

الفنادق؛ إدارة أعمال فناني التمثيل؛ إدارة أعمال الرياضيين؛ إستشارات تنظيم األعمال؛ 

أبحاث األعمال؛ تنظيم عروض األزياء لغايات ترويجية؛ إدارة الملفات المبرمجة؛ 

ال؛ تأجير اآلالت والمعدات المكتبية؛ الدعاية واإلعالن خدمات النصح في إدارة األعم

والتسويق؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ تحليل بيانات األعمال؛ خدمات اإلعالن والتسويق 

عبر اإلنترنت؛ الخدمات الترويجية؛ الشبكات التجارية؛ خدمات مراقبة األعمال 

ين لتوفير اإلستراتيجية، واالستشارات، بما فيها تتبع المستخدمين وإعالنات األخر

الرؤية، التوجيه التسويقي، ولتحليل وفهم وتوقع سلوك المستهلك ودوافعه، اتجاهات 

السوق؛ عرض اإلعالنات واإلعالنات الترويجية على المواقع اإللكترونية التي يتم 

الوصول إليها عبر شبكات الكمبيوتر؛ توفير المعلومات المتعلقة بالمهن، التوظيف، 

األعمال؛ توفير معلومات عن السوق فيما يتعلق بالمنتجات االستهالكية؛ تجميع  وموضع

وصيانة األدلة على اإلنترنت؛ توفير المعلومات المتعلقة بتنظيم وتنفيذ برامج التطوع 

ومشاريع خدمة المجتمع؛ إدارة الملفات على أجهزة الكمبيوتر؛ ترويج المبيعات 

ائية على الكمبيوتر؛ خدمات توفير المعلومات ]لآلخرين]؛ تسجيل البيانات اإلحص

واألخبار عن األعمال؛ توفير المعلومات واألخبار عن األعمال عبر اإلنترنت؛مزاد 

السيارات؛ خدمات اإلعالن المتعلقة بصناعة السيارات؛ المعلومات التجارية المتعلقة 

عمال المتعلقة بصيانة المركبات؛ الحمالت الترويجية والتوعية العامة؛ خدمات األ

بحمالت جمع األموال؛ إدارة مشاريع األعمال؛ تنظيم وتشغيل واإلشراف على خطط 

الوالء وخطط الحوافز؛ خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة ببيع الكيماويات المستخدمة في 

الصناعة والبحث العلمي والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة 

ات اصطناعية غير معالجة، بالستيك غير معالج، أسمدة، مركبات إخماد الغابات، راتنج
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

النـيران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد 

دبـاغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة، المواد البالستيكية غير المجهزة في شكل 

لورنيش وطالءات اللك؛ خدمات البيع بالتجزئة سوائل، رقائق أو حبيبات، الدهانات، ا

المتعلقة ببيع مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، مواد التلوين، مواد 

تثبيت األلوان، راتنج طبيعي خام،معادن في شكل رقائق أو مسحوق إلستخدام الدهانين 

قمشة ومواد أخرى وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين، مستحضرات تبييض األ

تستعمل في غسل وكي المالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، 

عطور وزيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان، 

زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مركبات امتصاص الغبار؛ خدمات البيع بالتجزئة 

بار، وقود، مواد إضاءة، شموع وفتائل المتعلقة ببيع مركبات ترطيب وتثبيت الغ

لإلضاءة، وقود قابل لإلحتراق وشموع معطرة، مستحضرات صيدالنية وبيطرية، 

مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو 

البيطري وأغذية للرضع واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان؛ لصقات 

ماد، مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات.؛ خدمات البيع ومواد ض

بالتجزئة المتعلقة ببيع مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات 

فطريات ومبيدات أعشاب، معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني 

دية، حبال وأسالك غير كهربائية من متنقلة معدنية، ، مواد معدنية لخطوط السكك الحدي

معادن غير نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب 

معدنية، خزائن حفظ الوثائق واألشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة، 

خامات معادن، معادن غير نفيسة غير مشغولة أو نصف مشغولة، النوافذ واألبواب 

نية، إطار معدني للمستنباتات الزجاجية؛ خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة ببيع العدد المعد

آلية، محركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات البرية( ، ، قارنات آلية وعناصر نقل 

الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية( ، معدات زراعية )عدا ما يدار باليد( ، 

آالت بيع أوتوماتية، عدد وأدوات يدوية )تُدار باليد(، أدوات قطع  أجهزة تفقيس البيض؛

)الشُّوك والسكاكين والمالعق(، أسلحة بيضاء، أدوات حالقة، شفرات الحالقة 

الكهربائية وقواطع الشعر.؛ خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة ببيع األجهزة واألدوات 

صوير الفوتوغرافي والسينمائي العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات الت

واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( 

واإلنقاذ والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم 

ت في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حامال

بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية رقمية وغيرها من 

وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 

حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء 

لتجزئة المتعلقة ببيع أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب الحرائق؛ خدمات البيع با

أسنان وبيطرية، أطراف وعيون وأسنان إصطناعية، أدوات تجبير، مواد خياطة أو درز 

الجروح، أجهزة للتدليك ، أربطة داعمة، المفروشات الخاصة لإلستعمال الطبي، أجهزة 

يف والتهوية وإمداد المياه لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجف

واألغراض الصحية، مكيفات هواء للمركبات، الغاليات الكهربائية، طباخات الغاز 

والكهرباء؛ خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة ببيع أضواء السيارات، ومكيفات هواء 

للمركبات، والمركبات وأجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي، وكراسي المقعدين، 

كات والمكائن الخاصة بالمركبات البرية، وأجزاء المركبات واإلرسال األسلحة والمحر

النارية والذخائر والقذائف والمتفجرات واأللعاب النارية، المعادن النفيسة وكل خليط 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

منها والمجوهرات، والمجوهرات الغير ثمينة، واألحجار الكريمة، وأدوات قياس الوقت 

ساعات حائط وساعات جيب ويد .؛ خدمات البيع وأدوات قياس الوقت الدقيقة، و

بالتجزئة المتعلقة ببيع اآلالت موسيقية، , المناصب وصناديق لآلالت الموسيقية، الصور 

الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، مواد 

اللوازم المكتبية )عدا األثاث(، مواد الفنانين، فراشي الدهان أو التلوين ؛ اآلالت الكاتبة و

التغليف البالستيكية؛ حروف الطباعة ؛ الكليشيهات )الراسمات(، المطاط، الغوتابرشا ، 

الصمغ، األسبستوس، الميكا .؛ خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة ببيع مواد البالستيكية 

ولة لالستعمال في المتشكلة بالبثق لإلستعمال في التصنيع، مواد بالستيكية شبه مشغ

مزيد من التصنيع، مواد الحشو والعزل، أنابيب مرنة غير معدنية، الجلود المدبوغة 

والجلود المدبوغة المقلدة، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة، الصناديق والحقائب 

السفرية، حقائب يد، حقائب ظهر، جزادين، مظالت، المظالت والشماسي والعصي، 

حيوانات والسروج، مالبس للحيوانات.؛ خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة السياط وأطقم ال

ببيع مواد بناء )غير معدنية(، أنابيب قاسية غير معدنية للمباني، أسفلت وزفت وقار، 

مباني غير معدنية قابلة للنقل، نصب )مجسمات( غير معدنية، إطارات المستنبتات 

مرايا، اطارات الصور ، الخشب ، الفلين، الزجاجية، األبواب والشبابيك، األثاث، ال

القصب ، الخيزران، الصفصاف ،السندان، العظام ، العاج ، عظم فك الحوت، الصدف، 

الكهرمان، المحار ، المرشوم والبالستيك ، أثاث الحدائق.؛ خدمات البيع بالتجزئة 

ي وللمطبخ، المتعلقة ببيع المخدات والوسائد، أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزل

أمشاط وأسفنج، فراشي، مواد صنع الفراشي، ، أدوات تنظيف، سلك جلي ، أدوات 

مصنوعة من الخزفيات، الزجاج، الخزف أو الفخار، فرشاة األسنان الكهربائية وغير 

الكهربائية، الحبال، الخيوط، الشبكات، الخيم، المظالت، مشمع، األشرعة، الغرارات 

اد التبطين والحشو عدا ما كان من المطاط أو البالستيك.؛ خدمات لنقل المواد السائبة، مو

البيع بالتجزئة المتعلقة ببيع مواد نسيج من األلياف الخام، الغزل والخيوط المستخدمة في 

النسيج، المنسوجات ومنتجات النسيج ، أغطية لألسّرة وأغطية للموائد، سجاد 

أغطية للوسائد أو الوسائد أو المسافرين، منسوجات لصناعة المالبس، فرشات، 

األلحفة.؛خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة ببيع المالبس، ولباس القدم وأغطية الرأس، 

الدانتيل والتطريز، شرائط و جدايل،عراوي، السنانير واألعين، دبابيس وإبر، الزهور 

االصطناعية، السجاد، الحصير والبسائط، مشمع ومواد أخرى لتغطية األرضيات، 

لشنق الجدار )غير النسيج(، ورق الجدران واأللعاب ولعب األطفال، لعب الورق، ا

مقاالت الجمباز والرياضة، زينة ألشجار عيد الميالد، دراجات الهوائية لعبة لألطفال؛ 

خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة ببيع اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 

وظة ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه اللحم، فواكه وخضروات محف

مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل، 

الوجبات الحاضرة، الشوربات والبطاطا المقلية، القهوة، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، 

ات المصنوعة من الحبوب، التايبوكا، الساغو، القهوة اإلصطناعية،الدقيق والمستحضر

الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة 

ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ خدمات البيع بالتجزئة 

اق المتعلقة ببيع التوابل، الثلج، السندويشات، الوجبات الحاضرة، البيتزا، الفطائر وأطب

المعكرونة، والمنتجات الزراعية، ومنتجات البساتين والغابات، حيوانات حية، الفواكه 

والخضروات الطازجة، البذور، والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة 

بالحيوانات، الشعير المنبت )الملت(، المواد الغذائية والمشروبات الخاصة بالحيوانات، 

المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات البيرة والمياه 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

الفواكه، عصائر الفواكه، عصير فاكهة مركز لعمل المشروبات، شاندي، المشروبات 

الكحولية، البيرة غير الكحولية والنبيذ؛ خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة ببيع المشروبات 

المشروبات الروحية والخمور، الكوبوبس،  الكحولية )ما عدا البيرة(، النبيذ كحولي،

كوكتيالت كحولية، تبغ، مقاالت المدخنين، اعواد الكبريت، الوالعات للمدخنين، معدات 

االتصاالت اإللكترونية، أجهزة وأدوات؛ خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة ببيع اجهزة 

محمولة، أجهزة المراقبة الكهربائية، أجهزة ذاكرة الكمبيوتر، مشغالت الوسائط ال

الكمبيوتر مع الوسائط المتعددة والوظائف التفاعلية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، 

المساعدات الرقمية الشخصية، المنظمون اإللكترونيون ، الدفاتر اإللكترونية، أكياس 

وعلب مصممة لتحتوي المشغالت الموسيقية ومشغالت الفيديو؛ خدمات البيع بالتجزئة 

المطبوعات والمنشورات اإللكترونية والمنشورات والكتب والمجالت  المتعلقة ببيع

وأدلة ألعاب الكمبيوتر؛ خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة ببيع برامج الكمبيوتر وبرامج 

ألعاب الكمبيوتر وألعاب الفيديو وألعاب الكمبيوتر وبرامج األلعاب وأدوات برامج 

توزيع في مجال برامج الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر والبضائع ذات الصلة؛ خدمات ال

ألعاب الكمبيوتر وألعاب الفيديو وألعاب الكمبيوتر وبرامج األلعاب وأدوات برامج 

الكمبيوتر؛ توفير سوق عبر اإلنترنت للمشترين والبائعين للسلع والخدمات.؛ وكاالت 

االستيراد الدعاية واإلعالن؛ وكاالت التوظيف؛ وكاالت األنباء التجارية؛ وكاالت 

والتصدير؛ نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ نسخ الصور؛ معالجة النصوص؛ عرض السلع 

على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ عرض السلع؛ دعاية وإعالن؛ دعاية 

وإعالن؛ دراسات التسويق؛ خدمات نقل األعمال؛ خدمات مقارنة األسعار؛ خدمات 

مهمة في الصحف؛ خدمات إعداد نماذج الدعاية إقتطاع األخبار أو المعلومات ال

واإلعالن أو ترويج المبيعات؛ خدمات الشراء لآلخرين ]شراء السلع والخدمات لألعمال 

األخرى[؛ خدمات السكرتارية؛ خدمات التعاقد الخارجي ]مساعدة في األعمال[؛ خدمات 

ظيف األفراد؛ التصميم لغايات الدعاية واإلعالن؛ خدمات التسويق عبر الهاتف؛ تو

توزيع العينات؛ تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تنظيم المعلومات في 

قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية؛ تنظيم المعارض 

التجارية لغايات تجارية أو إعالنية؛ تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين 

اد المستهلكين[؛ تزيين واجهات المحالت التجارية؛ ترويج المبيعات ]مؤسسة إرش

]لآلخرين[؛ تحليل أسعار التكلفة؛ تحرير الفواتير؛ تحديث مواد الدعاية واإلعالن؛ 

تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تجميع البيانات اإلحصائية؛ تأجير وقت 

ير مواد الدعاية واإلعالن؛ تأجير آالت نسخ للدعاية واإلعالن في وسائل االتصال؛ تأج

الصور؛ تأجير آالت البيع؛ تأجير المساحات اإلعالنية؛ بحث الكفاالت؛ أبحاث التسويق؛ 

إنتاج أفالم الدعاية واإلعالن؛ إعداد كشوف الرواتب؛ إعداد أعمدة الدعاية واإلعالن؛ 

وظفين؛ النسخ؛ المساعدة إعداد الضرائب؛ إستنساخ الوثائق؛ إستشارات إدارة شؤون الم

في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية؛ العالقات العامة؛ الطباعة؛ الرد على الهاتف 

للمشتركين غير الموجودين؛ الدعاية واإلعالن عبر التلفزيون؛ الدعاية واإلعالن 

سويق؛ بالطلب البريدي؛ الدعاية واإلعالن؛ الخبراء في الكفاية؛ التنبؤات االقتصادية؛ الت

البحث عن المعلومات في ملفات كمبيوتر لآلخرين؛ اإلعالن والدعاية المباشرة على 

شبكات الكمبيوتر؛ اإلعالن بالراديو؛ اإلعالن بالبريد المباشر؛ اإلستفتاء وإستطالع 

اآلراء؛ اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين؛اإلختبارات النفسية 

 ؛ االختزال.الختيار الموظفين
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0406951 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -اوبال ستيل تكنولوجي ش.ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السكندريها -سيدي جابر   -سموحه  -عمارات البرت االول  3312

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

وكاالت االستيراد والتصدير وخدمات االعمال التجاريه وخدمات الدعايه  - 53الفئة 

فى مجال خالطات المياه بجميع انواعها  53واالعالن وجميع الخدمات الوارده بالفئه 

ات الصحيه والحنفيات بجميع انواعها والدش بجميع انواعه وجميع انواع التركيب

 37وجميع المنتجات الوارده بالفئه  33واالدوات الصحيه الوارده بالفئه 
 

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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0410749 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/15 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 مصرى -هشام حمدي فتحى حامد احمد_ فرد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الشهيد مصطفى ابو زهرة سابقا طنطا ثان  _ الغربية 22

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد و التصدير و المحالت التجارية و التوكيالت التجارية  - 53الفئة 

 على االثاث المنزلى والمكتبى الخشبى 23الفئة  فى مجال 53الواردة بالفئة 
 

-----------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

16 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0410901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

وية )دار شركة مستشفى السادس من اكتوبر لجراحة القلب والصدر واالوعية الدم

 شركة مساهمة -الفؤاد( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يوليو  22شارع جامعة  -شمال غرب القرية العالجية بالمنطقة السياحية  3قطعة رقم 

 الجيزة -اكتوبر  2بجوار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مدينة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 عدا االستيراد و التصدير 53جميع خدمات الفئة  - 53الفئة 
 

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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0411459 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

ة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين شركة ذات مسئولي -نون ايه دي هولدينغز ليميتد 

 دولة االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، مركز دبى المالى العالمى ، ص.ب  2، منطقة البوابة ، المبنى  5، الطابق 4وحدة رقم 

 دبى ، االمارات العربية المتحدة 3323217. 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي، التسويق،  - 53الفئة 

التسويق عبر اإلنترنت، االعالن على شبكة االنترنت، تسويق وسائل االعالم 

االجتماعية، إدارة شؤون الموظفين، تدبير موارد الموظفين، منصات التجارة 

ع السلع، توفير أماكن تسوق على اإللكترونية، أماكن التسوق من خالل االنترنت لبي

شبكة االنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات، توفير دليل إعالنات قابل للبحث على 

شبكة االنترنت يشتمل على السلع والخدمات للبائعين اآلخرين على االنترنت من خالل 

رين شبكة اإلنترنت، إدارة منصة البيع بالتجزئة لآلخرين، ترويج سلع وخدمات اآلخ

عبر منصة التجارة اإللكترونية، المساعدة في شراء السلع والخدمات، الطلبات 

المحوسبة على االنترنت التي تضم البضائع العامة والبضائع االستهالكية العامة، 

خدمات الشراء، شراء عقود لآلخرين المتعلقة ببيع البضائع، عرض السلع والخدمات، 

رويج السلع والخدمات لآلخرين عبر اإلنترنت، تسويق السلع والخدمات لآلخرين، ت

ترويج سلع وخدمات اآلخرين عبر منصات التجارة اإللكترونية من خالل اإلنترنت، 

الدعاية وترويج مبيعات السلع والخدمات لآلخرين، توفير دليل المعلومات التجارية على 

بجميع الخدمات اإلنترنت، المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة 

 .53المذكورة أعاله واردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0411873 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -ل جروب شركة يونيماك انترناشيونا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  5برج 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التجارة واالستيراد والتصدير والتوريدات والتوكيالت التجاريه  - 53الفئة 

 22 - 3 - 5ى مجال الفئات رقم وذلك ف 53الواردة بالفئه 
 

----------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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0414424 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لبناني الجنسية -فرد  -السيد بالل يحيي كبريت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان -بيروت  -بناية اليحصلي ، الطابق األول  -المتحف شارع 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير المتعلقة باأللعاب واألدوات الرياضية والمواد  - 53الفئة 

الغذائية ومنتجات االلبان والحلويات والسكاكر؛ خدمات محالت البيع بالجملة والمفرق 

لعاب واألدوات الرياضية والمواد الغذائية ومنتجات االلبان والحلويات المتعلقة باأل

والسكاكر؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ الوظائف 

 .53المكتبية.الواردة في الفئة 
 

----------االشتراطات        :      
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0416065 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -( GISجلوبال انتيجراتيد سوليوشنس)جى اى اس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينه نصر اول  -الحى الثامن  -ش هشام لبيب  4

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 5فى مجال الفئه  53ات الفئه خدم - 53الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0416572 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/15 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -برومودك للتجارة وادارة المشروعات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة   -النزهة الجديدة  -ش ذكي المهندس  37

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال الهدايا 53التجارة بالفئة  - 53الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

ب رقم قدم عنها طل

 : 
 

    0417674 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ش .م.م -المصرية للصحافة والنشر واالعالن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقي  -ش وزارة الزراعه ناصيه ش الثوره 2

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53الدعايه واالعالن والتسويق االلكترونى الفئة  - 53 الفئة
 

تعهد مالك  -التنازل عن الحروف كال على حدة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

العالمة باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0418274 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -صالح حسين عبدالباقي محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعيه  33عمبر  373وحده رقم  -السادات 

 المنوفيه -السادات  -والمعدنيه 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال  53تصدير وكافه االعمال التجاريه الواردة بالفئه االستيراد وال - 53الفئة 

 5الفئه 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419015 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  شركة -تويتر ، انك. 

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  24335، سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا  233ماركت ستريت ، سويت  3533

 الواليات المتحدة االمريكية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واالعالن والتسويق؛ خدمات الدعاية واالعالن؛ خدمات  - 53الفئة 

الين(؛ تحليل البيانات المتعلقة باألعمال؛ -الدعاية واالعالن والتسويق المباشرة )ان

الين( لغاية ربط مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي -الخدمات المباشرة )ان

المنتجات والخدمات؛ خدمات تقديم بشركات االعمال لمطابقة المستهلكين مع مزودي 

 53االستشارات المتعلقة باألعمال. بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  شركة محدودة -تويتر , انك 

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 24335كاليفورنيا  -سان فرانسيسكو   - 233سويت  -ماركت ستريت  3533

 الواليات المتحدة االمريكية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن والتسويق؛ خدمات الدعاية واالعالن؛ خدمات  خدمات - 53الفئة 

الين(؛ تحليل البيانات المتعلقة باألعمال؛ -الدعاية واالعالن والتسويق المباشرة )ان

الين( لغاية ربط مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي -الخدمات المباشرة )ان

ات والخدمات؛ خدمات تقديم بشركات االعمال لمطابقة المستهلكين مع مزودي المنتج

 53االستشارات المتعلقة باألعمال الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0420240 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -مصر  -ت الكيماوية الشركة الذهبية للصناعا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 312 - 317 - 312قطعة   -المنطقة الصناعية االولي  -مدينة بدر  

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد وتصدير والمحالت التجارية والتوكيالت التجاريه الوارده  - 53الفئة 

 2الفئه  في مجال 53بالفئه 
 

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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0420246 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد سعيد حامد نعمان  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر -كلية البنات  -عمارات المروة   33

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53بيع وشراء وتجارة المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  - 53الفئة 
 

193303االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0420437 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  3

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5زيت عطرى الوارد بالفئه رقم  - 5الفئة 

 3زيت طبى الوارد بالفئه رقم  - 3الفئة 
 

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

وغيرها 128453العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0420723 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -افراد  -جاسر عماد محمد كامل 

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الشهيد مصطفى حافظ شبين الكوم المنوفيه 1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53التسويق اإللكتروني ومحالت بيع العطارة الواردة بالفئة  - 53الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0420822 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -يوني سواب لصاحبها محمد عادل حسن مدبولى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة العبور  -بي االمتداد الغر -بالمنطقة الصناعية  - 23331بلوك  - 5قطعة 

 القاهرة

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 

 3مكمالت غذائية وادوية الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0420826 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -يوني سواب لصاحبها محمد عادل حسن مدبولى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة العبور  -االمتداد الغربي  -بالمنطقة الصناعية   23331بلوك  5قطعة 

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 

 3مكمالت غذائية وادوية الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0421153 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد عادل حسن مدبولى يونى سواب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االقاهرة -العبور  -االمتداد الغربى  -المنطقة الصناعية  23331بلوك  5قطعة 

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5 مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم - 5الفئة 

 3االدوية والمكمالت الغذائية الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0421207 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الملكة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -العاشر من رمضان  - A2شرق المنطقة الصناعية  1القطعة رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 22فى مجال الفئة  53جميع خدمات الفئة  - 53الفئة 
 

غيرهاو 394254االشتراطات        :      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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0421211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة الملكة للصناعات الغذائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قيةالشر -العاشر من رمضان  - A2شرق المنطقة الصناعية  1القطعة رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53،  22فى مجال الفئات  53جميع خدمات الفئة  - 53الفئة 
 

313922العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0421215 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الملكة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -العاشر من رمضان  - A2شرق المنطقة الصناعية  1القطعة رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53 - 22فى مجال الفئة  53جميع خدمات الفئة  - 53الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422242 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة ميدفانتكس ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -ش اسماعيل القباني  32

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال االدوية 53تجارة وبيع وشراء الواردة بالفئة  - 53الفئة 
 

على حدى  Mالتنازل عن حرف  ام  -االشتراطات        :      التنازل عن البيان المصاحب للعالمة  

فى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/24 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مرحب لخدمات االغذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادي  333ش  33

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53المحالت التجارية والدعاية واالعالن الواردة بالفئة رقم  - 53الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422314 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -اية بي سى الزراعية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديده  -روكسى  -شارع ابراهيم اللقانى  31

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53ر ماركت الواردة بالفئة رقم خدمات السوب - 53الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422577 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ة االوربية لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية المصري

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -أكتوبر  2المنطقه الصناعيه التوسعات الشماليه لشركة بوالريس مدينه  32قطعه 

 الجيزه

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 33 - 7فى مجال الفئه  53ئه التجاره والتسويق والبيع الوارد بالف - 53الفئة 
 

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

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422807 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة منظم وقائمة بموجب القوانين المرعيه واليه -مايكرو سوفت كوربوريشن 

 واشطن ، الواليات المتحده االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  2522 - 21332وان مايكرو سوفت واي ، ريدموند ، واشنطن 

 االمريكية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

عالن الدعاية واإلعالن؛ ادارة اعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي؛ بما في ذلك: اإل - 53الفئة 

وخدمات الدليل؛ خدمات الدعاية واإلعالن الرقمية؛ خدمات متاجر التجزئة المباشرة 

الين( التي تشمل مجموعة واسعة من السلع االستهالكية لآلخرين؛ خدمات المتجر -)ان

الين(للبيع بالتجزئة؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة المباشرة -المتعدد األقسام المباشر )ان

تشمل البرمجيات الحاسوبية التي يتم توفيرها عبر اإلنترنت وغيرها من  الين( التي-)ان

شبكات الحاسوب واالتصاالت اإللكترونية؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تشمل 

البرمجيات الحاسوبية لالستخدام على األجهزة اإللكترونية الرقمية المحمولة باليد 

الين( -كية؛ الدعاية واإلعالن المباشرة )انوغيرها من األجهزة اإللكترونية االستهال

على شبكة الحاسوب؛ نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ نشر الدعاية واإلعالن لآلخرين عبر 

اإلنترنت؛ توفير معلومات المنتجات االستهالكية عبر اإلنترنت؛ توفير مواقع الويب 

 53والتطبيقات التي تشمل األخبار والمعلومات التجارية. بالفئة 
 

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

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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423988 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

حدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين شركة ذات مسؤوليه م -نون ايه دي هولدينغز ليميتد 

 دولة االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، مركز دبي المالي العالمي ،  2، منطقه البوابه ، المبني  5، الطابق  4وحده رقم 

 دبي ، االمارات العربيه المتحده 332321ص.ب 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

اية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي، التسويق، الدع - 53الفئة 

التسويق عبر اإلنترنت، االعالن على شبكة االنترنت، تسويق وسائل االعالم 

االجتماعية، إدارة شؤون الموظفين، تدبير موارد الموظفين، منصات التجارة 

لع، توفير أماكن تسوق على اإللكترونية، أماكن التسوق من خالل االنترنت لبيع الس

شبكة االنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات، توفير دليل إعالنات قابل للبحث على 

شبكة االنترنت يشتمل على السلع والخدمات للبائعين اآلخرين على االنترنت من خالل 

شبكة اإلنترنت، إدارة منصة البيع بالتجزئة لآلخرين، ترويج سلع وخدمات اآلخرين 

بر منصة التجارة اإللكترونية، المساعدة في شراء السلع والخدمات، الطلبات ع

المحوسبة على االنترنت التي تضم البضائع العامة والبضائع االستهالكية العامة، 

خدمات الشراء، شراء عقود لآلخرين المتعلقة ببيع البضائع، عرض السلع والخدمات، 

السلع والخدمات لآلخرين عبر اإلنترنت، تسويق السلع والخدمات لآلخرين، ترويج 

ترويج سلع وخدمات اآلخرين عبر منصات التجارة اإللكترونية من خالل اإلنترنت، 

الدعاية وترويج مبيعات السلع والخدمات لآلخرين، توفير دليل المعلومات التجارية على 

الخدمات  اإلنترنت، المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع

 .53المذكورة أعاله وهذه الخدمات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424625 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 رات العربية المتحدةدولة االما

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -، مركز دبى المالى العالمى 2المبنى  -، منطقه البوابه 5الطابق  - 4وحدة رقم 

 االمارات العربيه المتحده  -، دبى  332321ص.ب. 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

يل النشاط المكتبي، التسويق، الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفع - 53الفئة 

التسويق عبر اإلنترنت، االعالن على شبكة االنترنت، تسويق وسائل االعالم 

االجتماعية، إدارة شؤون الموظفين، تدبير موارد الموظفين، منصات التجارة 

اإللكترونية، أماكن التسوق من خالل االنترنت لبيع السلع، توفير أماكن تسوق على 

لمشتري وبائعي السلع والخدمات، توفير دليل إعالنات قابل للبحث على شبكة االنترنت 

شبكة االنترنت يشتمل على السلع والخدمات للبائعين اآلخرين على االنترنت من خالل 

شبكة اإلنترنت، إدارة منصة البيع بالتجزئة لآلخرين، ترويج سلع وخدمات اآلخرين 

ي شراء السلع والخدمات، الطلبات عبر منصة التجارة اإللكترونية، المساعدة ف

المحوسبة على االنترنت التي تضم البضائع العامة والبضائع االستهالكية العامة، 

خدمات الشراء، شراء عقود لآلخرين المتعلقة ببيع البضائع، عرض السلع والخدمات، 

تسويق السلع والخدمات لآلخرين، ترويج السلع والخدمات لآلخرين عبر اإلنترنت، 

ويج سلع وخدمات اآلخرين عبر منصات التجارة اإللكترونية من خالل اإلنترنت، تر

الدعاية وترويج مبيعات السلع والخدمات لآلخرين، توفير دليل المعلومات التجارية على 

اإلنترنت، المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 

 .53المذكورة أعاله واردة بالفئة 
 

التنازل عن حرف ن فى الوضع  - 102833االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

العادى
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43 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424626 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 دولة االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، مركز دبى المالى العالمى ص.ب. 2، منطقه البوابه ، المبنى  5، الطابق  4وحدة رقم 

 االمارات العربيه المتحده  -، دبى  332321

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

لدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي، التسويق، ا - 53الفئة 

التسويق عبر اإلنترنت، االعالن على شبكة االنترنت، تسويق وسائل االعالم 

االجتماعية، إدارة شؤون الموظفين، تدبير موارد الموظفين، منصات التجارة 

السلع، توفير أماكن تسوق على اإللكترونية، أماكن التسوق من خالل االنترنت لبيع 

شبكة االنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات، توفير دليل إعالنات قابل للبحث على 

شبكة االنترنت يشتمل على السلع والخدمات للبائعين اآلخرين على االنترنت من خالل 

ن شبكة اإلنترنت، إدارة منصة البيع بالتجزئة لآلخرين، ترويج سلع وخدمات اآلخري

عبر منصة التجارة اإللكترونية، المساعدة في شراء السلع والخدمات، الطلبات 

المحوسبة على االنترنت التي تضم البضائع العامة والبضائع االستهالكية العامة، 

خدمات الشراء، شراء عقود لآلخرين المتعلقة ببيع البضائع، عرض السلع والخدمات، 

يج السلع والخدمات لآلخرين عبر اإلنترنت، تسويق السلع والخدمات لآلخرين، ترو

ترويج سلع وخدمات اآلخرين عبر منصات التجارة اإللكترونية من خالل اإلنترنت، 

الدعاية وترويج مبيعات السلع والخدمات لآلخرين، توفير دليل المعلومات التجارية على 

ميع الخدمات اإلنترنت، المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بج

 .53المذكورة أعاله واردة بالفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -التنازل عن حرف ن على حدى وفى الوضع العادى  -االشتراطات        :      

وغيرها 858352العالمة 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 - 981 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424628 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21 

 :التسجيل طالبإسم 
 

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

 دولة االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، مركز دبى المالى العالمى ص.ب. 2المبنى  -، منطقه البوابه 5الطابق  - 4وحدة رقم 

 العربيه المتحدهاالمارات   -، دبى  332321

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي، التسويق،  - 53الفئة 

التسويق عبر اإلنترنت، االعالن على شبكة االنترنت، تسويق وسائل االعالم 

ات التجارة االجتماعية، إدارة شؤون الموظفين، تدبير موارد الموظفين، منص

اإللكترونية، أماكن التسوق من خالل االنترنت لبيع السلع، توفير أماكن تسوق على 

شبكة االنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات، توفير دليل إعالنات قابل للبحث على 

شبكة االنترنت يشتمل على السلع والخدمات للبائعين اآلخرين على االنترنت من خالل 

إدارة منصة البيع بالتجزئة لآلخرين، ترويج سلع وخدمات اآلخرين  شبكة اإلنترنت،

عبر منصة التجارة اإللكترونية، المساعدة في شراء السلع والخدمات، الطلبات 

المحوسبة على االنترنت التي تضم البضائع العامة والبضائع االستهالكية العامة، 

ضائع، عرض السلع والخدمات، خدمات الشراء، شراء عقود لآلخرين المتعلقة ببيع الب

تسويق السلع والخدمات لآلخرين، ترويج السلع والخدمات لآلخرين عبر اإلنترنت، 

ترويج سلع وخدمات اآلخرين عبر منصات التجارة اإللكترونية من خالل اإلنترنت، 

الدعاية وترويج مبيعات السلع والخدمات لآلخرين، توفير دليل المعلومات التجارية على 

ترنت، المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات اإلن

 .53المذكورة أعاله واردة بالفئة 
 

858350االشتراطات        :      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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424629 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 دولة االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -، مركز دبى المالى العالمى 2المبنى  -، منطقه البوابه 5الطابق  - 4وحدة رقم 

 االمارات العربيه المتحده  -، دبى  332321ص.ب. 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي، التسويق،  - 53الفئة 

التسويق عبر اإلنترنت، االعالن على شبكة االنترنت، تسويق وسائل االعالم 

ظفين، منصات التجارة االجتماعية، إدارة شؤون الموظفين، تدبير موارد المو

اإللكترونية، أماكن التسوق من خالل االنترنت لبيع السلع، توفير أماكن تسوق على 

شبكة االنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات، توفير دليل إعالنات قابل للبحث على 

شبكة االنترنت يشتمل على السلع والخدمات للبائعين اآلخرين على االنترنت من خالل 

اإلنترنت، إدارة منصة البيع بالتجزئة لآلخرين، ترويج سلع وخدمات اآلخرين شبكة 

عبر منصة التجارة اإللكترونية، المساعدة في شراء السلع والخدمات، الطلبات 

المحوسبة على االنترنت التي تضم البضائع العامة والبضائع االستهالكية العامة، 

ببيع البضائع، عرض السلع والخدمات،  خدمات الشراء، شراء عقود لآلخرين المتعلقة

تسويق السلع والخدمات لآلخرين، ترويج السلع والخدمات لآلخرين عبر اإلنترنت، 

ترويج سلع وخدمات اآلخرين عبر منصات التجارة اإللكترونية من خالل اإلنترنت، 

على  الدعاية وترويج مبيعات السلع والخدمات لآلخرين، توفير دليل المعلومات التجارية

اإلنترنت، المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 

 .53المذكورة أعاله واردة بالفئة 
 

858313االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424630 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 دولة االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، مركز دبى المالى العالمى ص.ب. 2المبنى  -، منطقه البوابه 5الطابق  - 4وحدة رقم 

 االمارات العربيه المتحده  -بى ، د 332321

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي، التسويق،  - 53الفئة 

التسويق عبر اإلنترنت، االعالن على شبكة االنترنت، تسويق وسائل االعالم 

د الموظفين، منصات التجارة االجتماعية، إدارة شؤون الموظفين، تدبير موار

اإللكترونية، أماكن التسوق من خالل االنترنت لبيع السلع، توفير أماكن تسوق على 

شبكة االنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات، توفير دليل إعالنات قابل للبحث على 

 شبكة االنترنت يشتمل على السلع والخدمات للبائعين اآلخرين على االنترنت من خالل

شبكة اإلنترنت، إدارة منصة البيع بالتجزئة لآلخرين، ترويج سلع وخدمات اآلخرين 

عبر منصة التجارة اإللكترونية، المساعدة في شراء السلع والخدمات، الطلبات 

المحوسبة على االنترنت التي تضم البضائع العامة والبضائع االستهالكية العامة، 

متعلقة ببيع البضائع، عرض السلع والخدمات، خدمات الشراء، شراء عقود لآلخرين ال

تسويق السلع والخدمات لآلخرين، ترويج السلع والخدمات لآلخرين عبر اإلنترنت، 

ترويج سلع وخدمات اآلخرين عبر منصات التجارة اإللكترونية من خالل اإلنترنت، 

تجارية على الدعاية وترويج مبيعات السلع والخدمات لآلخرين، توفير دليل المعلومات ال

اإلنترنت، المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 

 .53المذكورة أعاله واردة بالفئة 
 

  NOONالتنازل عن   -وغيرها  141254االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424632 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 دولة االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -، مركز دبى المالى العالمى 2المبنى  -، منطقه البوابه 5الطابق   - 4وحدة رقم 

 االمارات العربيه المتحده  -، دبى  332321ص.ب. 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي، التسويق،  - 53الفئة 

 التسويق عبر اإلنترنت، االعالن على شبكة االنترنت، تسويق وسائل االعالم

االجتماعية، إدارة شؤون الموظفين، تدبير موارد الموظفين، منصات التجارة 

اإللكترونية، أماكن التسوق من خالل االنترنت لبيع السلع، توفير أماكن تسوق على 

شبكة االنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات، توفير دليل إعالنات قابل للبحث على 

لخدمات للبائعين اآلخرين على االنترنت من خالل شبكة االنترنت يشتمل على السلع وا

شبكة اإلنترنت، إدارة منصة البيع بالتجزئة لآلخرين، ترويج سلع وخدمات اآلخرين 

عبر منصة التجارة اإللكترونية، المساعدة في شراء السلع والخدمات، الطلبات 

ة العامة، المحوسبة على االنترنت التي تضم البضائع العامة والبضائع االستهالكي

خدمات الشراء، شراء عقود لآلخرين المتعلقة ببيع البضائع، عرض السلع والخدمات، 

تسويق السلع والخدمات لآلخرين، ترويج السلع والخدمات لآلخرين عبر اإلنترنت، 

ترويج سلع وخدمات اآلخرين عبر منصات التجارة اإللكترونية من خالل اإلنترنت، 

لع والخدمات لآلخرين، توفير دليل المعلومات التجارية على الدعاية وترويج مبيعات الس

اإلنترنت، المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 

 .53المذكورة أعاله واردة بالفئة 
 

التنازل عن حرف النون  -وغيرها  141254االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

على حدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0425052 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -تامر لطفي حسونه عبد الواحد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 نصر القاهره مدينه  333المنطقه االولى  شقه  34برج المصريه بلوك  5قطعه رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53الدعايه واالعالن الوارد بالفئه - 53الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0425336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -د خضر السيد لطيف  شركة اوال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الجماليه  -ش االزهر  73

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 53الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426017 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة الحناوى للدخان والمعسل بدمنهور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة دمنهور   -بملك/ شركة الحناوى للدخان والمعسل بدمنهور   4كومبانية الغاز رقم 

 البحيرة -

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ر لالدخنة والمعسل والسجائر والكبريت ومستلزمات االستيراد والتصدي - 53الفئة 

 53التدخين والفحم المعد لذلك بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -زد زد ديزاين جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش بيروت  25

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

التوريدات العمومية وتوريد المستلزمات واالدوات الكهربائية وتجارة  - 53الفئة 

التجارية واالستيراد وجميع هذه الخدمات  وتوريد االثاث والتحف والموبيليا والتوكيالت

 23،  33،  2،  7فى مجال الفئات  53بالفئة 
 

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

على حدى GROUPالتنازل عن جروب  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قم قدم عنها طلب ر

 : 
 

    0426338 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فردية -مجموعة اهل السراء للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة العربية  -خميس مشيط  - 32شارع  -المدينة الصناعية القديمة  - 2353ص ب 

 السعودية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط  - 53الفئة 

المكتبي؛ تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين ]مؤسسة إرشاد المستهلكين[؛ 

عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ تقديم المعلومات التجارية 

ن ]مؤسسة إرشاد المستهلكين[؛ تنظيم المعارض لغايات تجارية أو والنصح للمستهلكي

دعائية؛ وكاالت االستيراد والتصدير؛ التسويق؛ اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات 

الكمبيوتر؛ تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية؛ خدمات التسويق عبر الهاتف؛ 

 .5فى مجال الفئة  53وجميع الخدمات في الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426647 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية - محمود السيد عبد العظيم عبد الرحمن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الطليحات ملك/ السيد عبد العظيم عبد الرحمن مركز جهينة سوهاج

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

وكاالت االستيراد والتصدير ومحالت البيع و التسويق العقاري و التوريدات  - 53الفئة 

األعمال وتفعيل النشاط المكتبي الواردة بالفئة خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه 

53 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426693 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

طبقا لقوانين شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست وقائمة  -فضفض للتجارة االلكترونية 

 قطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 32172،  ص. ب:  23، عقار رقم  523شارع الخور الدوحة الساحلي ، شارع رقم 

 قطر. -الدوحة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ادارة المشروعات التجارية و الصناعية ، التواصل عبر مواقع التواصل  - 53الفئة 

ائع )كتب ، زجاجة ماء ، مالبس ، سجادة يوجا( عبر مواقع االجتماعي ، بيع البض

التواصل االجتماعي ، الرد على االستفسارات بخصوص الخدمات المذكورة، خدمات 

 .53االستشارة عن طريق النت الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426837 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -عبير عبد الله طه عيد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك / ابو  -شارع الجمهورية ميدان الجمعية  -كفر البطيخ  -مركز كفر البطيخ 

 دمياط  -المعاطي ابراهيم ابو المعاطي 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 23في مجال الفئة  53فئة خدمات ال - 53الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كال على حدى فى الوضع العادى -التجارى 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
 

 

 

56 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427061 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -وحيد علي احمد علي و شريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 النزهه القاهره -ش االمل من شارع هاشم بجوار بتروجيت النزهه الجديده 3

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 22الفئه في مجال  53تجاره االكسسوارات الحريمي بالفئه  - 53الفئة 
 

-------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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427431 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -هاني ممدوح مصطفى احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -ملك / هاني ممدوح مصطفي  -خيرية القناطر ال -ابو الغيط ش الجسر 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 22في مجال الفئة  53الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 53الفئة 
 

---------االشتراطات        :      
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427433 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -هاني ممدوح مصطفى احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -القناطر الخيرية ملك / هاني ممدوح مصطفي  -ش الجسر  -ابو الغيط  

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 22في مجال الفئة  53الخدمات الواردة بالفئة  - 53الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427500 

 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. - 24323يفورنيا كال -مينلو بارك  -ويلو رود  3233

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير تسهيالت )برامج وتطبيقات( عبر اإلنترنت لربط البائعين بالمشترين؛  - 53الفئة 

توفير األسواق عبر اإلنترنت )المتاجر اإللكترونية( لبائعي السلع و/ أو الخدمات؛ 

منتجات الغير )األطراف الثالثة( عبر شبكات الكمبيوتر تسهيل تبادل وبيع خدمات و

وشبكات االتصاالت؛ خدمات األعمال واإلعالن، وهي إدارة وتتبع وتحليل وإعداد 

التقارير وقياس وتحسين بيانات معامالت الدفع اإللكترونية لآلخرين؛ خدمات التسويق 

ات، والقسائم، وعروض واإلعالن والترويج، وهي توفير المعلومات المتعلقة بالخصوم

التنزيالت والتخفيضات، والقسائم، وروابط لمواقع البيع بالتجزئة لآلخرين، والعروض 

الخاصة للسلع والخدمات الخاصة باآلخرين؛ خدمات التسويق واإلعالن والترويج؛ 

الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير 

لكترونية( عبر اإلنترنت للبث المباشر لألحداث الترويجية؛ توفير تسهيالت )منصات إ

بحوث السوق وخدمات المعلومات المتعلقة ببحوث السوق؛ ترويج سلع وخدمات الغير 

عن طريق توزيع اإلعالنات عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ خدمات األعمال 

لآلخرين في مجال األعمال واإلعالن، وهي تخطيط وسائط اإلعالم وشراء الوسائط 

التجارية والخدمات اإلعالنية، وهي خدمات اإلعالن لتتبع أداء اإلعالنات، وإدارة 

اإلعالنات وتوزيعها وتقديمها، وتحليل البيانات اإلعالنية، واإلبالغ عن البيانات 

اإلعالنية، وتحسين األداء اإلعالني؛ تنظيم وإقامة مناسبات خاصة ألغراض تجارية أو 

رويجية أو إعالنية؛ توفير أدلة )دليل( األعمال التجارية عبر اإلنترنت التي تعرض ت

 53أعمال ومنتجات وخدمات اآلخرين.الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427781 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة تأسست وقائمة  -ذ م م  -ة لتبيكس منطقة حر

 طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بلوك ب ، مجمع المستودعات ، مجمع دبي للعلوم ، ص.ب   B12المستودع رقم 

 ، البرشاء ، دبي ، االمارات العربية المتحدة 471254

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات استشارية في مجال تسويق التدريب التربوي، استشارات األعمال  - 53الفئة 

في مجال تنمية القيادات التربوية، خدمات استشارية في مجال إدارة التعليم العالي، 

إلحاق الطالب بالبرامج التعليمية لآلخرين، إدارة برامج الدراسة بالخارج لطلبة الكلية 

 53ردة بالفئة رقم الوا
 

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 ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427934 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -محمد عبدة محمد عارف 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عين شمس  -فليب حنا من ش علي رضوان  55

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 23في مجال الفئة  53االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 53الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428019 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحر االحمر -الغردقه  -بالمركز السياحى امام القريه الجنوبى  33333الفيال رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

( فيما عدا خدمات االستيراد والتصدير 53كافة الخدمات الواردة بالفئة ) - 53لفئة ا

 وخدمات البيع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428039 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -خالد عبد الواحد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ب  طريق الجيش الشاطبي  االسكندرية 27

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53فى مجال الفئه  53االستيراد والتصدير بالفئه  - 53الفئة 
 

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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

طلب رقم قدم عنها 

 : 
 

    0428169 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -كيرلس سمعان لطفى حنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الحى السابع  -موازى لشارع ذاكر حسين  -ش ابن قتيبة  32

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية و اإلعالن و إدارة و توجية االعمال و تفعيل النشاط المكتبى و  - 53الفئة 

خدمات مكاتب المحاسبة الخدمات المحاسبية و اعداد التقارير المحاسبية و مسك الدفاتر 

المحاسبية و مراجعة و تدقيق الحسابات و أعداد الضرائب و االستشارات في أدارة و 

ات التعاقد الخارجي ، تجميع البيانات و تنظيم المعلومات في تنظيم االعمال و خدم

قواعد بيانات الكمبيوتر خدمات التسويق والتسويق االلكترونى والدعاية واإلعالن 

ووكاالت الدعاية واإلعالن ونشر مواد الدعاية واإلعالن واستشارات األعمال المهنية و 

ية وإستشارات األعمال المهنية وخدمات المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناع

التصميم لغايات الدعاية واإلعالن والتسويق و خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو 

ترويج المبيعات وخدمات التسويق عبر الهاتف وكتابة نصوص الدعاية واإلعالن 

 53الوارده بالفئه 
 

االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

65 

 

 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428576 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -السيد جابر محمد توفيق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -سم المنتزه شقه ق -الدور الثالث  -العصافره قبلي  -ش الربيع  3

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 54في مجال المنتجات الواردة بالفئة رقم  53الخدمات الواردة بالفئة  - 53الفئة 
 

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

بيان التجارىالتنازل عن ال -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428654 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فردي  -هشام حسين سيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش الحجاز  2

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع الخدمات الفئة  23في مجال الفئة  53البيع والتسويق والتجارة بالفئة  - 53الفئة 

 23واالستيراد والتصدير في مجال الفئة 
 

-------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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428668 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -كة مجموعة مغربى لالستثمار   ش.ذ,م,م  شر

 وقائمة طبقا لقوانين دولة  االمارات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منطقة برج خليفة -ملك عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن شرفى  433مكتب رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

وات العلمية والمالحية والمساحية واجهزة وادوات التصوير االجهزة واالد - 53الفئة 

الفوتوغرافى والسينمائى واالجهزة واالدوات البصرية واجهزة وادوات الوزن والقياس 

اجهزة وادوات لوصل أو فتح أو  -واالشارة والمراقبة ) االشراف ( واالنقاذ والتعليم 

اجهزة تسجيل أو  -لطاقة الكهربائية تحويل أو تكثيف أو تكثيف أو تنظي أو التحكم فى ا

 -اقراص تسجيل  -حامالت بيانات مغناطيسية  -ارسال أو نسخ الصوت أو الصور 

معدات  -االت حاسبة  -واليات لالجهزة التى تعمل بقطع النقد  -ملكينات بيع اليه 

بالفئة  اجهزة اخماد النيران وجميع المنتجات الواردة -واجهزة كمبيوتر لمعالجة البيانات 

 2رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -شركة مجموعة مغربى لالستثمار   ش.ذ,م,م  

 وقائمة طبقا لقوانين دولة  االمارات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منطقة برج خليفة -ملك عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن شرفى  433مكتب رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

( علي 2&  5خدمات الدعاية واالعالن، عرض السلع )منتجات الفئات  - 53الفئة 

وسائل االتصال لغاية بيعها بالتجزئة، عرض السلع، ترويج المبيعات، خدمات البيع 

(، الدعاية واالعالن عبر 2&  5لة والتجزئة )المنتجات الواردة في الفئات بالجم

التليفزيون، اإلعالن والداعية المباشرة علي شبكات الكمبيوتر، الدعاية واالعالن 

( والخدمات لألعمال 2&  5الخارجي، خدمات الشراء لألخرين )شراء السلع )الفئات 

 5اد والتصدير )المنتجات الواردة في الفئات األخرى(، اعمال التسويق، خدمات االستير

(، تنظيم المعارض لغايات تجارية او دعائية، تحرير الفواتير، أبحاث التسويق، 2& 

اإلعالن بالراديو، تأجير وقت للدعاية واالعالن في وسائل االتصال الواردة في الفئة 

53. 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428742 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2020/12/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -احمد شعبان محمد حسن وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -ملك/الشركاء  -الصناعية االولى  22بلوك  -34القطعة  -دمياط الجديده 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 22في مجال منتجات االلبان بالفئة  53لفئة خدمات ا - 53الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429174 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

و مجدي عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما )بن  شركة احمد عبد المعبود عبد العزيز

 شركه تضامن -اليمني(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره - 3الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكي  3

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 53الفئة 

في مجال  53بر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئات رقم السلع غ

 البن ومشتقاته فقط
 

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

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429274 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -السيد جابر محمد توفيق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -شقه قسم المنتزه  -الدور الثالث  -العصافره قبلي  -ش الربيع  3

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 54في مجال الفئة  53الخدمات الواردة بالفئة  - 53الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429312 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نيةشركة صي -ليمتد  -هوكو تيكنولوجى ديفيلوبمينت ) شنتشن ( كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ميلونج رود  -ويدونجلونج بيزنس يبلدينج  -بلوك ايه  -( فلور 4فورث ) - 431روم 

 جمهورية الصين الشعبية -شنتشن  -لونغهوا  نيو  ديستريكت 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

يات بيعها الدعاية واإلعالن، عرض السلع على وسائل االتصال لغا - 53الفئة 

بالتجزئة، خدمات وكاالت المعلومات التجارية، ترويج المبيعات لآلخرين، خدمات 

وكاالت االستيراد والتصدير، توفير سوق إلكترونية لمشتري السلع والخدمات وبائعيها، 

توظيف االفراد، تحسين محركات البحث للترويج للمبيعات، إعداد كشوفات الحسابات، 

ض السلع، اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات لآلخرين. البحث عن كفاالت، عر

 53الواردة بالفئة رقم 
 



تجارة الداخليةجهاز تنمية ال  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429547 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

بن  -ركائهماشركة احمد عبد المعبود عبد العزيز ومجدى عبد المعبود عبد العزيز وش

 شركة تضامن -اليمنى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 3الدور الثالث شقة  -ميدان الفلكي  3

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 53الفئة 

في مجال  53ن والتسويق بالفئات رقم السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعال

 53-32الفئالت 
 

------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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429672 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة اتجاه للتجارة والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر  -ش نبيل محمود  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 )سوبر ماركت( 53خدمات االعمال التجاريه بالفئه  - 53الفئة 
 

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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429759 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -احمد عبد اللطيف محمد وشركاة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -البساتين  -المعراج العلوي  2مجاور  -بشارع المركز الرئيسي  34العقار 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53المحالت التجاريه الخاصه ببيع اللحوم والدعايه واالعالن الوارده بالفئه  - 53الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429808 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -شركة الدولية لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش الثورة   32

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

عمال ادارة اال -خدمات الدعاية واالعالن ، وكاالت الدعاية واالعالن  - 53الفئة 

التجارية لمنح تراخيص للسلع والخدمات لصالح الغير ، ادارة وتوجيه االعمال ، 

 دون غيرها 53الخدمات االستشارية الغراض الدعاية واالعالن الواقعة بالفئة 
 

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

وغيرها 138239لعالمة مرتبطة مع العالمة رقم ا -على حدى  Rآر 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429809 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -شركة الدولية لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -يدة مصر الجد -ش الثورة   32

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ادارة االعمال  -خدمات الدعاية واالعالن ، وكاالت الدعاية واالعالن  - 53الفئة 

التجارية لمنح تراخيص للسلع والخدمات لصالح الغير ، ادارة وتوجيه االعمال ، 

 ون غيرهاد 53الخدمات االستشارية الغراض الدعاية واالعالن الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -شركة اخناتون للتجارة والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة ش الموسيقار على اسماعيل الدقى 35بالعقار  3بالشقه رقم  3حجرة رقم 

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 5الفئة 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429995 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فردى  -احمد سيد محمد سيد احمد رحيم البطران 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم -المريوطيه  -ب برج الجوهرى طريق سقاره السياحى  2

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5الواردة بالفئه  جميع المنتجات - 5الفئة 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

80 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429996 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -احمد سيد محمد سيد احمد رحيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم   -المريوطيه  -طريق سقاره السياحى  -ب برج الجوهرى  2

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 5الفئة 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 3الفئة 
 

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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430349 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -سواب ات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شبرا القاهرة -حدائق شبرا  -الساحل  -ش عبد الخالق وصفي  72

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53التسويق االليكتروني بالفئة  - 53الفئة 
 

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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430460 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركة توصية بسيطة -محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور االول - 2شيراتون هليوبوليس شقة  3337مربع الوزراء  -مكرر  5النزهة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 22فى مجال الفئه  53جميع خدمات الفئة  - 53الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

83 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 المة الع

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430461 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الولالدور ا - 2شقة  -شيراتون هليوبوليس  - 3337مربع الوزراء  -مكرر  5النزهة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53فى مجال الفئه  53جميع خدمات الفئه  - 53الفئة 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430912 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمد احمد محمد خليل بدوى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -شيراتون هليوبولس النزهة  -3337مربع  -مكرر  5عمارة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 22في مجال الفئة  53جميع الخدمات الوادرة بالفئة  - 53الفئة 
 

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

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

عنها طلب رقم قدم 

 : 
 

    0430913 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 2شقة  -شيراتون هليوبوليس مربع الوزراء  3337مربع الوزراء  -مكرر  5النزهة 

 لالدور االو

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 52في مجال الفئة  53جميع الخدمات الوادرة بالفئة  - 53الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430916 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمد احمد محمد خليل بدوى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -شيراتون هليوبولس النزهة  - 3337مربع  -مكرر  5عمارة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53في مجال الفئة  53جميع الخدمات الوادرة بالفئة  - 53الفئة 
 

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 ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -البدري محمد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدكرور ش عبده غراب من ش ناهيا بوالق  37

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 32,  7في مجاالت الفئات  53الخدمات الواردة بالفئة  - 53الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ماجد احمد محمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -االزبكية  - 3ش نجيب الريحانى اسفل العقار رقم  43

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 33فى مجال الفئه  53الواردة بالفئه جميع الخدمات  - 53الفئة 
 

وغيرها 349282العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431115 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سئوليه محدودةشركة ذات م -جولد بيك ايجيبت لالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديده   -التجمع الخامس   - 3النرجس  313

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 32فى مجال الفئه  53جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 53الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431349 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -هوا ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 2مدينة  -المنطقة الحرة االعالمية 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53جميع خدمات الفئة  - 53الفئة 

 
 

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

533053مرتبطة 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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431355 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ليمتد هوا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 2مدينة  -المنطقة الحرة االعالمية 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53جميع خدمات الفئة  - 53الفئة 
 

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

533053مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431362 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -هوا ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 2مدينة  -المنطقة الحرة االعالمية 

 35 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 53جميع خدمات الفئة  - 53الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها  - 533053االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 

منح حق خاص على االلوان -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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431378 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة المهن الطبية لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسماعيلية -ابو سلطان  -فايد  -مصانع شركة المهن الطبية 

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5منتجات الفئة  - 5الفئة 

 3منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

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

وغيرها 533333
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431379 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة المهن الطبية لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسماعيلية -ابو سلطان  -فايد  -مصانع شركة المهن الطبية 

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5منتجات الفئة  - 5الفئة 

 3منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

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

وغيرها 533333
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431380 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة المهن الطبية لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسماعيلية -ابو سلطان  -فايد  -مصانع شركة المهن الطبية 

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5منتجات الفئة  - 5الفئة 

 3منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

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

وغيرها 533333
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431381 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة المهن الطبية لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسماعيلية -ابو سلطان  -فايد  -مصانع شركة المهن الطبية 

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5منتجات الفئة  - 5الفئة 

 3منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -تعهد مالك العالمة باستخدامهاة مجمعة  االشتراطات        :     

وغيرها 533333
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431474 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -ترافكو جروب انترناشيونال القابضة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 2 -الشيخ زايد  -يوليو  22محور  -مبني ترافكو سنتر 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى الواردة  - 53الفئة 

 53بالفئة 
 

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

305225العالمة 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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431592 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمود  محمد احمد محمد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -النزهه  -شارع الحجاز  237

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

األستيراد والتصدير والتجارة والمحالت التجارية والبيع بالجملة والقطاعى  - 53الفئة 

دون غيرها) فى مجال المالبس بكافة أنواعها ولباس القدم بكافة أنواعه  53بالفئة 

 ( 23وأغطية الرأس وكافة المنتجات الواردة بالفئة 
 

ات        :      منح حق خاص على االلواناالشتراط
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432373 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -اورلي ميكس ميدل ايست للتجارة العامة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -الفناجيلى  -رع من ش العاليليه ش النيل المتف 2

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 23واالستيراد والتصدير فى مجال االخشاب بالفئه  53جميع خدمات الفئه  - 53الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432380 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد احمد جالل احمد عبد الغني  -منخت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه الجديده  -ش احمد عبد النبى  34

 35 : المةــــــعات الـــفئ
 

 53التسويق االلكترونى الوارد بالفئة رقم  - 53الفئة 
 

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 ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432510 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -رايز الدارة الفنادق  صن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جنوب  -مكتب اداري بالمبنى الكائن باالرض الخليفة لفندق صن رايز كريستال باي 

 البحر االحمر -الغردقة  -مجاويش 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53التسويق والتجارة والتوكيالت بالفئة  - 53الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

102 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432511 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة مصرية -صن رايز الدارة الفنادق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جنوب  -مكتب اداري بالمبنى الكائن باالرض الخليفة لفندق صن رايز كريستال باي 

 البحر االحمر -الغردقة  -مجاويش 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 53التسويق والتجارة والتوكيالت بالفئة  - 53الفئة 
 

---------االشتراطات        :      
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432581 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة احمد عبد المعبود عبد العزيز  ومجدى عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما )بن 

 اليمنى(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة . - 3الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  3

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

و خدمات البيع و خدمات االستيراد و التصدير و ادارةو توجيه االعمال  - 53الفئة 

في  53عرض السلع عبر وسائل االتصاالت و اللدعاية و االعالن و التسويق بالفئة 

 53مجال الفئة 
 

---االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432582 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

بد المعبود عبد العزيز  ومجدى عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما )بن شركة احمد ع

 شركة تضامن -اليمنى( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة . - 3الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  3

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

و خدمات البيع و خدمات االستيراد و التصدير و ادارة و توجيه االعمال  - 53الفئة 

في  53عرض السلع عبر وسائل االتصاالت و الدعاية و االعالن و التسويق بالفئة رقم 

 53مجال الفئة 
 

130033االشتراطات        :      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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432779 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

بن  -شركة احمد عبد المعبود عبد العزيز ومجدى عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما 

 شركة تضامن -اليمنى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 3الدور الثالث شقة  -ميدان الفلكي  3

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

التصدير وادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض خدمات االستيراد و - 53الفئة 

في مجال الفئات  53السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة 

3- 32- 22 - 53 -53 -52 
 

815243االشتراطات        :      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 ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432787 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

بن  -شركة احمد عبد المعبود عبد العزيز ومجدى عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما 

 شركة تضامن -اليمنى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 3الدور الثالث شقة  -ميدان الفلكي  3

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 53الفئة 

في مجال  53السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة رقم 

 52-53-53-22-32-3الفئات 
 

815243االشتراطات        :      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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كوين للصناعات الكيماوية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط - 32(بلوك  5’2القطعة رقم )  -امتداد المنطقة الصناعية  -مدينة دمياط الجديدة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 2في مجال الفئة  53االعمال التجارية واالستيراد والتصدير بالفئة  - 53الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433235 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى مصرية الجنسية -م سلوى مجدى محمود صادق عبد العظي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقي  -شارع التحرير  34

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع خدمات الدعايه واالعالن والتسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي  - 53الفئة 

 53واالنتر نت الوارده يالفئه 
 

تعهد مالك العالمة  -طالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح ال -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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433399 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -اسالم احمد فهمى محمد المصرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

النزهة الجديدة  -  2االمل حاليا شقة رقم  33 -شارع جوزيف تيتو طريق الهايكستب  2

 القاهرة -

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 32,  3في مجال الفئات  53االعمال التجارية واالستيراد والتصدير بالفئة  - 53الفئة 
 

وعن  5التنازل عن  -لى االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص ع

+ كال على حدى
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433846 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -حمدى عبدالجواد عبدالمنعم وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة كفر الشيخ , مص -مدينه كفر الشيخ  -تقسيم زهدى  -ش حمدان شريف 

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 5الفئة 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0410895 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مستشفى السادس من اكتوبر لجراحة القلب والصدر واالوعية الدموية )دار 

 شركة مساهمة مصرية -الفؤاد( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يوليو  22شارع جامعة  -شمال غرب القرية العالجية بالمنطقة السياحية  3قطعة رقم 

 الجيزة -اكتوبر  2مدينة  -بجوار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا  

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 52جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 52الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0412484 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -المصرية االماراتية لتأمينات الحياة التكافلى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زهالجي -الدقى  -شارع امين الرافعى  37

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 52اعمال التامينات على الحياه الوارده بالفئه  - 52الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0413638 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -حمد عطية وشريكتة احمد م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة 2النرجس عمارات شقه  243القاهرة الجديدة عمارة 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 52جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 52الفئة 
 

نماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بال -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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422374 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -العربيه للتنميه واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المحور المركزى  32 - 33بالقطعه رقم  -بتجمع كابيتال بيزنس بارك  B7مبنى 

 الجيزة -اكتوبر  2مدينه  -مدينة الشيخ زايد  -محور كريزى  ووتر 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 52الخدمات الواردة بالفئة  -االستثمار العقارى  - 52الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

رقم قدم عنها طلب 

 : 
 

    0424468 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة خاصة محدودة تأسست وقائمة طبقا  -أليال انترناشونال سيرفيسز كوربويشن 

 لقوانين جزر العذراء البريطانية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

رتوال، جزر العذراء البريطانية، في أر دي فلور، جيه & سي بيلدينج، رود تاون، تو 5

 3333جي 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

تأجير، تأجير تمويلي، مبيعات، سمسرة وإدارة شقق، شقق مصلّحة وشقق  - 52الفئة 

سكنية خاصة؛ إدارة العقارات؛ وكاالت العقارات؛ السمسرة؛ وكاالت اإلسكان؛ تأجير 

نية؛ مكتب توفير سكن )شقق(؛ تجميع تمويلي ومبيعات لعقارات تجارية وسك

اإليجارات؛ تأجير مكاتب؛ تأجير حيز )عقاري( لالجتماعات؛ تأجير، تأجير تمويلي، 

مبيعات، سمسرة وإدارة خصائص اإلقامة بمشاركة زمنية؛ شئون العقارات واردة بالفئة 

52. 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0425543 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 2427 -33435مينا بوليس منيسوتا  5323 -نيكوليت مول تي بي اس  3333

 الواليات المتحدة االمريكية

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات المالية، تحديدا: خدمات معالجة معامالت بطاقات االئتمان وبطاقات  - 52الفئة 

الخصم والمعامالت النقدية اإللكترونية وخدمات معالجة الدفع ببطاقات االئتمان 

يدا: وبطاقات الخصم؛ خدمات البطاقات المدفوعة مسبقًا ذات القيمة المخزنة، تحد

معالجة المدفوعات اإللكترونية من خالل البطاقات المدفوعة مسبقًا؛ تقديم خدمات الدفع 

اإللكتروني التي تتضمن المعالجة اإللكترونية والتحويل الالحق لبيانات دفع الفواتير 

لشراء السلع والخدمات في المتجر أو إلكترونيًا أو عبر اإلنترنت أو الهاتف المحمول أو 

 لذكي.الهاتف ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429167 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هوم ايليت لالستثمار العقاري  ش مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه نصر 232ش عبد العزيز عيسى المنطقة التاسعه الدور الثانى شقه  32

 36 : المةــــــات العـــئف
 

 52الشئون العقاريه وجميع الخدمات الواردة بالفئه  - 52الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429712 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركه مساهمه -شركة بلتون للتمويل االستهالكي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الشيخ  -محور كريزي ووتر  - 534الدور الثالث وحده  -المبني الشمالي  - 43جالريا 

 الجيزه -زايد 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 52جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 52الفئة 
 

-----ات        :      االشتراط
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430809 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -شركة ماسك المحدودة 

 المملكة العربية السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية -العليا  -طريق الملك فهد   - 33433الرياض   427ص ب 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية والشؤون العقارية وجميع  - 52الفئة 

 .52الخدمات الواردة في الفئة 
 

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

520002العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431475 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -ترافكو جروب انترناشيونال القابضة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 2 -الشيخ زايد  -يوليو  22محور  -مبني ترافكو سنتر 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 52جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 52الفئة 
 

305221العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

:  
 

    0431929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -اكتوبر للتطوير العقارى  2اب تاون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 2المحور المركزى المجاورة الرابعه  53

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 52رى فئة االستثمار العقا - 52الفئة 
 

التنازل عن الحروف فى الوضع العادى كال على  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

اكتوبر باللغتين على حدة 3التنازل عن  -حدة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433728 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سوق أبو ظبى العالمى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ص.ب  -جزيرة المارية  -ميدان سوق أبو ظبى العالمى  -بناية سوق أبو ظبى العالمى 

 االمارات العربية المتحدة -أبو ظبى  - 333222

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

مات الوساطة في األوراق خدمات مالية؛ خدمات أسواق األوراق المالية؛ خد - 52الفئة 

المالية؛ توفير سوق لتداول األوراق المالية وتوفير معلومات األوراق المالية وتجميع 

ونشر التداول وعروض األسعار وقيمة المؤشرات وغيرها من معلومات السوق؛ العقود 

المستقبلية لمؤشرات األوراق المالية وخيارات األوراق المالية والعقود المستقبلية 

األوراق المالية لألسواق الخارجية؛ تأسيس وتوفير منافذ االستثمار؛ تأسيس وتوفير و

مؤشرات قيم األوراق المالية؛ تخطيط وأبحاث وتجميع اإلحصائيات بشأن أسواق 

األوراق المالية؛ توفير معلومات عن أسواق األوراق المالية المحلية والخارجية؛ توفير 

اق المالية واألسهم وخيارات األسهم؛ قيد وتسجيل التنازل األسواق المالية لتداول األور

عن األسهم والسندات واألوراق المالية وصيانة وقيد ملكية األسهم والسندات واألوراق 

المالية؛ إصدار األوراق المالية؛ الخدمات البنكية؛ خدمات الصناديق المشتركة؛ خدمات 

إلدارة المالية؛ خدمات إدارة وتحليل االستثمار؛ خدماتاالستشارات المالية؛ خدمات ا

المعلومات المالية؛ التقييمات المالية؛ التثمينيات والتقويمات المالية؛ الدراسات المالية؛ 

خدمات األبحاث والمعلومات المالية؛ توفير المعلومات المالية المباشرة؛ الخدمات المالية 

البورصة واإلدراج؛ خدمات والتشغيلية والتنظيمية وتجميع البيانات وعروض أسعار 

معلومات أسعار األسهم؛ إعداد واستخراج المعلومات بشأن أسعار الصرف والتثمينيات 

والتقويمات المالية؛ خدمات التحليل اإلحصائي وخدمات إدارة المحافظ؛ خدمات صرف 

العمالت؛ الوساطة في األسهم والسندات؛ خدمات التسوية؛ خدمات التحليل المالي؛ 

إلدارة المالية؛ التثمينيات والتقويمات المالية؛ خدمات االستشارات المتعلقة توفير ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

123 

 

 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

بالمسائل المالية أو التأمينية؛ تقديم النصائح بشأن المسائل البنكية والمالية؛ توفير 

المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية؛ التأمين؛ الشؤون التمويلية؛ الشؤون المالية؛ 

دمات العقارية؛ استئجار وتأجير وتمويل وبيع وتسويق العقارات الشؤون العقارية؛ الخ

الصناعية والتجارية؛ الوساطة في الجمارك؛ ترتيب تحصيل ودفع واسترداد الرسوم 

الجمركية؛ استثمار رؤوس األموال؛ خدمات إدارة األصول؛ خدمات االستثمار؛ خدمات 

ستثمار في األسهم؛ خدمات االستثمار الجماعي؛ خدمات إدارة الصناديق؛ خدمات اال

التقييم المالي؛ خدمات اإلدارة المالية المتعلقة بالترخيص؛ خدمات اإلدارة المالية المتعلقة 

بسلطات الترخيص؛ الكفاالت المالية؛ توفير المعلومات فيما يتعلق بكافة هذه الخدمات 

 52لفئة بما في ذلك توفير المعلومات عن هذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة. با
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0409052 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -بشر جمال كدش وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق مصر االسكندريه الزراعي -مركز طنطا  -كفر ابو داود 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 57مركز خدمة لصيانة السيارات الوارد بالفئة رقم  - 57الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0415772 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ابراهيم محمد سودان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -الشرق  -رع عرابى شا 57

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

انشاء المباني و االصالح و خدمات التركيب او التجميع  -المقاوالت العامة  - 57الفئة 

 57و جميع الخدمات الوارده 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 ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

عنها طلب رقم  قدم

 : 
 

    0421504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد ابراهيم عبد السالم  ابراهيم هاشم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الساحل  -منطقة اغاخان  -ش الجالء  1

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 57جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 57ة الفئ
 

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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0425307 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -محمد ذكى عبده حسن وشركاه  احمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -عابدين  -شارع مصطفي عبد الرزاق  23

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال االستصالح الزراعى 57خدمات الفئه  - 57الفئة 
 

  Aالتنازل عن حرف ايه  -حة بالصورة  االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموض

على حدى فى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426042 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -زد زد ديزاين جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش بيروت  25

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 57المقاوالت العامة بالفئة  - 57الفئة 
 

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

على حدى GROUPالتنازل عن جروب  -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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

عنها طلب رقم  قدم

 : 
 

    0426299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة الخليجية لالنشاء والتعمير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش الحجاز  42

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 57ئه خدمات الف - 57الفئة 
 

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

131339
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428279 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يةمصرى الجنس -فرد  -محمد فوزى محمد رزق حميدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -اول المنتزة  -سيدى بشر  ب   -ش البكباشى محمود العيسوى  35

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 57خدمات الصيانة والتصليح وصيانة السيارات الواردة بالفئة رقم  - 57الفئة 
 

التنازل عن البيان  -لوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على اال

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429141 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة غليونجي للتجارة ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المقطم  -شارع القدس  -ج  المنطقه 2337

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 57الصيانه بالفئه  - 57الفئة 
 

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

504035
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429166 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هوم ايليت لالستثمار العقاري  ش مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه نصر 232ش عبد العزيز عيسى المنطقة التاسعه الدور الثانى شقه  32

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 57ع الخدمات الواردة بالفئه انشاء المبانى وجمي - 57الفئة 
 

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 جزال يجوز التعامل مع هذا  - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429806 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -شركة الدولية لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة   -ش الثورة  32

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 57جميع خدمات الفئة رقم  - 57الفئة 
 

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

وغيرها 138259مرتبطة مع العالمة رقم العالمة  -على حدى  Rآر 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429969 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -حاتم احمد محمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 وزةالعج -ميدان لبنان  -ش اسراء المعلمين  23

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 57خدمات الفئة رقم  - 57الفئة 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430130 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  مصرية -الحاج للمقاوالت العامة واالنشاءات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقي  -ش مصدق  - 31عقار رقم  -الدور الخامس  - 333شقة رقم 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 57خدمات الفئة رقم  - 57الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

عنها طلب رقم  قدم

 : 
 

    0431476 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -ترافكو جروب انترناشيونال القابضة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 2 -الشيخ زايد  -يوليو  22محور  -مبني ترافكو سنتر 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 57جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 57فئة ال
 

305228العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432972 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -تكنو اليكس  -وشريكه حازم محمد توفيق زوره محمد احمد طلعت محمود 

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور  - C2عمارة  -متفرع من شارع النصر امام جرين بالزا  -كومبوند جراندفيل 

 االسكندرية -سيدي جابر  -سموحة   - 332االول شقة 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

العمومية وانشاء المبانى واصالح المستودعات وانشاء وصيانة  المقاوالت - 57الفئة 

خطوط االنابيب والتزفيت وعزل المبانى والبناء بالطوب واالشراف على انشاء المبانى 

واستشارات متعلقة باالنشاء وحفر االبار وانشاء الموانىء وتركيب واصالح المصاعد 

السقاالت والطرق والصيانة واالنشاءات تحت الماء واالصالح تحت الماء ونصب 

 57الواردة بالفئة رقم 
 

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 و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432976 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئؤليه محدوده -شركة فراري جلوبل للغسيل والكوي علي البخار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الكويت -محل ارضي وحيد  3573/ مبنى ب  4المنقف / قطعة 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

إصالح خدمات تنظيف المالبس؛ خدمات تأجير آالت التنظيف؛ خدمات  - 57الفئة 

المالبس؛ خدمات التنظيف الجاف؛ خدمات العناية بالفراء وتنظيفه وإصالحه؛ خدمات 

غسيل وكي المالبس؛ خدمات تأجير أجهزة غسل المالبس؛ خدمات العناية بالجلود 

المدبوغة وتنظيفها وإصالحها؛ خدمات كي البياضات؛ خدمات كي المالبس؛ خدمات 

 57؛ خدمات الغسيل. الواردة بالفئة رقم تجديد المالبس؛ خدمات غسل البياضات
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0393355 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمه مصرية D. MEDIAدي ميديا االعالميه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه-العجوزه  -المهندسين -ش دمشق من ش سوريا 23

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 51خدمات االتصاالت الفئة  - 51الفئة 
 

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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0394760 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة طالل ابو غزالة لالستشارات المالية ش.ذ.م.م 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -طريق مص االسكندرية الصحراوى  -الذكية   القرية -أ   22

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 51االتصاالت وجميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 51الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0410280 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مارت اونالين سوليوشن ش ذ م م  شركة س

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مركز فاقوس  -منزل ملك/ عواطف نصر حسينى العزازى  -الدور االرضى 

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 51جميع الخدمات بالفئه  - 51الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0410284 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة سمارت اونالين سوليوشن ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مركز فاقوس  -ملك عواطف نصر حسينى العزازى  -الدور االرضى منزل 

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 51جميع الخدمات بالفئه  - 51الفئة 
 

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

استخدامها مجمعةب
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  -تويتر , انك 

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 24335كاليفورنيا  -سان فرانسيسكو   - 233سويت  -ماركت ستريت  3533

 الواليات المتحدة االمريكية

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتحديداً نقل وتدفق الصوت والبيانات  - 51الفئة 

ار بالزمن الحقيقي والمحتويات الترفيهية والصور والمحتويات السمعية والفيديو واالخب

والمعلومات بواسطة شبكات االتصال الالسلكية وشبكات االتصاالت الالسلكية 

واالنترنت؛ توفير منتدى مشترك مباشر )ان الين( للمستخدمين لمشاركة أو تدفق 

ويات المعلومات أو المحتويات السمعية أو الفيديو أو األخبار بالزمن الحقيقي أو المحت

الترفيهية أو المعلومات ألجل تشكيل مجتمعات افتراضية واالنخراط في شبكات 

التواصل االجتماعي؛ توفير منتدى مباشر )ان الين( للمستخدمين لنقل المعلومات أو 

المحتويات السمعية أو الفيديو أو األخبار بالزمن الحقيقي أو المحتويات الترفيهية أو 

هزة الحوسبة واألجهزة النقالة في المجتمعات المشتركة المعلومات بين مستخدمي أج

 51المباشرة )ان الين( الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419026 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  -, انك تويتر 

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 24335كاليفورنيا   -سان فرانسيسكو  -  233سويت  -ماركت ستريت  3533

 الواليات المتحدة االمريكية

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتحديداً نقل وتدفق الصوت والبيانات  - 51الفئة 

والصور والمحتويات السمعية والفيديو واالخبار بالزمن الحقيقي والمحتويات الترفيهية 

والمعلومات بواسطة شبكات االتصال الالسلكية وشبكات االتصاالت الالسلكية 

مشترك مباشر )ان الين( للمستخدمين لمشاركة أو تدفق  واالنترنت؛ توفير منتدى

المعلومات أو المحتويات السمعية أو الفيديو أو األخبار بالزمن الحقيقي أو المحتويات 

الترفيهية أو المعلومات ألجل تشكيل مجتمعات افتراضية واالنخراط في شبكات 

ين لنقل المعلومات أو التواصل االجتماعي؛ توفير منتدى مباشر )ان الين( للمستخدم

المحتويات السمعية أو الفيديو أو األخبار بالزمن الحقيقي أو المحتويات الترفيهية أو 

المعلومات بين مستخدمي أجهزة الحوسبة واألجهزة النقالة في المجتمعات المشتركة 

 51المباشرة )ان الين( الواردة بالفئة رقم 
 

منح الطالب حق اسبقية -  830938بطة مع العالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422483 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -بارامونت بيكتشرز كوربوريشن 

 لمتحدة االمريكيةالواليات ا -كاليفورنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 23351ميلروز أفينيو ، هوليوود ، كاليفورنيا  3333

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

بث برامج تليفزيونية؛ خدمات بث تليفزيوني عبر الكابل؛ إرسال واستالم  - 51الفئة 

صوتي، وفيديو ومتعدد الوسائط، وتحديدًا النصوص،  إلكتروني وبث محتوى ترفيهي

والبيانات، والصور، والصوت، والفيديو، وملفات سمعية مرئية بواسطة اإلنترنت، 

ووسائل االتصاالت الالسلكية، وشبكات االتصاالت اإللكترونية، وشبكات الحاسب 

سب اآللي اآللي؛ إرسال وبث إلكتروني لمحتوى رقمي لصالح آخرين عبر شبكات الحا

العالمية والمحلية؛ إرسال إلكتروني للصوت، والبيانات، والصور عبر التلفاز وبث 

 51الفيديو الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها 391385العالمة 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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -شركة ميديا بيرل للدعاية واالعالن وادارة المواقع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 534ش حسن الشريف مدينه نصر عمارة ب الدور الثالث شقه  33/24

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 51ئة موقع الكترونى ف - 51الفئة 
 

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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 24323كاليفورنيا  -مينلو بارك  -ويلو رود  3233

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

" خدمات تبادل الفيديو ، وهي النقل اإللكتروني لمقاطع الفيديو والمحتوى  - 51الفئة 

السمعي البصري بين مستخدمي اإلنترنت ؛ خدمات تبادل الفيديو والبيانات من نظير 

إلى نظير ، وهي النقل اإللكتروني لملفات الفيديو الرقمية والرسومات والمحتوى 

 51الصوتي بين مستخدمي اإلنترنت " بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431348 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -هوا ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 2مدينة  -المنطقة الحرة االعالمية 

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 51ة جميع خدمات الفئ - 51الفئة 

 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431353 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -هوا ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 2مدينة  -المنطقة الحرة االعالمية 

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 51جميع خدمات الفئة  - 51الفئة 

 
 

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

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431361 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2020/12/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -هوا ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 2مدينة  -المنطقة الحرة االعالمية 

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 51جميع خدمات الفئة  - 51الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433370 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 21332تيري افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  433

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

االتصاالت عن بعد وبالتحديد االتصال عبر األجهزة االلكترونية المحمولة  - 51الفئة 

سماعات ومشغالت الوسائط المحمولة واألجهزة الرقمية المحمولة وسماعات الصوت و

الصوت الذكية وسماعات الصوتومكبرات الصوت ومضخمات الصوت لنقل والوصول 

الى واستقبال وتنزيل وتحميل وتشفير وفك تشفير وتدفق وعرض وحفظ والتخزين 

المؤقت وتحويل الصوت والصوتيات والصور المرئية والبيانات والكتب والصور 

صرية واألعمال متعددة الوسائط والفيديوهات والنصوص والمحتوى واألعمال السمعب

واألعمال األدبية والملفات وغيرها من األعمال االلكترونية، تدفق المواد السمعية 

والبصرية والسمعبصرية عبر االنترنت أو غيرها من شبكات الحاسوب أو شبكات 

االتصاالت، خدمات االتصاالت وبالتحديد بث وتوزيع الصوت والسمعيات والصور 

شبكات االتصاالت العالمية، خدمات البث التفاعلي والبث عبر شبكة  المرئية عبر

 51االنترنت وشبكات االتصاالت عن بعد، البث الصوتي، الواردة بالفئة رقم 

خدمةالبثالصوتيوالفيديويعبر االنترنت،خدماتالبثعبراالنترنت االتصاالت عن بعد 

ومشغالت الوسائط المحمولة وبالتحديد االتصال عبر األجهزة االلكترونية المحمولة 

واألجهزة الرقمية المحمولة وسماعات الصوت وسماعات الصوت الذكية وسماعات 

الصوتومكبرات الصوت ومضخمات الصوت لنقل والوصول الى واستقبال وتنزيل 

وتحميل وتشفير وفك تشفير وتدفق وعرض وحفظ والتخزين المؤقت وتحويل الصوت 

لبيانات والكتب والصور والفيديوهات والنصوص والصوتيات والصور المرئية وا

والمحتوى واألعمال السمعبصرية واألعمال متعددة الوسائط واألعمال األدبية والملفات 

وغيرها من األعمال االلكترونية، تدفق المواد السمعية والبصرية والسمعبصرية عبر 

ت االتصاالت االنترنت أو غيرها من شبكات الحاسوب أو شبكات االتصاالت، خدما

وبالتحديد بث وتوزيع الصوت والسمعيات والصور المرئية عبر شبكات االتصاالت 

العالمية، خدمات البث التفاعلي والبث عبر شبكة االنترنت وشبكات االتصاالت عن 

 بعد، البث الصوتي، خدمةالبثالصوتيوالفيديويعبر االنترنت،خدماتالبثعبراالنترنت.
 

منح الطالب حق اسبقية    االشتراطات        :  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0410896 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مستشفى السادس من اكتوبر لجراحة القلب والصدر واالوعية الدموية )دار 

 شركة مساهمة مصرية -الفؤاد( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يوليو  22شارع جامعة  -شمال غرب القرية العالجية بالمنطقة السياحية  3قطعة رقم 

 الجيزة -اكتوبر  2مدينة  -بجوار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا  

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 عدا التعبئة و التغليف 52جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 52الفئة 
 

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

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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426018 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة بسيطةشركة توصي -شركة الحناوى للدخان والمعسل بدمنهور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة دمنهور   -بملك/ شركة الحناوى للدخان والمعسل بدمنهور   4كومبانية الغاز رقم 

 البحيرة -

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

لالدخنة والمعسل والسجائر  52خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 52الفئة 

 تدخين وادوات التدخين والفحم المعد لذلكوالكبريت ومستلزمات ال
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فردية -مجموعة اهل السراء للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

المملكة العربية  -خميس مشيط  - 32شارع  -المدينة الصناعية القديمة  - 2353ص ب 

 السعودية

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

في  52النقـل؛ تغليف وتخزين جميع السـلع وجميع الخدمات الواردة في الفئة  - 52الفئة 

 .5مجال الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427806 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة اوالد ابو عوض للتجارة والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4بلوك  - 53قطعة  -جنوب المنطقة الصناعية الثالثة  -برج العرب الجديدة  -اسكندرية 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 53،  22في مجال الفئة  52التعبئة والتوزيع في الفئة  - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427808 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة اوالد ابو عوض للتجارة والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4بلوك  - 53قطعة  -جنوب المنطقة الصناعية الثالثة  -برج العرب الجديدة  -اسكندرية 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 53،  22في مجال الفئة  52عبئة والتوزيع في الفئة الت - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427809 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة اوالد ابو عوض للتجارة والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4بلوك  - 53قطعة  -جنوب المنطقة الصناعية الثالثة  -عرب الجديدة برج ال -اسكندرية 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 22في مجال الفئة  52التعبئة والتوزيع الواردة في الفئة  - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427810 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركة تضامن -شركة اوالد ابو عوض للتجارة والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4بلوك  53قطعة  -جنوب المنطقة الصناعية الثالثة  -برج العرب الجديدة  -اسكندرية 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 53،  22ت في مجال الفئا 52التعبئة والتوزيع في الفئة  - 52الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427811 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة اوالد ابو عوض للتجارة والصناعة 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 4بلوك  - 53قطعة  -جنوب المنطقة الصناعية الثالثة  -برج العرب الجديدة  -اسكندرية 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 22في مجال الفئة  52التعبئة والتوزيع في الفئة  - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427812 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة اوالد ابو عوض للتجارة والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4بلوك  53قطعة  -جنوب المنطقة الصناعية الثالثة  -برج العرب الجديدة  -اسكندرية 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 53،  22في مجال الفئة  52التعبئة والتوزيع في الفئة  - 52الفئة 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427941 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -حسن محمد حسن عبد المنعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -سندوه  -العلونة  بجوار مسجد صبحي عدس من شارع -شارع الحاج صبحي عدس 

 القليوبية -مركز الخانكة 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 53 - 53 - 22في مجال الفئات  52تعبئة وتغليف الواردة بالفئة  - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429535 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -ريالن جلوبال لوجيستيك سيرفس لخدمات النقل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية - 3الدور الثاني شقة  -قسم باب شرقي  -شارع السلطان حسين  73

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 52خدمات النقل البرى والشحن بالفئه   - 52الفئة 
 

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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429548 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

بن  -العزيز وشركائهماشركة احمد عبد المعبود عبد العزيز ومجدى عبد المعبود عبد 

 شركة تضامن -اليمنى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 3الدور الثالث شقة  -ميدان الفلكي  3

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 52جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 52الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430463 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االول الدور - 2شيراتون هليوبوليس شقة  3337مربع الوزراء  -مكرر  5النزهة 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 22فى مجال الفئه  52جميع خدمات الفئة رقم  - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430464 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -ستيراد والتصدير االخوة المتحدون لال -محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور االول - 2شيراتون هليوبوليس شقة  3337مربع الوزراء  -مكرر  5النزهة 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 53فى مجال الفئه  52جميع خدمات الفئه  - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430545 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -دمياتك جروب لالستثمار والتنمية الزراعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقه الصناعيه السادسه  2335/2332/2533/2532/2225/2224القطعه رقم 

 مدينه السادات المنوفيه

 39 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 22/53/53في مجال الفئات  52التعبئه والتغليف بالفئه  - 52الفئة 
 

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

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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430914 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمد احمد محمد خليل بدوي وشركاه   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور االول - 2شقة  -شيراتون هليوبوليس  3337مربع الوزراء  -مكرر  5النزهة 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 53في مجال الفئة  52درة بالفئة جميع الخدمات الوا - 52الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430917 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمد احمد محمد خليل بدوى وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور االول 2شقه  -شيراتون هليوبوليس مربع الوزراء  3337مكرر مربع  5النزهه 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 22في مجال الفئة  52جميع الخدمات الوادرة بالفئة رقم  - 52الفئة 
 

عهاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430918 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمد احمد محمد خليل بدوى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -شيراتون هليوبوليس النزهة  - 3337مربع  -مكرر  5عمارة 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 52في مجال الفئة  52جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 52الفئة 
 

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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431094 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -فايز على محمود على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -ملك / على محمود على  -مركز القناطر الخيرية  -عزبة الرملية 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

عدا المنتجات الزراعيه  53فى مجال الفئه  52التعبئه والتغليف بالفئه  - 52الفئة 

 52زجه والفئه الطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -فايز على محمود على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قليوبيةال -ملك / على محمود على  -مركز القناطر الخيرية  -عزبة الرملية 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

،  52،  53ماعدا السكر ،  53فى مجال الفئات  52التعبئه والتغليف بالفئه  - 52الفئة 

 ماعدا الزيوت22
 

153803العالمة 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 - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى   -فايز علي محمود علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -القناطر الخيريه  -عزبه الرماليه 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 53 -فى االرز فقط 53لفئات فى مجال ا 52التعبئه والتغليف الواردة بالفئه  - 52الفئة 

- 52 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431098 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى   -فايز علي محمود علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيةالقليو -القناطر الخيريه   -عزبه الرماليه 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 52فى مجال الفئه  52التعبئه والتغليف الواردة بالفئه رقم  - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432372 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة ذات مسئوليه محدودةشرك -اورلي ميكس ميدل ايست للتجارة العامة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -الفناجيلى  -ش النيل المتفرع من ش العاليليه  2

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 23والتعبئه والتغليف فى مجال االخشاب بالفئه  52جميع خدمات الفئه  - 52الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432780 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة احمد عبد المعبود عبد العزيز ومجدى عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما )بن 

 شركة تضامن -( اليمنى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 3الدور الثالث شقة  -ميدان الفلكي  3

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 52جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432788 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

بن  -شركة احمد عبد المعبود عبد العزيز و مجدى عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما 

 شركة تضامن -اليمنى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 3الدور الثالث شقة  -ميدان الفلكي  3

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 52بالفئة رقم جميع الخدمات الواردة  - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433112 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية - Queen chemical industriesكوين للصناعات الكيماوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط - 32(بلوك  5’2القطعة رقم )  -لمنطقة الصناعية امتداد ا -مدينة دمياط الجديدة 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 2في مجال الفئة  52النقل والتغليف والتخزين بالفئة  - 52الفئة 
 

 --------االشتراطات        :      


