
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

1 

 

 جريدة 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 

 : 
 

    0427592 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -سوالر انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  6 -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  85ق 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 04خدمات الفئة  - 04الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان االشتراطات        :     
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 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 

 : 
 

    0427644 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -اميرة مصطفى هالل علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -ش محمد حسين من شارع المسابك م اوسيم  8رقم 

 40 : المةــــــات العـــئف
 

 دون غيرها 04خدمات اصالح وتفصيل المالبس الوارده بالفئه  - 04الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429760 

 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  40العقار 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 04ات خدمات الجزاره الوارده بالفئه رقم خدمات ذبح الحيوان - 04الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

4 

 

 جريدة 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 

 : 
 

    0429927 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -احن شركة ضياء الدين الكومى وشركاه للمط

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مركز كرداسه   -الطريق العمومى  -كفر حكم 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 04مطحن وجميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 04الفئة 
 

اص على االلوان منح الطالب حق خ-االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0393356 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمه مصرية D. MEDIAدي ميديا االعالميه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لجيزها-العجوزه  -المهندسين -ش دمشق من ش سوريا 24

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04االنشطه الترفيهيه والثقافيه والتدريب الوارد بالفئة  - 04الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االوان
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 جريدة 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 

 : 
 

    0410891 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/16 

 :يلالتسج إسم طالب
 

شركة مستشفى السادس من اكتوبرلجراحة القلب والصدر واالوعية الدموية)دار 

 شركة مساهمة -الفؤاد(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يوليو  26شارع جامعة  -شمال غرب القرية العالجية بالمنطقة السياحية  4قطعة رقم 

 يزةالج -اكتوبر  6بجوار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مدينة 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 04الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0418598 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد محمد محمود سالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -القاهره الجديده  -التجمع الخامس  - 6المنطقه  - 2الحى  - 425القطعه 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04اكاديميه رياضيه ونادى الوارد بالفئه  - 04الفئة 
 

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 

 
 

ب رقم قدم عنها طل

 : 
 

    0419013 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 00445كاليفورنيا  -فرانسيسكو  سان  - 044سويت  -ماركت ستريت  4588

 الواليات المتحدة االمريكية

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

الين( حول الترفيه واالخبار بالزمن الحقيقي -توفير المعلومات المباشرة )ان - 04الفئة 

وتحديدًا توفير األخبار والمعلومات والتعليقات في مجاالت الترفيه والرياضة واألزياء 

تربية والتسلية والتدريب والمدونات اإللكترونية والمشاهير والثقافة وتحديدًا الترفيه وال

والرياضة والثقافات الشعبية واألحداث الجارية عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات 

التواصل؛ خدمات إعداد تقارير عن أخبار األحداث الجارية؛ الخدمات الترفيهية وتحديدًا 

المرئية التي تتضمن الترفيه وتحديدًا األخبار -ة والسمعيةتوفير البرامج السمعي

والمعلومات والتعليقات في مجاالت الترفيه ومحتويات االخبار بالزمن الحقيقي المتوفرة 

 04عبر البث عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
 

 

 

9 

 

 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

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

 

 

 عالمة ال

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419023 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 00445كاليفورنيا  -سان فرانسيسكو  -  044سويت  -ت ستريت مارك 4588

 الواليات المتحدة االمريكية

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

الين( حول الترفيه واالخبار بالزمن الحقيقي -توفير المعلومات المباشرة )ان - 04الفئة 

فيه والرياضة واألزياء وتحديدًا توفير األخبار والمعلومات والتعليقات في مجاالت التر

والتربية والتسلية والتدريب والمدونات اإللكترونية والمشاهير والثقافة وتحديدًا الترفيه 

والرياضة والثقافات الشعبية واألحداث الجارية عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات 

يدًا التواصل؛ خدمات إعداد تقارير عن أخبار األحداث الجارية؛ الخدمات الترفيهية وتحد

المرئية التي تتضمن الترفيه وتحديدًا األخبار -توفير البرامج السمعية والسمعية

والمعلومات والتعليقات في مجاالت الترفيه ومحتويات االخبار بالزمن الحقيقي المتوفرة 

 04عبر البث عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل الواردة بالفئة رقم 
 

منح الطالب حق اسبقيةاالشتراطات        :      
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10 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419028 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 00445كاليفورنيا  -سان فرانسيسكو  - 044سويت  -ماركت ستريت  4588

 الواليات المتحدة االمريكية

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

الين( حول الترفيه واالخبار بالزمن الحقيقي -توفير المعلومات المباشرة )ان - 04الفئة 

لتعليقات في مجاالت الترفيه والرياضة واألزياء وتحديدًا توفير األخبار والمعلومات وا

والتربية والتسلية والتدريب والمدونات اإللكترونية والمشاهير والثقافة وتحديدًا الترفيه 

والرياضة والثقافات الشعبية واألحداث الجارية عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات 

الخدمات الترفيهية وتحديدًا  التواصل؛ خدمات إعداد تقارير عن أخبار األحداث الجارية؛

المرئية التي تتضمن الترفيه وتحديدًا األخبار -توفير البرامج السمعية والسمعية

والمعلومات والتعليقات في مجاالت الترفيه ومحتويات االخبار بالزمن الحقيقي المتوفرة 

 04عبر البث عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل الواردة بالفئة رقم 
 

310914العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -شتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

قوانين جزر شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست وقائمة طبقا ل -شركة موضوع ليميتد 

 العذراء البريطانية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر العذراء البريطانية. –تورتوال  –رود تاون 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير المنشورات اإللكترونية ، وتوفير المطبوعات على اإلنترنت ، ونشر  - 04الفئة 

ليها عبر شبكة االنترنت الواردة في المحتوى التحريري للمواقع التي يمكن الوصول إ

 .04الفئة 
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12 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424617 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فرييت انكور للمواقع االلكترونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -روكسى  -لحدار ج شارع الس 0

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 04الفئة 
 

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

على حدى FREIGHTفرييت 
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 جريدة 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

 : 
 

    0424805 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد احمد احمد غلوش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينه نصر  -شارع الشيخ احمد الصاوى المنظقة السادسة  7

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04صالة لاللعاب الرياضيه الواردة بالفئة رقم   - 04الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كلمات 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 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0425051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ى الجنسيةمصر -فرد  -تامر لطفي حسونه عبد الواحد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه الشروق 0االسكان العائلي مج  4455

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04خدمات الفئه  - 04الفئة 
 

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 

 : 
 

    0425554 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة - ECONOMY PLUSشركة ايكونومى بلس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -ميدان سفنكس  45

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04خدمات الفئه  - 04الفئة 
 

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

الحروف وعن بلس + كال على حدى



هاز تنمية التجارة الداخليةج  
 

 

 

16 

 

 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 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 

 : 
 

    0426694 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 قطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 40576،  ص. ب:  24، عقار رقم  504شارع الخور الدوحة الساحلي ، شارع رقم 

 قطر. -الدوحة 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم ,التهذيب، التدريب , الترفيه , االنشطة الرياضية والثقافية وجميع  - 04الفئة 

 04ات الواردة بالفئة رقم الخدم
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17 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -شركة بي اي سي للخدمات التعليمية )ش م م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -قصر النيل  -ش معروف  0

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

االكاديميات )للتربيه والتعليم ( والتعليم والتهذيب والتدريب والترفيه  - 04الفئة 

 دون غيرها 04واالنشطه الرياضيه والثقافيه وجميع الخدمات الوارده بالفئه 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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18 

 

 جريدة 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

 

 

 لعالمة ا

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427294 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -اسنت لتنمية المهارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

توبر اك 6مدينة  -المركز التجاري السياحي الترفيهي ) ايدن سنتر (  - CO4وحدة رقم 

 الجيزة -

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04خدمات الفئة  - 04الفئة 
 

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 ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427783 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

تأسست وقائمة  -شركة منطقة حرة ذات مسئولية محدودة  -ذ م م  -ة حرة لتبيكس منطق

 طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 ، البرشاء ، دبي ، االمارات العربية المتحدة 075050

 41 : المةــــــت العاـــفئ
 

التعليم ، التهذيب ، التدريب ، الترفيه ، االنشطة الرياضية والثقافية وجميع  - 04الفئة 

 04الخدمات الواردة بالفئة رقم 
 

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 

 : 
 

    0428801 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين  -باير انتليكتوال بروبيرتى ج م ب هـ 

 المانيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا -مونهيم اى ام رين  04750، 44الفريد نوبيل ستراس 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04التثقيف حول التغذية والصحة بالفئة  - 04لفئة ا
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 الصناعيةجريدة 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 

 : 
 

    0429412 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد سعودى الجنسية -جعفر بن حبيب بن معتوق سنان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ربيه السعودية المملكه الع -الدمام 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع الخدمات بالفئة  - 04الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل 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 

 : 
 

    0429857 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة مساهمهش -شركة سكاى دايف ايجيبت للقفز الحر بالمظالت والرياضات الجوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -النزهة الجديدة  -شارع احمد اسماعيل  0 -الدور الخامس 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04خدمات الفئة  - 04الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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23 

 

 جريدة 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 

 
 

ا طلب رقم قدم عنه

 : 
 

    0429862 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة سكاك دايف ايجيبت للقفز الحر بالمظالت والرياضات الجوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رةالقاه -النزهة  -النزهة الجديدة  -شارع احمد اسماعيل  0 -الدور الخامس 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04خدمات الفئة  - 04الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429863 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة سكاى دايف ايجيبت للقفز الحر بالمظالت والرياضات الجوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -النزهة الجديدة  -شارع احمد اسماعيل  0 -الدور الخامس 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04خدمات الفئة  - 04الفئة 
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25 

 

 جريدة 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 

 : 
 

    0429864 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة سكاك دايف ايجيبت للقفز الحر بالمظالت والرياضات الجوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -النزهة الجديدة  -شارع احمد اسماعيل  0 -الدور الخامس 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04خدمات الفئة  - 04الفئة 
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
 

 

 

26 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

م عنها طلب رقم قد

 : 
 

    0429865 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة سكاى دايف ايجيبت للقفز الحر بالمظالت والرياضات الجوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -النزهة الجديدة  -شارع احمد اسماعيل  0 -الدور الخامس 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04خدمات الفئة  - 04الفئة 
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27 

 

 جريدة 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 

 : 
 

    0431347 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -هوا ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 6مدينة  -االعالمية  المنطقة الحرة

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع خدمات الفئة  - 04الفئة 

 
 

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

وغيرها 430941مرتبطة مع العالمة 
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28 

 

 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 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 

 : 
 

    0431352 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

أكتوبر )فرع  6بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة االعالمية مددينة  -هوا ليمتد 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة اجنبية بجمهورية مصر العربية ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 6مدينة  -االعالمية المنطقة الحرة 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع خدمات الفئة  - 04الفئة 

 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431359 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -هوا ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 6مدينة  -المنطقة الحرة االعالمية 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع خدمات الفئة  - 04الفئة 
 

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

وغيرها 430941مرتبطة 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 

 : 
 

    0433732 

 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  - 444000

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير التدريب؛ توفير مرافق التدريب؛ تنظيم وإدارة المؤتمرات  - 04الفئة 

واللقاءات واالجتماعات والمعارض والدورات التدريبية وورش العمل والندوات 

والمحاضرات؛ نشر الكتب؛ تشغيل مرافق التدريب المالي؛ تشغيل مرافق التدريب 

التجاري؛ التدريب والتدريس في مجال الخدمات المالية والتأمينية والتنظيمية وإدارة 

المخاطر والتداول في أسواق األسهم والمعامالت والصفقات وإصدار وتقييم األسهم أو 

المالية أو السلع أو العقود المستقبلية أو المشتقات المالية أو السندات أو األوراق 

الخيارات أو السلع أو العقود المستقبلية أو التأمين؛ وفيما يتعلق بتجميع والتحليل 

اإلحصائي وإصدار وتداول وإنفاذ ونشر واستخدام وتنظيم مؤشرات البورصة؛ نشر 

لبورصة واألوراق المالية التجارية اإلحصائيات وأرقام المؤشرات المتعلقة بمعدالت ا

وأسعار الفائدة واألسعار وأسعار الصرف وغيرها من البيانات االقتصادية؛ خدمات 

الجمع والنشر والتجميع؛ توفير المؤهالت األكاديمية؛ توفير الدورات التي تؤخذ شخصيا 

ألبحاث أو مباشرة أو التعلم عن بعد؛ خدمات المكتبات؛ خدمات المكتبات الرقمية؛ ا

التعليمية؛ الدورات المتعلقة بالتمويل والخدمات التمويلية؛ توفير المعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه الخدمات بما في ذلك توفير المعلومات عن هذه الخدمات عبر شبكة حاسوب 

 04عالمية. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433736 

 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  - 444000

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

ر التدريب؛ توفير مرافق التدريب؛ تنظيم وإدارة المؤتمرات توفي - 04الفئة 

واالجتماعات والمعارض والدورات التدريبية وورش العمل والندوات واللقاءات 

والمحاضرات؛ نشر الكتب؛ تشغيل مرافق التدريب المالي؛ تشغيل مرافق التدريب 

والتنظيمية وإدارة  التجاري؛ التدريب والتدريس في مجال الخدمات المالية والتأمينية

المخاطر والتداول في أسواق األسهم والمعامالت والصفقات وإصدار وتقييم األسهم أو 

السندات أو األوراق المالية أو السلع أو العقود المستقبلية أو المشتقات المالية أو 

الخيارات أو السلع أو العقود المستقبلية أو التأمين؛ وفيما يتعلق بتجميع والتحليل 

إلحصائي وإصدار وتداول وإنفاذ ونشر واستخدام وتنظيم مؤشرات البورصة؛ نشر ا

اإلحصائيات وأرقام المؤشرات المتعلقة بمعدالت البورصة واألوراق المالية التجارية 

وأسعار الفائدة واألسعار وأسعار الصرف وغيرها من البيانات االقتصادية؛ خدمات 

الت األكاديمية؛ توفير الدورات التي تؤخذ شخصيا الجمع والنشر والتجميع؛ توفير المؤه

أو مباشرة أو التعلم عن بعد؛ خدمات المكتبات؛ خدمات المكتبات الرقمية؛ األبحاث 

التعليمية؛ الدورات المتعلقة بالتمويل والخدمات التمويلية؛ توفير المعلومات فيما يتعلق 

ه الخدمات عبر شبكة حاسوب بكافة هذه الخدمات بما في ذلك توفير المعلومات عن هذ

 04عالمية. بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

32 

 

 جريدة 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 

 : 
 

    0433745 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سوق أبو ظبى العالمى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 االمارات العربية المتحدة -أبو ظبى  - 444000

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير التدريب؛ توفير مرافق التدريب؛ تنظيم وإدارة المؤتمرات  - 04الفئة 

واالجتماعات والمعارض والدورات التدريبية وورش العمل والندوات واللقاءات 

الكتب؛ تشغيل مرافق التدريب المالي؛ تشغيل مرافق التدريب والمحاضرات؛ نشر 

التجاري؛ التدريب والتدريس في مجال الخدمات المالية والتأمينية والتنظيمية وإدارة 

المخاطر والتداول في أسواق األسهم والمعامالت والصفقات وإصدار وتقييم األسهم أو 

المستقبلية أو المشتقات المالية أو  السندات أو األوراق المالية أو السلع أو العقود

الخيارات أو السلع أو العقود المستقبلية أو التأمين؛ وفيما يتعلق بتجميع والتحليل 

اإلحصائي وإصدار وتداول وإنفاذ ونشر واستخدام وتنظيم مؤشرات البورصة؛ نشر 

تجارية اإلحصائيات وأرقام المؤشرات المتعلقة بمعدالت البورصة واألوراق المالية ال

وأسعار الفائدة واألسعار وأسعار الصرف وغيرها من البيانات االقتصادية؛ خدمات 

الجمع والنشر والتجميع؛ توفير المؤهالت األكاديمية؛ توفير الدورات التي تؤخذ شخصيا 

أو مباشرة أو التعلم عن بعد؛ خدمات المكتبات؛ خدمات المكتبات الرقمية؛ األبحاث 

المتعلقة بالتمويل والخدمات التمويلية؛ توفير المعلومات فيما يتعلق التعليمية؛ الدورات 

بكافة هذه الخدمات بما في ذلك توفير المعلومات عن هذه الخدمات عبر شبكة حاسوب 

 04عالمية. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433746 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 سوق أبو ظبى العالمى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 االمارات العربية المتحدة -أبو ظبى  - 444000

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

دريب؛ تنظيم وإدارة المؤتمرات توفير التدريب؛ توفير مرافق الت - 04الفئة 

واالجتماعات والمعارض والدورات التدريبية وورش العمل والندوات واللقاءات 

والمحاضرات؛ نشر الكتب؛ تشغيل مرافق التدريب المالي؛ تشغيل مرافق التدريب 

التجاري؛ التدريب والتدريس في مجال الخدمات المالية والتأمينية والتنظيمية وإدارة 

والتداول في أسواق األسهم والمعامالت والصفقات وإصدار وتقييم األسهم أو  المخاطر

السندات أو األوراق المالية أو السلع أو العقود المستقبلية أو المشتقات المالية أو 

الخيارات أو السلع أو العقود المستقبلية أو التأمين؛ وفيما يتعلق بتجميع والتحليل 

اذ ونشر واستخدام وتنظيم مؤشرات البورصة؛ نشر اإلحصائي وإصدار وتداول وإنف

اإلحصائيات وأرقام المؤشرات المتعلقة بمعدالت البورصة واألوراق المالية التجارية 

وأسعار الفائدة واألسعار وأسعار الصرف وغيرها من البيانات االقتصادية؛ خدمات 

رات التي تؤخذ شخصيا الجمع والنشر والتجميع؛ توفير المؤهالت األكاديمية؛ توفير الدو

أو مباشرة أو التعلم عن بعد؛ خدمات المكتبات؛ خدمات المكتبات الرقمية؛ األبحاث 

التعليمية؛ الدورات المتعلقة بالتمويل والخدمات التمويلية؛ توفير المعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه الخدمات بما في ذلك توفير المعلومات عن هذه الخدمات عبر شبكة حاسوب 

 04المية. بالفئة ع
 

449994العالمة 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 

 : 
 

    0402254 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -هاواوي تكنولوجيز كو ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

هاواوي أدمينستراشن بيلدينج , بانتيان لونججانج ديستريكت ,شنزهن,جوانجدونج 

 الصين -,بي آر  845420

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

تصميم  -تصميم وتطوير برنامج تطبيق المحمول  -تصميم برنامج المحمول  - 02الفئة 

تحديث بيانات -صيانة برامج الكمبيوتر  -بيوتر تطوير برامج الكم -برامج الكمبيوتر 

حوسبة حسابية فئة  -التحويل البرمجى لبرنامج معالجة البيانات  -معالجة البرمجيات 

02 
 

وغيرها1545399االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 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 

 : 
 

    0415774 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ابراهيم محمد سودان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -الشرق  -شارع عرابى  57

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

تصميم الديكورات و جميع  -رسوم و تصاميم و مخططات االنشاء الهندسيه  - 02الفئة 

 02مات الفئة خد
 

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

314941



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0418720 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فراد ا -ميادة سيف الدين حسن التكرينى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الشيخ زايد  -مون الند  -44فيال 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 02خدمات الفئة  - 02الفئة 
 

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 

 : 
 

    0419012 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 00445كاليفورنيا  -سان فرانسيسكو   - 044سويت  -ماركت ستريت  4588

 ت المتحدة االمريكيةالواليا

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير برمجيات مباشرة )ان الين( غير قابلة للتنزيل تتيح تسجيل ونقل  - 02الفئة 

واظهار وعرض وتدوين ومشاركة وتدفق ونقل البيانات والمعلومات؛ توفير المواقع 

اظهار وعرض وتدوين اإللكترونية التفاعلية التي تتضمن تقنية تتيح تسجيل ونقل و

ومشاركة وتدفق ونقل البيانات والمعلومات؛ توفير برمجيات مباشرة )ان الين( غير 

قابلة للتنزيل تتيح تحميل وانشاء ونشر وتحرير واظهار وعرض وتدوين ومشاركة 

وتدفق ونقل البيانات والمعلومات؛ توفير المواقع اإللكترونية التفاعلية التي تتضمن تقنية 

ميل وانشاء ونشر وتحرير واظهار وعرض وتدوين ومشاركة وتدفق ونقل تتيح تح

البيانات والمعلومات؛ توفير برمجيات مباشرة )ان الين( غير قابلة للتنزيل لشبكات 

التواصل االجتماعية؛ توفير المواقع اإللكترونية التفاعلية التي تتضمن تقنية لشبكات 

لى الويب لشبكات التواصل االجتماعية التواصل االجتماعية؛ توفير منصة مضيفة ع

الين( ولتحميل ونشر وعرض وتدفق ومشاركة البيانات والمعلومات؛ -المباشرة )ان

الين( للمستخدمين المسجلين للمشاركة في الشبكات -إنشاء مجتمع مشترك مباشر )ان

االجتماعية؛ موفر خدمة التطبيقات التي تشمل برمجيات واجهات برمجة التطبيقات 

مج البيانات وتقنيات الشبكات االجتماعية بالمواقع االلكترونية والتطبيقات والبرمجيات لد

 02الخاصة بالغير 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 ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 00445كاليفورنيا  -سان فرانسيسكو  - 044سويت  -ماركت ستريت  4588

 الواليات المتحدة االمريكية

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير موقع الكتروني يشمل برمجيات غير قابلة للتنزيل تتيح تسجيل ونقل  - 02الفئة 

واظهار وعرض وتدوين ومشاركة وتدفق ونقل الوسائط االلكترونية والفيديو واالخبار 

مؤقت بالزمن الحقيقي والمحتويات الترفيهية وغيرها من المعلومات؛ توفير االستخدام ال

للبرمجيات المباشرة )ان الين( غير القابلة للتنزيل التي تتيح تحميل وانشاء ونشر 

وتحرير واظهار وعرض وتدوين ومشاركة وتدفق ونقل الوسائط االلكترونية والفيديو 

واالخبار بالزمن الحقيقي والمحتويات الترفيهية والمعلومات؛ توفير منصة مضيفة على 

لمؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل التي تسمح للمستخدمين الويب تشمل االستخدام ا

بتحميل ونشر وعرض وتدفق ومشاركة افالم الفيديو والمحتويات الرقمية؛ انشاء مجتمع 

مباشر )ان الين( للمستخدمين المسجلين لغاية االنخراط في خدمات شبكة التواصل 

واجهات برمجة التطبيقات االجتماعي؛ موفر خدمة التطبيقات التي تشمل برمجيات 

لدمج محتويات الفيديو بالمواقع االلكترونية والتطبيقات والبرمجيات الخاصة بالغير؛ 

الين( للمستخدمين المسجلين لغاية االنخراط في -إنشاء مجتمع مشترك مباشر )ان

الين( للمستخدمين -خدمات شبكة التواصل االجتماعي؛ إنشاء مجتمع مشترك مباشر )ان

ن لتبادل وبث المعلومات أو المحتويات الصوتية أو محتويات الفيديو أو األخبار المسجلي

بالزمن الحقيقي أو محتويات الترفيه أو المعلومات لتشكيل مجتمعات افتراضية 

 02والمشاركة في الشبكات االجتماعية الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

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 

 : 
 

    0422809 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين المرعيه واليه  -مايكرو سوفت كوربوريشن 

 واشطن ، الواليات المتحده االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  6500 - 05482، ريدموند ، واشنطن وان مايكرو سوفت واي 

 االمريكية

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

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

التحاليل واألبحاث والتصاميم الصنـاعية؛ خدمات مراقبة الجودة والتوثيق؛ خدمـات 

ير العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية؛ تشمل: توفير البرمجيات غير تصميم وتطو

القابلة للتنزيل؛ توفير خدمات محركات البحث على اإلنترنت؛ استضافة مواقع إلكترونية 

وروابط المواقع اإللكترونية إلى المعلومات الجغرافية وصور الخرائط وتوجيه 

ة؛ خدمات االستشارات الحاسوبية. بالفئة الرحالت؛ البرمجيات كخدمة؛ المنصات كخدم

02 
 

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

اسبقية
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 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 

 : 
 

    0426040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدودة -ديزاين جروب زد زد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش بيروت  65

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 02القيام باعمال التشطيبات والديكور بالفئة  - 02الفئة 
 

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 

 : 
 

    0427147 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرىة الجنسية -نور خالد محسن الشافعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش حسن صبرى ، الزمالك ، قصر النيل ، القاهرة 0

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 02خدمات تصميم االزياء الواردة بالفئة  - 02الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430578 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود حسام الدين نافع جالل الدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقي  -ش الجيزه  85

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 02خدمات الفئه  - 02الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430829 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -الستشارية أكسيس كابيتال للخدمات ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المقطم  -دائرى المعادى  -وان قطامية  - 442برج  -الدور االول 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 02الخدمات الواردة بالفئه   - 02الفئة 
 

حة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموض -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 

 : 
 

    0431559 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكيه مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -اى ام دى بى. كوم ، انك. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحده االمريكيه 05440 تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن 044

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات الحاسوبية وتحديدا إنشاء مجتمع على اإلنترنت للمستخدمين  - 02الفئة 

المسجلين للمشاركة في المناقشات ومشاركة المعلومات والموارد والمشاركة في شبكات 

، تقديم موقع إلكتروني يوفر استخداًما مؤقتًا التواصل االجتماعية والتجارية والمجتمعية

لبرامج غير قابلة للتنزيل لتمكين المستخدمين بالبحث عن اآلخرين وتحديد مواقعهم 

والتواصل معهم عبر شبكات االتصاالت اإللكترونية للتواصل وتتبع المراجع عبر الخط 

ل صفحات مباشرة لفرص العمل ومواضيع األعمال، الخدمات الحاسوبية على شك

الويب المخصصة والتي تعرض معلومات محددة من قبل المستخدم وملفات شخصية 

 02وملفات صوت وصور والواردة بالفئة 
 

484383العالمة 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 ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433731 

 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  - 444000

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

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

التحليل الصناعي واألبحاث الصناعية والتصميم الصناعي؛ خدمات مراقبة الجودة 

والمصادقة؛ تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر؛ األبحاث التقنية؛ خدمات األبحاث؛ 

ارير األبحاث الصناعية؛ توفير إعداد التقارير فيما يتعلق باألبحاث التقنية؛ إعداد تق

خدمات األبحاث؛ توفير واستضافة منصة مباشرة؛ تصميم وتطوير المنصات المباشرة؛ 

استضافة المنصات على اإلنترنت؛ المنصة كخدمة؛ استضافة المحتوى الرقمي على 

اإلنترنت؛ استضافة المواقع الشبكية التفاعلية؛ استضافة المنصات على اإلنترنت في 

 02التمويل واألبحاث التمويلية. بالفئة مجال 
 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
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 جريدة 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 

 : 
 

    0433741 

 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  - 444000

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

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

التحليل الصناعي واألبحاث الصناعية والتصميم الصناعي؛ خدمات مراقبة الجودة 

تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر؛ األبحاث التقنية؛ خدمات األبحاث؛ والمصادقة؛ 

إعداد التقارير فيما يتعلق باألبحاث التقنية؛ إعداد تقارير األبحاث الصناعية؛ توفير 

خدمات األبحاث؛ توفير واستضافة منصة مباشرة؛ تصميم وتطوير المنصات المباشرة؛ 

نصة كخدمة؛ استضافة المحتوى الرقمي على استضافة المنصات على اإلنترنت؛ الم

اإلنترنت؛ استضافة المواقع الشبكية التفاعلية؛ استضافة المنصات على اإلنترنت في 

 02مجال التمويل واألبحاث التمويلية. بالفئة 
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 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 

 : 
 

    0379339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/10/28 

 :التسجيل طالبإسم 
 

شركة ذات  -الشرقية لتشغيل وادارة المطاعم والتوريدات العمومية ش .ذ .م .م  

 مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ـ برج ماشاء الله ـ ابو حماد الشرقية 5شقة رقم 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 05الفئة 
 

شتراطات        :      منح حق خاص على االلواناال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0407812 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد حسن امين حسن هريدي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -لمحلة اول محطة البرج ا -شارع البدوي  72

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 05الفئة 
 

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 

 : 
 

    0419292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -بيشوى يوحنا جرجس وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يمين العقار النزهة القاهرة 4ش النزهة محل  468

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 05خدمات المطاعم والكافيهات بالفئة  - 05الفئة 
 

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

314994مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0420188 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة تيتانك للمشروعات السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحر االحمر -الغردقة  -مركز جنوب مجاديش السياحي 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05كافة خدمات الفنادق الواردة بالفئة رقم  - 05الفئة 
 

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 

:  
 

    0420734 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة دكانة الدارة المطاعم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الشيخ زايد  - 8شقة  -الدور الثاني  - 46قطعة  -المجاورة الثانية  -الحي االول 

 الجيزة

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع خدمات الفئة  - 05الفئة 
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 جريدة 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 

 : 
 

    0420742 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة دكانة الدارة المطاعم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الشيخ زايد  - 8شقة  -الدور الثاني  - 46قطعة  -المجاورة الثانية  -الحي االول 

 الجيزة

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 05الفئة 
 



تنمية التجارة الداخليةجهاز   
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 جريدة 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 

 : 
 

    0422008 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئؤلية محدوده-كالودز ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  - 4شقة  -ش الماظه من ش الثوره 2

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05خدمات المطاعم بالفئة  - 05الفئة 
 

----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

55 

 

 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 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 

 : 
 

    0422009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئؤلية محدوده-كالودز ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  - 4شقة  -ش الماظه من ش الثوره 2

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05لفئة خدمات المطاعم با - 05الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422258 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مرحبا لخدمات االغذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادي  484ش  44

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05خدمات المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة رقم  - 05الفئة 
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 جريدة 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 

 : 
 

    0422315 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسئوليه محدودة شركة -اية بي سى الزراعية   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديده   -روكسى  -شارع ابراهيم اللقانى  45

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05خدمات المطاعم والكافتريات الواردة بالفئة رقم  - 05الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424469 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة خاصة محدودة تأسست وقائمة طبقا  -أليال انترناشونال سيرفيسز كوربويشن 

 يطانيةلقوانين جزر العذراء البر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أر دي فلور ، جيه & سي بيلدينج ، رود تاون ، تورتوال، جزر العذراء البريطانية،  5

 4444في جي 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

فنادق؛ فنادق المنتجعات؛ نُُزل؛ إقامات مؤقتة؛ خدمات مخيمات لقضاء  - 05الفئة 

احي(؛ توفير سكن سياحي مؤقت في مخيمات العُطالت العُطالت )أجازات( )سكن سي

)أجازات(؛ توفير موقع إلكتروني يعرض معلومات في مجال الفنادق واإلقامات المؤقتة 

للمسافرين والمصطافين؛ ترتيب إقامات مؤقتة تحديدًا شقق مصلّحة، شقق وشقق سكنية 

المصطافين؛ حجز خاصة؛ خدمات الحجز لتوفير إقامات استضافة مؤقتة للمسافرين و

غرف فندقية وسكن سياحي مؤقت؛ توفير موقع إلكتروني لعمل حجوزات لغرف فندقية 

وإقامات مؤقتة للمسافرين والمصطافين؛ خدمات صاالت المطاعم، والبارات 

والكوكتيل؛ خدمات بارات الوجبات الخفيفة/السناكس؛ خدمات المطاعم لتقديم مأكوالت 

موقع إلكتروني يعرض معلومات، عن خدمات ومشروبات؛ توفير معلومات، و

المطاعم، وتقديم الطعام والبارات؛ توفير أماكن للوالئم والمناسبات االجتماعية 

للمناسبات الخاصة؛ توفير أماكن للمؤتمرات، والمعارض واالجتماعات؛ تأجير كراسي، 

طاوالت، مفارش طاوالت وأدوات زجاجية للمؤتمرات، والمعارض، واالجتماعات 

 .05والمناسبات االجتماعية والوالئم؛ تأجير غرف اجتماعات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود سليمان محمود سليمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -سيدى جابر  -محل ببابين  -ابراج البرت االول  -سموحة  -ش البرت االول  5

 االسكندرية

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05خدمات الفئة  - 05الفئة 
 

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 

 : 
 

    0425117 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -تيستى وان  -محمد السيد محمد فرج

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -السيدة زينب  -ش بور سعيد  205

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

وفير االطعمة والمشروبات الواردة خدمات المطاعم والكافيهات خدمات ت - 05الفئة 

 05بالفئة 
 

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 

 : 
 

    0425754 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

تأسست وقائمة طبقا  -شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة الطبق الساخن التجارية 

 لقوانين المملكة العربية السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السعودية -شارع موسي بن النصير  -حي الراكه الجنوبية  -الخبر 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات وااليواء المؤقت وجميع الخدمات  - 05الفئة 

 05ئة الواردة بالف
 

------االشتراطات        :      
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 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 

 : 
 

    0429059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الظبى للسياحة والمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقي  -االرضي ش عكاشة )صالح سليم( الدور  40

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05خدمات المطاعم الواردة بالفئة رقم  - 05الفئة 
 

منح  -التنازل عن البيان التجارى  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429177 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركه تضامن -اليمني (  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره - 8ه الدور الثالث شق -ميدان الفلكي  8

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 05الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه



تجارة الداخليةجهاز تنمية ال  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429413 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/10 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 فرد سعودى الجنسية -جعفر بن حبيب بن معتوق سنان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكه العربيه السعودية -الدمام 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع خدمات الفئة  - 05الفئة 
 

390019العالمة 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 ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429467 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مؤلفه وقائمة  طبقا لقوانين  -ماكدونالدز انترناشيونال بروبرتى كمبانى ليمتد 

 واليه ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه - 64647ينوي ال -شيكاغو  -ان .كاربنتر ستريت  444

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05خدمات المطاعم الوارده بالفئه  - 05الفئة 
 

111158االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429549 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن -اليمنى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 8الدور الثالث شقة  -ميدان الفلكي  8

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05واردة بالفئة رقم جميع الخدمات ال - 05الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 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 

 : 
 

    0429554 

 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 - 8الدور الثالث شقة  -ميدان الفلكي  8

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع خدمات الفئة  - 05الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كلمة بن على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 قدم عنها طلب رقم

 : 
 

    0429805 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -شركة الدولية لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش الثورة  82

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 ون غيرهاد 05جميع خدمات الفئة  - 05الفئة 
 

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

وغيرها 413515العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 

 : 
 

    0431962 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06 

 :التسجيل بإسم طال
 

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

 اليمني ش تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره 8ميدان الفلكى الدور الثالث شقه  8

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 05الفئة 

 
 

التنازل عن كلمة قهوة على حدة -تراطات        :      منح حق خاص على االلوان االش
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432509 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -صن رايز الدارة الفنادق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 البحر االحمر -الغردقة  -مجاويش 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05خدمات مطاعم بالفئة  - 05الفئة 
 

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 

 
 

عنها طلب رقم قدم 

 : 
 

    0432693 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي   -عثمان خيري جاد بدوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الدور االرضي النزهة  8ش النزهة محل  448

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05الخدمات الواردة بالفئة  جميع - 05الفئة 
 

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 ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432705 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد   -محمد محمد محمود قبيصى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ع عبدالله بن عباس مدينة نصر اول  40ب  40فيال 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات والتزويد بالطعام والشراب والمطاعم  - 05الفئة 

عصير الطازج ( والكافتيريات وخدمات تقديم العصائر والمشروبات ) محالت بيع ال

 05وجميع الخدمات الواردة بالفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433547 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 رى الجنسيةمص -فرد  -سمير عبد العظيم بسيوني عبد الفتاح البنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك /عادل محمد عبد  -طنطا  -منطقة االستاذ  -ش المهندس عبد الرؤوف رمضان  46

 الغربية -المنعم سالم 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مطعم الوارد بالفئه رقم  - 05الفئة 
 

لوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على اال
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 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 

 : 
 

    0433548 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -سمير عبد العظيم بسيوني عبد الفتاح البنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك /عادل محمد عبد  -طنطا  -قة االستاذ منط -ش المهندس عبد الرؤوف رمضان  46

 الغربية -المنعم سالم 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مطعم الوارد بالفئه رقم  - 05الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

75 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433729 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 عالمىسوق أبو ظبى ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 االمارات العربية المتحدة -أبو ظبى  - 444000

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

رات؛ تأجير توفير اإلقامة المؤقتة؛ تأجير قاعات االجتماعات وقاعات المؤتم - 05الفئة 

تسهيالت المؤتمرات؛ خدمات التموين ]بالطعام والشراب[؛ خدمات تموين المكاتب 

]بالطعام والشراب[؛ خدمات التموين ]بالطعام والشراب[ لالجتماعات والفعاليات؛ 

توفير تسهيالت الفعاليات؛ توفير تسهيالت االجتماعات والمكاتب المؤقتة؛ تسهيالت 

لمساحات المكتبية واإلقامة المؤقتة؛ توفير الطعام والشراب؛ حجز قاعات االجتماعات وا

 05الكافيهات؛ المطاعم. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433735 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سوق أبو ظبى العالمى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 االمارات العربية المتحدة -أبو ظبى  - 444000

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير اإلقامة المؤقتة؛ تأجير قاعات االجتماعات وقاعات المؤتمرات؛ تأجير  - 05الفئة 

ن ]بالطعام والشراب[؛ خدمات تموين المكاتب تسهيالت المؤتمرات؛ خدمات التموي

]بالطعام والشراب[؛ خدمات التموين ]بالطعام والشراب[ لالجتماعات والفعاليات؛ 

توفير تسهيالت الفعاليات؛ توفير تسهيالت االجتماعات والمكاتب المؤقتة؛ تسهيالت 

لطعام والشراب؛ حجز قاعات االجتماعات والمساحات المكتبية واإلقامة المؤقتة؛ توفير ا

 05الكافيهات؛ المطاعم. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0201663 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2007/05/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة متحدة من ماريالند تأسست وقائمة طبقا  -ماريوت ورلد وايد كوربوريشن 

 مريكيةلقوانين الواليات المتحدة اال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 24547فيرنوود رود بيثيسدا ، ماريالند  44044

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 00الفئة 
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 جريدة 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 

 : 
 

    0402252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -هاواوي تكنولوجيز كو ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

هاواوي أدمينستراشن بيلدينج , بانتيان لونججانج ديستريكت ,شنزهن,جوانجدونج 

 الصين -,بي آر  845420

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

ات الصحيه خدمات الطب الرياضي تقديم االستشارات الطبيه االستشار - 00الفئة 

 00المعلومات الطبيه الخدمات االستشاريه الصحيه بالفئه 
 

وغيرها1545399االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0418760 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/17 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -احمد يسرى محمود احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المنعادي  -ش مصر حلوان  الزراعي 08

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جيم بالفئة  - 00الفئة 
 

حدةالتنازل عن البيان التجارى على  -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 

 : 
 

    0420391 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -أبولو هوسبيتالس انتربريس ليمتد 

 لقوانين دولة الهند

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، تأميل نادو ، الهند 644  425 -اجا انناما اليبورام ، شينناي بيشوب جاردنز ، ر 40

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات الطبيه خدمات العنايه الصحيه والمحافظه على الجمال للكائنات  - 00الفئة 

البشريه ، خدمات المستشفيات والرعايه الصحيه ، الخدمات السريريه والتشخيصيه، 

 00الصحيه الوارده فى الفئه  برامج االداره
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



هاز تنمية التجارة الداخليةج  
 

 

 

81 

 

 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 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 

 : 
 

    0427464 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدودة -شركة الس الب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الدقي  -ش التحرير  440

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 00الخدمات الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة -االشتراطات        :      تعهد ماللك العالمة باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428214 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -نوفيالج للخدمات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر  -ش عمر بن الخطاب  -عمارات رامو  45 -الدور السابع 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 00خدمات الفئة  - 00الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -الشتراطات        :      ا



 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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428802 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

نين شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوا -باير انتليكتوال بروبيرتى ج م ب هـ 

 المانيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا -مونهيم اى ام رين  04750، 44الفريد نوبيل ستراس 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

معلومات عن التغذية ، استشارات التغذية ، الخدمات االستشارية المتعلقة  - 00الفئة 

 00بالتغذية واالستشارات المتعلقة بالتغذية." بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429541 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مركز جين ارت لتحاليل  الوراثة الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقي  -ميدان طهران  - 7عقار  -الدور االول  444وحدة رقم 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 00خدمات الفئة  - 00الفئة 
 

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

حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 985 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430238 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئؤليه محدوده -معامل المجرة للتحاليل الطبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور االول - 6شقة  -عين شمس  -ش الحريه  65

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 00خدمات الفئة  - 00الفئة 
 

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

باستخدامهامجمعة
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 الصناعيةجريدة 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 

 : 
 

    0430675 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -مصطفى ابراهيم مراد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -محطة الرمل  -الدور االول - 24ل شقة شارع صفية زغلو 60

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 00معامل تحاليل طبية بالفئة  - 00الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل 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 

 : 
 

    0430875 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -احمد عثمان عوض وشركائة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المناخ المناخ  -شارع سعد زغلول  744برج تبارك رقم  -شقة بالدور السابع علوي 

 بور سعيد

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 00الخدمات الطبية بالفئة  - 00الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433371 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 05440تيري افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  044

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

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

والتغذية والعافية الخاصة  بالصحة والعافية، الخدمات االستشارية في مجال الصحة

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

العلومات في مجال التغذية والصحة والعافية، توفير موقع الكتروني وقاعدة بيانات على 

الخط مباشرة تضم معلومات حول التغذية والصحة والعافية، توفير المعلومات عن 

لتغذية والصحة والعافية القابلة للوصول اليها عبر الحواسيب واالنترنت وأجهزة ا

االتصال الالسلكي والتطبيقات القائمة على الشبكة وتطبيقات الهواتف المحمولة والنقالة 

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

ية الصحية المتعلقة بالتمرينات العالجية، استطالعات تقييم بالعالج المائى، الرعا

المخاطر الصحية، الرعاية الصحية المتعلقةبالمعالجة بالمواد الطبيعية، الرعاية الصحية 

المتعلقة بالعالج باالبر،الرعاية الصحية المتعلقة بالعالج باالسترخاء،توفير مرافق 

لتأهيل الصحى، توفير معلومات غذائية التمارين وممارسة الرياضة الغراض اعادة ا

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

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

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

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

 00الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419016 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 00445كاليفورنيا  -سان فرانسيسكو  - 044سويت  -ماركت ستريت  4588

 الواليات المتحدة االمريكية

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات شبكات التواصل االجتماعي المباشرة )ان الين(؛ توفير منصة  - 08الفئة 

لشبكات التواصل االجتماعي على االنترنت وغيرها من شبكات االتصال لغايات 

الين( ومعلومات عن األخبار بالزمن -ترفيهية؛ توفير محتويات الترفيه المباشرة )ان

المعلومات والتعليقات في مجاالت األزياء عبر الحقيقي وتحديدًا توفير األخبار و

 08اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل 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 

 : 
 

    0419027 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 00445كاليفورنيا  -سان فرانسيسكو   - 044سويت  -ماركت ستريت  4588

 الواليات المتحدة االمريكية

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات شبكات التواصل االجتماعي المباشرة )ان الين(؛ توفير منصة  - 08الفئة 

لشبكات التواصل االجتماعي على االنترنت وغيرها من شبكات االتصال لغايات 

الين( ومعلومات عن األخبار بالزمن -ترفيهية؛ توفير محتويات الترفيه المباشرة )ان

والمعلومات والتعليقات في مجاالت األزياء عبر  الحقيقي وتحديدًا توفير األخبار

 08اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل.الواردة بالفئة رقم 
 

 310919العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0425600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة عامة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الكويت -شركة سيتي جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 (544444( ، قسيمة )4( ، قطعه )2الكويت ، الصليبية الصناعيه )

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

مات أمنية لحماية الممتلكات واألفراد وخدمات شخصية خدمات قانونية وخد - 08الفئة 

 08واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات األفراد وجميع الخدمات الواردة بالفئة رقم 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

92 

 

 جريدة 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 

 : 
 

    0429134 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -عمر محمد محمد ممدوح جعيصه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -طنطا اول  -شارع ممدوح  جعيصه   45

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 08جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 08الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 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 

 : 
 

    0429754 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ى الجنسيةمصر -فرد  -اكرم محمد عبد المنعم ابراهيم الصبروتى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -فيكتوريا ثان الرمل  -ش المحمديه  84

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 08خدمات المرافقه االجتماعيه الجمعيات الخيريه الوارده بالفئه رقم  - 08الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429853 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فردي  -جون جميل ابو العز بطرس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ش شبرا الساحل  -ح الوابور  8

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 08الخدمات الواردة بالفئة  - 08الفئة 
 

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 

 : 
 

    0431560 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الية نيفاداشركة امريكيه مؤسسة طبقا لقوانين و -اى ام دى بى. كوم ، انك. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحده االمريكيه 05440تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  044

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعارف االجتماعية وخدمات التواصل االجتماعية عبر اإلنترنت  - 08الفئة 

 08والواردة بالفئة 
 

484388العالمة 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 ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433730 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سوق أبو ظبى العالمى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 االمارات العربية المتحدة -أبو ظبى  - 444000

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات قانونية؛ خدمات الترخيص؛ خدمات سلطات الترخيص؛ الخدمات  - 08الفئة 

االستشارية المتعلقة بالشؤون التنظيمية؛ خدمات تسجيل الشركات؛ إصدار تراخيص 

ية والمصادقة على معايير الجودة والصحةوالسالمة والبيئة؛ خدمات السلطات المحل

تسوية المنازعات البديلة؛ خدمات التحكيم؛ ترخيص برمجيات الحاسوب ]خدمات 

قانونية[؛ األبحاث القانونية؛ خدمات الوساطة؛ خدمات االستشارات القانونية؛ الخدمات 

ات؛ خدمات المرافعات؛ الخدمات القانونية المتعلقة باألعمال؛ خدمات تأسيس الشرك

القانونية المتعلقة بالسلطات المحلية والمسائل التنظيمية والمؤسسية والتجارية وفض 

المنازعات والعمل والهجرة والمشاريع المشتركة واالمتياز ورؤوس األموال 

االستثمارية واالندماجات واالستحواذات وإصدارات الحقوق واإلدراجات والخدمات 

والبنكية والعقارات واإلنشاءات والشحن والنقل والخدمات اللوجستية والملكية  المالية

الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والتجارة اإللكترونية والمنافسة والشؤون التنظيمية 

والرياضة واالسترداد المؤسسي والحراسة القضائية والتصفية وإعادة الهيكلة الموسرة 

عن المنتجات واإلعالم والتأمين وإعادة التأمين  والمعسرة والطاقة والمسؤولية

والتخليص الجمركي والتمويل والتجارة الدولية؛ توفير خدمات المحاكم؛ إعداد تقارير 

المحاكم؛ توفير خدمات المحاكم اإللكترونية؛ خدمات التحكيم والوساطة وفض 

ذلك توفير المنازعات؛ توفير المعلومات فيما يتعلق بكافة هذه الخدمات بما في 

 08المعلومات عن هذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433734 

 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  - 444000

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات قانونية؛ خدمات الترخيص؛ خدمات سلطات الترخيص؛ الخدمات  - 08الفئة 

ار تراخيص االستشارية المتعلقة بالشؤون التنظيمية؛ خدمات تسجيل الشركات؛ إصد

السلطات المحلية والمصادقة على معايير الجودة والصحة والسالمة والبيئة؛ خدمات 

تسوية المنازعات البديلة؛ خدمات التحكيم؛ ترخيص برمجيات الحاسوب ]خدمات 

قانونية[؛ األبحاث القانونية؛ خدمات الوساطة؛ خدمات االستشارات القانونية؛ الخدمات 

عمال؛ خدمات تأسيس الشركات؛ خدمات المرافعات؛ الخدمات القانونية المتعلقة باأل

القانونية المتعلقة بالسلطات المحلية والمسائل التنظيمية والمؤسسية والتجارية وفض 

المنازعات والعمل والهجرة والمشاريع المشتركة واالمتياز ورؤوس األموال 

دراجات والخدمات االستثمارية واالندماجاتواالستحواذات وإصدارات الحقوق واإل

المالية والبنكية والعقارات واإلنشاءات والشحن والنقل والخدمات اللوجستية والملكية 

الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والتجارة اإللكترونية والمنافسة والشؤون التنظيمية 

والرياضة واالسترداد المؤسسي والحراسة القضائية والتصفية وإعادة الهيكلة الموسرة 

عسرة والطاقة والمسؤولية عن المنتجات واإلعالم والتأمين وإعادة التأمين والم

والتخليص الجمركي والتمويل والتجارة الدولية؛ توفير خدمات المحاكم؛ إعداد تقارير 

المحاكم؛ توفير خدمات المحاكم اإللكترونية؛ خدمات التحكيم والوساطة وفض 

افة هذه الخدمات بما في ذلك توفير المنازعات؛ توفير المعلومات فيما يتعلق بك

 08المعلومات عن هذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433744 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سوق أبو ظبى العالمى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 االمارات العربية المتحدة -أبو ظبى  - 444000

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات قانونية؛ خدمات الترخيص؛ خدمات سلطات الترخيص؛ الخدمات  - 08الفئة 

دمات تسجيل الشركات؛ إصدار تراخيص االستشارية المتعلقة بالشؤون التنظيمية؛ خ

السلطات المحلية والمصادقة على معايير الجودة والصحة والسالمة والبيئة؛ خدمات 

تسوية المنازعات البديلة؛ خدمات التحكيم؛ ترخيص برمجيات الحاسوب ]خدمات 

 قانونية[؛ األبحاث القانونية؛ خدمات الوساطة؛ خدمات االستشارات القانونية؛ الخدمات

القانونية المتعلقة باألعمال؛ خدمات تأسيس الشركات؛ خدمات المرافعات؛ الخدمات 

القانونية المتعلقة بالسلطات المحلية والمسائل التنظيمية والمؤسسية والتجارية وفض 

المنازعات والعمل والهجرة والمشاريع المشتركة واالمتياز ورؤوس األموال 

ات وإصدارات الحقوق واإلدراجات والخدمات االستثمارية واالندماجاتواالستحواذ

المالية والبنكية والعقارات واإلنشاءات والشحن والنقل والخدمات اللوجستية والملكية 

الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والتجارة اإللكترونية والمنافسة والشؤون التنظيمية 

دة الهيكلة الموسرة والرياضة واالسترداد المؤسسي والحراسة القضائية والتصفية وإعا

والمعسرة والطاقة والمسؤولية عن المنتجات واإلعالم والتأمين وإعادة التأمين 

والتخليص الجمركي والتمويل والتجارة الدولية؛ توفير خدمات المحاكم؛ إعداد تقارير 

المحاكم؛ توفير خدمات المحاكم اإللكترونية؛ خدمات التحكيم والوساطة وفض 

المعلومات فيما يتعلق بكافة هذه الخدمات بما في ذلك توفير المنازعات؛ توفير 

 08المعلومات عن هذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0391197 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صية بسيطةشركة تو -محمد رشدى فتحى وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شبرا الخيمة -حى السعادة  -ش احمد عبد ربه   55

 8 - 7 : المةــــــات العـــفئ
 

  7عدد واالالت الواردة بالفئة رقم  - 7الفئة 

 5عدد واالالت الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

100 

 

 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 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 

 : 
 

    0418663 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -عمرو جمال محمد محمد البنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -المنطقة االولى  -ش مصطفى رياض  2

 16 - 15 -14 -13 -12 -11 : المةــــــات العـــفئ
 

 44جمع المنتجات الوارده بالفئه  - 44الفئة 

 42جميه المنتجات الوارده بالفئه  - 42الفئة 

 45جمع المنتجات الوارده بالفئه  - 45الفئة 

 

 40جمع المنتجات الوارده بالفئه  - 40الفئة 

 48جمع المنتجات الوارده بالفئه  - 48الفئة 

 46جمع المنتجات الوارده بالفئه  - 46الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430479 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -الشركة القابضة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -ش سالم سالم  24

 29 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 46مطبوعات الشركه بالفئه  - 46الفئة 

 20اللحوم فقط بالفئه  - 20الفئة 
 

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 

 : 
 

    0431192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -ايجيبت للصناعات الورقية والصحية بيبي كادليز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المؤجر ساهر وعماد محمد  - 6المنطقه الصناعيه أ 5نموذج ج مجمع  540قطعه رقم 

 الشرقيه -المغازي مدينه العاشر من رمضان 

 32 - 30 -16 -5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5ميل بالفئة مستحضرات التج - 5الفئة 

 8حفاضات االطفال بالفئة  - 8الفئة 

 46الورق المقوى والورق والمنتجات المصنوعه من الورق بالفئة  - 46الفئة 

 54كيك والبسكويت والحلوى والشيكوالته بجميع انواعها بالفئة  - 54الفئة 

 52مشروبات وعصائر ومياه معدنيه بالفئة  - 52الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

م عنها طلب رقم قد

 : 
 

    0433530 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -هانى حسن عبد الرحمن محمد حبش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -ش علي ابو عيسى مركز بلبيس 

 32 - 16 -5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5منتجات الصابون للوجه الوارد بالفئة  - 5الفئة 

 8حفاضات االطفال الواردة بالفئة  - 8الفئة 

 46مناديل الواردة بالفئة  - 46الفئة 

 52مشروبات والعصائر الواردة بالفئة  - 52الفئة 
 

--------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 

 : 
 

    0430531 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -بيبي كادليز ايجيبت للصناعات الورقية والصحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المؤجر ساهر و عماد محمد  - 6المنطقه الصناعيه أ 5نموذج ج مجمع  540قطعه رقم 

 الشرقيه -المغازي مدينه العاشر من رمضان 

 32 - 16 : المةــــــات العـــئف
 

 46الورق المقوي والورق والمنتجات المصنوعه من الورق الوارده بالفئه  - 46الفئة 

 52عصاائر والمشروبات بالفئه  - 52الفئة 
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 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 

 : 
 

    0431191 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/29 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 شركة تضامن -محمد القزم وهانى حسن وسعيد القزم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المؤجر ساهر  - 6المنطقة الصناعية جنوب أ  5نموذج ج مجمع  540قطعة رقم 

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  -وعماد محمد المغازي 

 32 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

المقوى والورق والمنتجات المصنوعه من الورق الواردة بالفئة رقم الورق  - 46الفئة 

46 

 52مشروبات وعصائر ومياه معدنيه الواردة بالفئة 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 

 : 
 

    0430544 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -للصناعات الورقية والصحية  بيبي كادليز ايجيبت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المؤجر ساهر وعماد محمد  - 6المنطقه الصناعيه أ 5نموذج ج مجمع  540قطعه رقم 

 الشرقيه -المغازي مدينه العاشر من رمضان 

 30 - 16 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات التجميل بالفئه  - 5الفئة 

 46الورق المقوي والورق والمنتجات المصنوعه من الورق الوارده بالفئه  - 46الفئة 

 54كيك والبسكويت والحلوي والشيكوالته بجميع انواعها الوارده بالفئه  - 54الفئة 
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 جريدة 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 

 : 
 

    0433528 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -هانى حسن عبد الرحمن محمد حبش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -ش علي ابو عيسى مركز بلبيس 

 16 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5منتجات الصابون للوجه الوارد بالفئة  - 5الفئة 

 8حفاضات االطفال الواردة بالفئة  - 8الفئة 

 46مناديل الواردة بالفئة  - 46 الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424970 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ديدة مصر الج -ش ابو بكر الصديق  58

 37 - 36 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 46جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 46الفئة 

 56جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 56الفئة 

 57جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 57الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -فى الوضع العادى  09االشتراطات        :      التنازل عن رقم 

313000
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 جريدة 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 

 : 
 

    0424972 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ديق ش ابو بكر الص 58 -الدور االرضى 

 37 - 36 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 46منتجات الفئة  - 46الفئة 

 56خدمات الفئة  - 56الفئة 

 57خدمات الفئة  - 57الفئة 
 

وغيرها 313034العالمة 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 ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424973 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش ابو بكر الصديق  58

 37 - 36 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 46ئة منتجات الف - 46الفئة 

 56خدمات الفئة  - 56الفئة 

 57المقاوالت العامه بالفئة  - 57الفئة 
 

وغيرها 313031االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424974 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -مراكز التجارية واالدارية ريدكون لل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش ابو بكر الصديق  58

 37 - 36 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 46جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 46الفئة 

 56جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 56الفئة 

 57المقاوالت العامه الواردة بالفئة رقم  - 57 الفئة
 

وغيرها 313031االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 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 

 : 
 

    0424975 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -رية ريدكون للمراكز التجارية واالدا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش ابو بكر الصديق  58

 37 - 36 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 46منتجات الفئة  - 46الفئة 

 56خدمات الفئة  - 56الفئة 

 57خدمات الفئة  - 57الفئة 
 

وغيرها 313039لعالمة االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427782 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش ابو بكر الصديق  58  -الدور االرضي 

 37 - 36 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

  46المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - 46الفئة 

 56االستثمار العقاري الوارد بالفئة رقم  - 56الفئة 

 57المقاوالت العامة الواردة 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 

 : 
 

    0433243 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه صينيه ذات مسئوليه  -بيجينغ داجيا انترنت انفورميشن تكنولوجى كو ليمتد  

 محدوده

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شانغدي ويست رود هايديان  6نمبر  4اس تي فلور بيلدينغ 4 7-4دي  444روم

 الصينديستريكت بكين  

 36 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

ورق، منشورات مطبوعة، أجهزة وآالت تجليد الكتب ]معدات مكتبية[،  - 46الفئة 

مناشف من الورق، لوحات إعالنية من الورق أو الكرتون، دفتر قصاصات، ملصقات، 

وال  46المجالت ]الدوريات[، صور، ادوات مكتبيه.وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 

 ترد ضمن فئات اخري.

تقديم معلومات التأمين، الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، خدمات دفع  - 56الفئة 

المحفظة اإللكترونية، التقييم الفن، إدارة العقار، خدمات الوساطة المالية الجمركية، 

خدمات الضمان، جمع األموال الخيرية، الوصاية اإلقراض بضمان وجميع هذه 

 وال ترد ضمن فئات اخري. 56واردة بالفئة  الخدمات
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0390260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد عبد الوهاب محمد عبدالوهاب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة الصناعية  -بالمصنع الكائن بمدنية العاشر من رمضان  2م042هنجر بمساحة 

 الشرقية A2-A1المنطقة المحصورة بين  -الثالثة 

 16 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

  5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 

 خاصة الحفاضات الورقية 46جميع منتجات الفئة   - 46الفئة 
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 جريدة 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

 

 

 مة العال

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0425557 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة بزنس نيوز  للصحافة والنشر والتوزيع ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش هارون ميدان المساحه الدقى الجيزة 42

 41 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 46جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 46الفئة 

 04جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 04الفئة 
 

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 

 : 
 

    0415649 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -االرض للصحافة والطباعة والنشر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقي  -ش نوال  24

 16 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 0برنامج تطبيقات الوارد بالفئة  - 0الفئة 

 46ة االسبوعية الواردة بالفئة الجريد - 46الفئة 
 

------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 

 : 
 

    0429967 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -شركة اخناتون للتجارة والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الموسيقار على اسماعيل الدقى الجيزة 45بالعقار  8الشقه رقم ب 4حجرة رقم 

 16 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 0الفئة 

 46جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 46الفئة 
 

مها مجمعةتعهد مالك العالمة باستخدا -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

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

 

 

 العالمة 

 
 

رقم لب قدم عنها ط

 : 
 

    0428621 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 توبرمدينة السادس من اك -/ ب المنطقة الصناعية الرابعة  5/  4القطعة رقم 

 19 - 17 -2 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 

 47جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 47الفئة 

 40جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 40الفئة 
 

وغيرها 89309العالمة مرتبطة مع العالمة رقم   االشتراطات        :    
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429395 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -وليد عبادي كامل عوض الله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ة البحيرهمحافظ -مركز شباب  شبراخيت 

 17 - 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 44منتجات الفئه - 44الفئة 

 47منتجات الفئه  - 47الفئة 
 

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 

 : 
 

    0431077 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -وليد عبادي كامل عوض الله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز شبرا خيت البحيرة

 17 - 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 44ادوات صحيه بالفئة  - 44الفئة 

 47مواسير البولى بروبلين بالفئة  - 47الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  تضامن -عمر طارق لطفي محمد عنيمة وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -المجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية  -مجمع ج  - 54دة رقم الوح

 الشرقية -العاشر من رمضان 

 20 - 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا االشرطة ذاتية اللصق 47جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 47الفئة 

 24جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 24الفئة 
 

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 

 : 
 

    0428483 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -كرييتف جروب )ش ذ م م ( 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر اول  -ش احمد حسني  07

 27 - 26 -24 -23 -22 -21 -20 -19 : المةــــــات العـــفئ
 

 40المنتجات الوارده بالفئه  - 40الفئة 

 24المنتجات الوارده بالفئه  - 24الفئة 

 24المنتجات الوارده بالفئه  - 24الفئة 

 22المنتجات الوارده بالفئه  - 22الفئة 

 25المنتجات الوارده بالفئه  - 25الفئة 

 20المنتجات الوارده بالفئه  - 20الفئة 

 26المنتجات الوارده بالفئه  - 26الفئة 

 27المنتجات الوارده بالفئه  - 27الفئة 
 

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

وغيرها 319593ة رقم مع العالم
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 جريدة 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 

 : 
 

    0428992 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة اليرموك للعمارة والديكور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش على بن ابى طالب الهرم الجيزة 5

 20 - 10 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 44جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 44الفئة 

 24جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 24الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428250 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد محدودة المسئولية -بوليت جروب للتوريدات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الشروق  -الحى الثانى شرق فيالت  -المجاورة الثالثة  - 462بدروم الفيال رقم 

 25 - 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 -سبائك المعادن الثمينة  -الخرز لصنع المجوهرات  -لتمائم )المجوهرات( ا - 40الفئة 

دبابيس  -األساورالمصنوعة من النسيج المطرز)المجوهرات( -األساور )المجوهرات(

أبازيم وحلى  -دبابيس ربطات العنق )المجوهرات( قالئد سلسلية )المجوهرات( -للزينة 

 -حوامل شموع من معادن نفيسة  -نفيسة  هياكل جذعية من معادن -من معادن نفيسة 

الماس االقراط خيوط الذهب  -شمعدنات من معادن نفيسة  -حلى صغيرة )المجوهرات( 

 -سبائك المعادن الثمينة -قبعة المجوهرات -مشابك رابطات العنق  -)المجوهرات(

ذهب  -العاج )المجوهرات(  -مجوهرات مجتزعة  -مجوهرات المصنوعة من العاج

 -حلى من الكهرمان االسود  -سبائك تشكيل من معادن نفيسة  -مشغول أو مطرق غير 

 -المجوهرات  -ميداليات ذهبية للمجوهرات  -أقراط  -مجوهرات من الكهرمان األصفر

 -نياشين او أوسمة من معادن ثمينة  -صناديق من معادن نفيسة  -صناديق المجوهرات 

 -قالدات )المجوهرات( -لفتح والغلقداليات قابلة ل -اكسسورات المجوهرات 

اللؤلؤ / آللئ من الكهرمان المضغوط  -األحجارالكريمة لصق المجوهرات 

 -األحذية المجوهرات -خواتم )المجوهرات( األحجار شبه الكريمة -)المجوهرات(

 -نسج الفضة )فضة سلك( -فضة بأشكال خام أو ضرب -ترابط الفضة )المجوهرات(

الساعات الزجاج /  -سلك المعادن الثمينة)المجوهرات( -لنفيستماثيل من المعدن ا

علب ساعات الجيب و اليد  -عقارب ذهبية للساعات -ساعات اليد -كريستاالت الساعات

، سالسل ساعات ،حلى صغيره ، كرونوغرافات ، كرونومترات ، ادوات قياس الوقت 

اعات كبيره و ساعات الدقيقه ، كرونوسكوبات ، علب الساعات ، عقاربالساعات ، س
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 جريدة 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

كهربائيه ، اليات الساعات ، ساعات ضابطه ، وجوه الساعات المدرجه ) صناعات 

الساعات ، ساعات شمسيه ، ساعات رئيسيه ، االت للساعات الكبيره ، ساعات توقيت ، 

احزمه ساعات ، علب ساعات ، سالسل ساعات ، بلور للساعات ، زجاج للساعات ، 

اعات ، ساعات ، ساعات اليد. وجميع المنتجات الواردة بالفئة نوابض ساعات ، سيور س

 ( 40رقم )

االحذيه ،احذيه للرياضه ، كعوب احذيه ، قطع حديديه لالحذيه ، المالبس ،  - 28الفئة 

بنطلونات قصيره ، قيمصوالت)سترات نسويه قصيره ( ، قبعات ، مالبس رياضيه ، 

راكب الدراجات ، سراويل داخليه ، لباس مالبس جلديه ، معاطف ، عباءات ، مالبس ل

القدم ، فرو مالبس ، مالبس محبوكه ، برانس )مالبس ( ، جاكيتات )مالبس(، اثواب 

من الصوف ، مالبس للمواليد ، قمصان ، مالبس كتانيه ، ربطات عنق ، طرحات ، 

بيجامات ، جوارب قصيره ، جوارب طويله ، سترات ، اثواب سباحه ، مالبس نسائيه 

شيرت ( ، قمصان داخلية ، مالبس داخليه ،  –داخليه ، قمصان نصف كم ) تى 

جالبيات )مالبس( ، مرايل )مالبس( ، احزمه مالبس ، بنطلونات ، حماالت للبنطلونات 

 (28وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم )
 

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

 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 

 : 
 

    0426768 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -دونغجوان سايز هنغ جارمينت كو ال تى دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دونغجوان قوانغدونغ  ، جويوان ار دي ، سانجيوان ، 68# بيلدينج ، # 2،  444ار ام  

 ، الصين

 25 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

سدادات أذن للغواصين، ثياب إنقاذ، علب للنظارات، نظارات شمسية، عدسات  - 0الفئة 

النظارات، أجهزة تنفس للسباحة تحت الماء، زجاج مانع للوهج، مالقط أنفية للغواصين 

]أجهزة تسجيل الزمن[ وجميع هذه  والسباحين، نظارات ]بصرية[، كرونوغرافات

 وال ترد ضمن فئات اخري. 0المنتجات وارده بالفئه 

أثواب سباحة، أغطية رأس لإلستحمام، سراويل إستحمام، مالبس للرياضة  - 28الفئة 

البدنية، تريكو ]مالبس[، جاكيتات ]مالبس[، أحذية، القبعات، مالبس، قمصان رياضية 

 وال ترد ضمن فئات اخري. 28الفئه وجميع هذه المنتجات وارده ب
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0421569 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا  -شركة أيديتا للصناعات الغذائيه ش م م 

 ون المصرىللقان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المحور المركزى  45السادس من اكتوبر القطعه رقم  -مدينة الشيخ زايد 

 30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

جيالتين )هالم( للطعام، المربات بأنواعها، البيض واللبن وغيرة  -الجيلى   - 20الفئة 

ه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، فواكه مغطاة من منتجات االلبان ، الفواك

بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، قشور فواكه، جوز هند مجفف، سلطة فواكه، 

رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، زبدة فول سوداني، دهن جوز الهند، 

ة، زبده بندق زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة الزبدة، قشدة مخفوق

 " 20الشوكوالتة، قشدة ]منتجات ألبان[، الواردة بالفئة 

الكاكاو و األرز والسكر ،الدقيق و المستحضرات المصنوعة من الحبوب،   - 54الفئة 

الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و 

سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية بوجه خاص ، حلويات السكر، حلويات 

شوكوالته، موسية حلوى الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات 

للكيك بخالف الزيوت العطرية، نكهة الفانيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك 

صالحة لألكل ، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات 

لجاهزة مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) ا

السويسرول( ، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل والبهارات 

 " 54، الخميرة ومسحوق الخميرة الواردة بالفئة 
 

وغيرها 408318رقم  االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427185 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه  -  A.B.C AGRICULTURALايه. بى. سى. الزراعية 

 محدوده

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -روكسى  -ش ابراهيم اللقانى  45

 30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 20الفئة 

 54جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 54الفئة 
 

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 ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

:  
 

    0428645 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ابراهيم عبد اللطيف مصطفى ابو زور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كفر  -كفر مجر بملك/ محمد عبد العزيز بيومي جالل مركز دسوق  -ش مستودع الغاز

 الشيخ

 30 - 29 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 20منتجات الفئة  - 20الفئة 

 54منتجات الفئة  - 54الفئة 
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 جريدة 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 

 : 
 

    0430950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة إيديتا لصناعة الحلويات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امبابه  -وراق الحضر    -شارع محمد سالم  6

 30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

جيالتين )هالم( للطعام، المربات بأنواعها، الفواكه المطبوخة  -الجلى   - 20الفئة 

بالســـــــكر ، فواكه مغطاة بالسكر، جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، دهن 

الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة الزبدة، قشدة مخفوقة الواردة جوز 

 " 20بالفئة 

الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، حلويات سكرية ،   - 54الفئة 

الكراميل )حلوى(، شيكوالته، موسية شوكوالته، موسية حلوى الفاكهة، موسلي ، نكهة 

 " 54اردة بالفئة الفانيال ]منكهات( الو
 

التنازل عن البيانات  -وغيرها  481091العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      

التجارية
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 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 

 : 
 

    0430951 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ات ش م م شركة إيديتا لصناعة الحلوي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امبابه  -وراق الحضر    -شارع محمد سالم  6

 30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

جيلى ، جيالتين )هالم( للطعام، المربات بانواعها، الفواكه المطبوخة  - 20الفئة 

طاة بالسكر، جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق بالســـــــكر ) الكومبوت( ، فواكه مغ

فواكه، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة الزبدة، قشدة مخفوقة 

 " 20الواردة بالفئة 

الحلويات بأنواعها و بوجه خاص حلويات سكرية، كراميل ، شيكوالتة ،   - 54الفئة 

 " 54، موسلى ، نكهة الفانيال )منكهات( بالفئة  موسية شيكوالتة ، موسية حلوى الفاكهة
 

التنازل عن البيانات  -وغيرها  481091العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      

التجارية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0413232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/17 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -حسن محمد نور الدين وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش سيد صبرى م . ثانيه الدور االرضى _ مدينة نصر _ القاهرة 5

 31 - 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 54جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 54الفئة 

 54جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 54الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

134 

 

 جريدة 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 

 : 
 

    0421145 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد محدودة المسئولية -رينسى بلس للتجارة والتصدير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 6 -نيو جيزة  -  f1عقار رقم  -الدور الثالث  f 455شقة رقم 

 32 - 30 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع منتجات الفئة رقم  - 20الفئة 

 54جميع منتجات ىالفئة رقم  - 54الفئة 

 52جميع منتجات الفئة رقم  - 52الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -شركة هيلثى ميلك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لسيد /محمد مصطفي محمد لطفي مصطفي عبد اللهبملك ا -التلين منيا القمح الشرقيه 

 32 - 30 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع منتجات الفئه  - 20الفئة 

 54جميع منتجات الفئه  - 54الفئة 

 52جميع منتجات الفئه  - 52الفئة 
 

493433العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

136 

 

 جريدة 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 

 : 
 

    0432007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -شركة هيلثى ميلك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بملك السيد /محمد مصطفي محمد لطفي مصطفي عبد الله -التلين منيا القمح الشرقيه 

 32 - 30 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع منتجات الفئه  - 20الفئة 

 54جميع منتجات الفئه  - 54الفئة 

 52جميع منتجات الفئه  - 52الفئة 
 

وغيرها 493433العالمة 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 ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

م قدم عنها طلب رق

 : 
 

    0430529 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -بيبي كادليز ايجيبت للصناعات الورقية والصحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المؤجر ساهر و عماد محمد  - 6المنطقه الصناعيه أ 5نموذج ج مجمع  540قطعه رقم 

 الشرقيه -شر من رمضان المغازي مدينه العا

 32 - 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 54الكيك والبسكويت والحلوي والشيكوالته بجميع انواعها الوارده بالفئه  - 54الفئة 

 52عصاائر والمشروبات ومياه بالفئه  - 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 

 : 
 

    0433529 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -هانى حسن عبد الرحمن محمد حبش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -ش علي ابو عيسى مركز بلبيس 

 32 - 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 54كيك وبسكويت بالفئة  - 54الفئة 

 52الفئة عصائر ومشروبات الواردة ب - 52الفئة 
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 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 

 : 
 

    0427186 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه  -  A.B.C AGRICULTURALايه. بى. سى. الزراعية 

 محدوده

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ديدة مصر الج -روكسى  -ش ابراهيم اللقانى 45

 32 - 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 54جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 54الفئة 

 52جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 52الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428482 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -كرييتف جروب )ش ذ م م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر اول  -ش احمد حسني  07

 36 - 35 -34 -33 -32 -31 -29 -28 : المةــــــات العـــفئ
 

 25المنتجات الوارده بالفئه  - 25الفئة 

 20المنتجات الوارده بالفئه  - 20الفئة 

 54المنتجات الوارده بالفئه  - 54الفئة 

 52المنتجات الوارده بالفئه  - 52الفئة 

 55المنتجات الوارده بالفئه  - 55الفئة 

 50المنتجات الوارده بالفئه  - 50الفئة 

،  55،  52،  54،  20، 25ى مجال الفئات ف 58المنتجات الوارده بالفئه  - 58الفئة 

50 

 56الخدمات الوارده بالفئه  - 56الفئة 
 

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

وغيرها 319959مع 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 

 : 
 

    0415801 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 افراد -ابراهيم سيف محمد على

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المناجاة الكبرى ملك السيد سيف محمد على مركز الحسينية الشرقية

 35 - 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 40الساعات بالفئة  - 40الفئة 

 40في مجال الساعات بالفئة  58د و التصدير بالفئة االستيرا - 58الفئة 
 

التنازل عن الحروف باللغتين على  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 

حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428827 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة شمس للكيماويات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينه نصر  -عمارات رامو/ طريق النصر  48

 35 - 16 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 4منتجات الفئه  - 4الفئة 

 46مطبوعات الشركة بالفئة  - 46الفئة 

 4فى مجال الفئة  58ئه االستيراد والتصدير بالف - 58الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

143 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429661 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسئولية محدودة شركة -شركة اجرو تريد لالستيراد والتصدير ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جالل شلش من ميدان الجزائر المعادي42

 35 - 31 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  46مطبوعات الشركة بالفئة  - 46الفئة 

المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والخضروات والفواكه الطازجة بالفئة  - 54الفئة 

54 

 ( 54دون غيرها ) في مجال الفئة  58االستيراد والتصدير بالفئة  - 58الفئة 
 

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 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -واليتي مانجمنت كورب ام اي اس ك

 الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  44447ان واى   -جرينويتش ستريت نيويورك  284ورلد ترايد سنتر 7

 المتحدة االمريكيه

 42 - 41 -36 -35 -16 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات حاسب آلي لقياس وإدارة المخاطر، تحليل المخاطر المالية   - 0الفئة 

واالئتمانية، تصميم، وتحليل، وإدارة ونمذجة وتقديم أدوات مالية وحقائب مالية، وتوفير 

بحوث، ومعلومات وبيانات مالية واقتصادية؛ برمجيات تطبيقات هاتف جوال لقياس 

ر المالية واالئتمانية، تصميم، وتحليل، وإدارة ونمذجة وإدارة المخاطر، تحليل المخاط

وتقديم أدوات مالية وحقائب مالية، وتوفير بحوث، ومعلومات وبيانات مالية واقتصادية. 

 0الواردة بالفئة رقم 

منشورات مطبوعة، أي دوريات، كتيبات، بحوث، تقارير وصحف في   - 46الفئة 

المالي واالقتصادي، إدارة مخاطر مالية واقتصادية، مجال التقييمات االئتمانية، التحليل 

 46وتقييم المخاطر المالية واالقتصادية الواردة بالفئة رقم 

خدمات التنبؤ والتحليل االقتصادي؛ بحوث السوق في صورة تنبؤ بالمنتجات  - 58الفئة 

خاطر والمبيعات لصالح آخرين؛ تحليل وتجميع بيانات متعلقة باألعمال؛ خدمات تقييم م

األعمال؛ توفير معلومات وبيانات متعلقة باألعمال؛ توفير معلومات وبيانات في مجال 

 58الشئون االقتصادية. الواردة بالفئة رقم 

إصدار تقييمات متعلقة بنوعية االستثمار لسندات شركات المساهمة وسندات   - 56الفئة 

أوراق مالية أخرى؛ تقديم حكومية، صناديق استثمار ُمدارة، وأدوات متعلقة بالدين و

بحوث وتحليل مالي واقتصادي، خدمات إدارة مخاطر مالية وخدمات استشارية متعلقة 

بالمخاطر االئتمانية والمالية األخرى؛ خدمات تقييم المخاطر المالية؛ تحليل بيانات 

 56مالية؛ توفير معلومات وبيانات مالية. الواردة بالفئة رقم 

ورات إلكترونية أونالين، غير قابلة للتنزيل، أي دوريات، توفير منش  - 04الفئة 

كتيبات، بحوث، تقارير وصحف في مجال التحليل المالي واالقتصادي، إدارة المخاطر 

المالية واالقتصادية، وتقييم المخاطر المالية واالقتصادية؛ خدمات تعليمية، أي، توفير 

الئتمان، أسواق رأسمالية، تمويل تدريب يقدمه معلم وأونالين في مجاالت البنوك وا

الشركات، منتجات مهيكلة ومشتقاتها، إدارة وتحليل المخاطر، والتطوير الشخصي 

 04والمهني، وتوزيع مواد تدريبية فيما يتعلق بذلك. الواردة بالفئة رقم 

( فيما يتعلق ببرمجيات مستخدم في قياس SaaSخدمات برمجيات كخدمة ) - 02الفئة 

طر، تحليل المخاطر المالية واالئتمانية، برمجيات مستخدَم في تصميم، وإدارة المخا
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 جريدة 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 دعد

وتحليل، وإدارة ونمذجة وتقديم أدوات مالية وحقائب مالية، وتوفير بحوث، ومعلومات 

( فيما يتعلق ببرمجيات SaaSوبيانات مالية واقتصادية؛ خدمات برمجيات كخدمة )

خاطر، تحليل المخاطر المالية تطبيق لهاتف جوال مستخدم في قياس وإدارة الم

واالئتمانية، برمجيات مستخدَم في تصميم، وتحليل، وإدارة ونمذجة وتقديم أدوات مالية 

وحقائب مالية، وتوفير بحوث، ومعلومات وبيانات مالية واقتصادية؛ خدمات تطوير، 

وصيانة، ودعم وتخصيص فيما يتعلق ببرمجيات مستخدم في قياس وإدارة المخاطر، 

يل المخاطر المالية واالئتمانية، برمجيات مستخدَم في تصميم، وتحليل، وإدارة تحل

ونمذجة وتقديم أدوات مالية وحقائب مالية، وتوفير بحوث، ومعلومات وبيانات مالية 

 02واقتصادية. الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها 154311االشتراطات        :      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

 

 

 لعالمة ا

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430794 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه مصرية مؤلفة  -الريادة لضرب االرز وتصنيع الحاصالت الزراعية  

 وقائمة وفقا للقانون المصرى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محافظه  -مركز دمنهور  -ناحيه االبعاديه  -ه الزراعي طريق اسكندري 80الكيلو 

 جمهوريه مصر العربيه -البحيره 

 39 - 35 -22 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

"الورق و األصناف المصنوعة منه و الورق المقوى )الكرتون( و األصناف  - 46الفئة 

الصور  -د التجليد موا -المطبوعات  –المصنوعة منه غير الواردة في فئات أخرى 

األدوات الكتابية و مواد اللصق )التي تستخدم كأدوات الكتابية أو  -الفوتوغرافية 

المواد البالستيكية المستخدمة في  -لوازم المكاتب ) عدا األثاثات(  -لألغراض المنزلية( 

حروف الطباعة و األكليشيهات  -التغليف بوجه خاص الحوافظ األكياس و الرقائق 

 " 46هذه المنتجات واردة بالفئة  وجميع

"الحبال والخيوط والشباك والخيام والمظالت والمشمع واألشرعة واألكياس  - 22الفئة 

والحقائب )غير الواردة في فئات أخرى(؛ مواد التبطين والحشو )عدا ما كان من 

من  المطاط أو البالستيك(؛ مواد النسيج من األلياف الخام، حقائب ]مظاريف، وأكياس[

القماش، تستخدم في التغليف ، حقائب ]أكياس[ نقل وتخزين المواد كبيرة الحجم، خيوط 

ربط غير معدنية لألغراض الزراعية، أحزمة غير معدنية لشحن وتعبئة الحموالت 

 " 22الواردة بالفئة 

الخاصة بالتجارة و األعمال التجارية و  58" جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 58الفئة 

زيع البضائع و المنتجات و خدمات التصدير و االستيراد و الدعاية و اإلعالن و إدارة تو

األعمال و توجيه األعمال و االستيراد و التصدير و جميع هذه الخدمات فى مجال 

 " 22، 46المنتجات الوارة فى الفئة 

 50بالفئة  "النقل و تغليف السلع و تخزين السلع و جميع هذه الخدمات واردة - 50الفئة 

 "22، 46فى مجال الفئات 
 

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

495998بالعالمة رقم 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 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 

 : 
 

    0432847 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ركة بكر لالستيراد ش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قسم بوالق الدكرور  -ش حنفي عواد  48

 35 - 16 -9 -8 -7 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 

 7جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 7الفئة 

 5ت الواردة بالفئة جميع المنتجا - 5الفئة 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 

 46جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 46الفئة 

االعمال التجارية والتسويق االلكتروني والمحالت والموالت التجارية  - 58الفئة 

فيما يخص كافة منتجات الفئات المذكورة  58وخدمات البيع والشراء واالعالن بالفئة 

 بصفة خاصة العدد واالدوات واالجهزة والمعدات واالكسسواراتو
 

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

وغيرها 491803
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423243 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ش م م  2444الحرية  -شركة الحرية للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية الثانية  B 2مدينة العاشر من رمضان 

 35 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 46مطبوعات الشركة فئة  - 46الفئة 

االستيراد والتصدير فى مجال  -عالن واالعمال التجارية الدعاية واال - 58الفئة 

 58الشيكوالته فقط فئة 
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 جريدة 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 

 : 
 

    0423244 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية - 2444الحرية  -شركة الحرية للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 القاهرة -قسم النزهة  -ش جوزيف تيتو  440

 35 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 46مطبوعات الشركة الواردة بافئة رقم  - 46الفئة 

 58االستيراد والتصدير بالفئة رقم  -الدعاية واالعالن واالعمال التجارية  - 58الفئة 

 54فى مجال الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 مة العال

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423245 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -( 2444شركة الحرية للصناعات الغذائية )الحرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم النزهة  -شارع جوزيف تيتو  440

 35 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 46مطبوعات الشركة بالفئة  - 46الفئة 

فى  58االستيراد والتصدير بالفئة  -الدعاية واالعالن واالعمال التجارية  - 58الفئة 

 مجال الحلويات والشيكوالته
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 جريدة 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 

 : 
 

    0432262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11 

 :التسجيل بإسم طال
 

 مصرى الجنسية -فردى  -حسين حسن عبد العزيز ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 امام مرور الحوامديه  -امتداد الميزان  20 -الحوامديه   -الجيزة 

 35 - 25 -18 : المةــــــات العـــفئ
 

 45جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 45الفئة 

 28المنتجات الواردة بالفئه رقم  جميع - 28الفئة 

 58التسويق والتوزيع والدعايه الواردة بالفئه رقم  - 58الفئة 
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 الصناعيةجريدة 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 

 : 
 

    0432264 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -حسين حسن عبد العزيز ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 امام مرور الحوامديه -امتداد الميزان  20 -الحوامديه   -الجيزة 

 35 - 25 -18 : المةــــــات العـــفئ
 

 45جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 45الفئة 

 28جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 28الفئة 

 58ايه الواردة بالفئه رقم التسويق والتوزيع والدع - 58الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل 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 

 : 
 

    0412087 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -وائل صالح الدين زكى وشريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -ر من رمضان مدينة العاش A4المنطقة الصناعية  -447قطعة 

 35 - 21 -11 : المةــــــات العـــفئ
 

 44جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 44الفئة 

 24جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 24الفئة 

االعمال التجاريه و خدمات االستيراد و التصدير و خدمات البيع و الشراء و  - 58الفئة 

 24-44في مجال الفئات  58فئئة التسويق واالعالن الوارده بال
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 جريدة 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 

 : 
 

    0431576 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -عمرو محمد عبد المنعم حسنى محمد ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  6 -الشيخ زايد  -المجاورة الثانية  - 46الحي  -شارع البستان  404

 35 - 24 -21 -20 -11 : المةــــــات العـــفئ
 

 44كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 44الفئة 

 24كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 24الفئة 

 24كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 24الفئة 

 20افة المنتجات الواردة بالفئة رقم ك - 20الفئة 

 ( 20)  -(  24)  -(  24) -(  44في مجال الفئات )  58خدمات الفئة  - 58الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432799 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -خلف عبد الرحيم عبد العال سالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الشيخ زايد  - 458ق 5م  0ح 

 39 - 35 -21 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

انتاج قطع ملحقة بالمكانس الكهربائية لنشر العطور والمطهرات الوارد بالفئة  - 7الفئة 

7 

 24انتاج مباخر الطيب والعطور الوارد بالفئة  - 24ة الفئ

 24,  7بمجال الفئة  58خدمات االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 58الفئة 

 24,  7في مجال الفئة  50التعبئة والتغليف والتوزيع الوارد بالفئة  - 50الفئة 
 

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

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 

 : 
 

    0428174 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد احمد عبد الله العجمى العاصى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش د/ الشين 4مدخل  - 64الدور السابع شقة  -الكوم االخضر  -ش فيصل  406

 39 - 35 -21 : المةــــــات العـــفئ
 

 24المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 24الفئة 

 24فى مجال الفئة  58خدمات الفئة  - 58الفئة 

 24فى مجال الفئة  50خدمات الفئة  - 50الفئة 
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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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 جزال يجوز  - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

رقم  قدم عنها طلب

 : 
 

    0415482 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة درويش للمنسوجات والمالبس الجاهزة عادل محمد درويش وشركاة 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -محرم بك  -المنطقة الصناعيه  -شارع  االسالم   5

 35 - 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 28المالبس ولباس القدم واغطيه الرأس الواردة بالفئة رقم  - 28الفئة 

فى مجال المالبس ولباس القدم واغطيه  58االستيراد والتصدير بالفئه  - 58الفئة 

 28الرأس الواردة بالفئة رقم 
 

134198االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 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 

 : 
 

    0432574 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -واتش مي للمالبس الجاهزة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -ش قصر النيل  5

 35 - 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 28جميع منتجات الفئة  - 28فئة ال

خدمات البيع و االستيراد و التصدير و العرض عن طريق السوشيال ميديا و  - 58الفئة 

 28في مجال الفئة  58الخدمات التسويقيه بالفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 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 

 : 
 

    0427372 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  4

 29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5ئة زيت عطرى بالف - 5الفئة 

 8زيت طبى بالفئة  - 8الفئة 

 20زيت طعام بالفئة  - 20الفئة 
 

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

التجارية على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427375 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  4

 29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - 5الفئة 

 8قم زيت طبى الوارد بالفئة ر - 8الفئة 

 20زيت طعام الوارد بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427376 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  4

 29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5زيت عطرى بالفئة  - 5الفئة 

 8زيت طبى بالفئة  - 8الفئة 

 20زيت طعام بالفئة  - 20الفئة 
 

اطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمةاالشتر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427378 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -باب الخلق  -يدان احمد ماهر م 4

 29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - 5الفئة 

 8زيت طبى الوارد بالفئة رقم  - 8الفئة 

 20زيت طعام الوارد بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

ة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضح
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 جريدة 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 

 : 
 

    0427379 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  4

 29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - 5الفئة 

 8زيت طبى الوارد بالفئة رقم  - 8الفئة 

 20زيت طعام الوارد بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427381 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  4

 29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - 5الفئة 

 8زيت طبى الوارد بالفئة رقم  - 8الفئة 

 20زيت طعام الوارد بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

م قدم عنها طلب رق

 : 
 

    0427383 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  4

 29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5رى الوارد بالفئة رقم زيت عط - 5الفئة 

 8زيت طبى الوارد بالفئة رقم  - 8الفئة 

 20زيت طعام الوارد بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

التجارى
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 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 

 : 
 

    0427387 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  4

 29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5زيت عطرى الوارد بالفئة رقم  - 5الفئة 

 8زيت طبى الوارد بالفئة رقم  - 8الفئة 

 20زيت طعام الوارد بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

التجارى



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
 

 

 

167 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427507 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  4

 29 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5زيت عطرى بالفئة  - 5الفئة 

 8بى بالفئة زيت ط - 8الفئة 

 20زيت طعام بالفئة  - 20الفئة 
 

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

وغيرها 453813العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

168 

 

 جريدة 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 

 : 
 

    0377458 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/10/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -افاق سنتر للتجارة والتصدير والتوريدات  ش . ذ . م . م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  6 -قرب معهد الحصرى للغات  -الحى االول 

 35 - 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 54المكسرات بجميع انواعها الوارده بالفئه   - 54الفئة 

 54فى مجال المكسرات الوارده بالفئه  58االعمال التجاريه الوارده بالفئه   - 58الفئة 
 

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

455555ع العالمة العالمة مرتبطة م -والرسم كال على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429181 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره 45447بلوك  6الصناعيه االولي رقم المنطقه  -مدينه العبور 

 35 - 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 54المخبوزات والحلويات بكافه انواعها بالفئة   - 54الفئة 

في مجال المخبوزات والحلويات  58االستيراد والتصدير والتجاره بالفئة  - 58الفئة 

 54بكافه انواعها بالفئه 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432800 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -خلف عبد الرحيم عبد العال سالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -يد الشيخ زا - 458ق  5م  0ح 

 39 - 35 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات التجميل والعطور الواردة بالفئة رقم   - 5الفئة 

 5فى مجال الفئة  58خدمات االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - 58الفئة 

 5في مجال الفئة  50التعبئة والتغليف والتوزيع الوارد بالفئة رقم  - 50الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 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 

 : 
 

    0428623 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -يونى ماكس 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 القليوبية -شبرا الخيمة اول  -الفرنواني  -شارع عبد العال  444

 35 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئة رقم  - 5الفئة 

 8جميع منتجات الفئة رقم  - 8الفئة 

في مجال  58م االعمال التجارية واالستيراد والتصدير الوارد بالفئة رق - 58الفئة 

 8 - 5الفئات 
 

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 

 : 
 

    0430787 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -دالى اكسبورت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينه نصر  -ش مصطفى النحاس  82

 35 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 5الفئة 

 8جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 8الفئة 

 8 - 5فى مجال الفئات  58االستيراد والتصدير بالفئه  - 58الفئة 
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 جريدة 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 

 : 
 

    0396588 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -هاز مصر للمقاوالت ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينه المعراج العلوي خلف  -  80بالعقار  -فيال الدوبلكس الدور الرابع بعد االرضي 

 القاهره -بجوار مدرسه الليسيه الفرنسي  -عادي كارفور الم

 42 - 37 -35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه تقديم االستشارات في مجال   - 58الفئة 

تركيب الرخام والجرانيت ومقاوالت تركيب الرخام والجرانيت واالحجار الطبيعيه 

 58ئه والصناعيه الوارده بالف

  57المقاوالت العامه الواردة بالفئة رقم  - 57الفئة 

 02التصميمات الهندسية الوارده بالفئه رقم  - 02الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423453 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد سيف االسالم محمد عبد الحميد عبد الرحمن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -الزقازيق  -قرية غزالة الخيس  

 37 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا السرنجات 44ل الفئه فى مجا 58ادارة الفنادق و التوريدات بالفئة  - 58الفئة 

 57المقاوالت العامة بالفئة  - 57الفئة 
 

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 

 : 
 

    0429871 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -حى الدين احمد سالم غادة م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادي  -طره االسمنت  -ش عبد النبي كورنيش النيل  44

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 التوريد والتسويق فى مجال اجهزة االتصاالت 58خدمات الفئة  - 58الفئة 

 57خدمات الفئة  - 57الفئة 
 

400550العالمة 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 ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430724 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة كرييتف موتورز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القاهرة  -التجمع الخامس  -القطاع الرابع  -شارع التسعين الجنوبي  5/ 567عقار رقم 

 القاهرة -الجديدة 

 37 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 58خدمات معرض سيارات بالفئة رقم  - 58الفئة 

 57خدمات صيانة السيارات الواردة بالفئة رقم  - 57الفئة 
 

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

بأن الشكل  الوارد بالعالمة شكل وليس حرف



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
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 جريدة 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 

 : 
 

    0429388 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات  -ي وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية سهل لخدمات الدفع االلكترون

 مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم المقطم ب  - 0شارع  -مساكن اطلس  24ب 

 38 - 36 -35 : المةــــــات العـــفئ
 

 58التسويق االلكترونى الوارد بالفئه  - 58الفئة 

 56خدمات الفئه  - 56الفئة 

 55خدمات الفئه  - 55الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 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 

 : 
 

    0429389 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -المصريه للخدمات المجتمعيه )خدماتى( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حدائق القبه  -الدور االول  -ش امتداد ولى العهد خلف سور المخابرات  40

 38 - 36 -35 : المةــــــات العـــفئ
 

 58التسويق االلكترونى الوارد بالفئه  - 58الفئة 

 56خدمات الفئه  - 56الفئة 

 55خدمات الفئه  - 55الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428858 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -سينجالريتي فاينانس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -بدين عا -ش طلعت حرب  02

 42 - 38 -35 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 0الفئة 

 58التسويق االلكترونى الوارد بالفئة رقم  - 58الفئة 

 55جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 55الفئة 

 02جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 02الفئة 
 

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

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 

 : 
 

    0430540 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسوليه محدوده -شركة فيتنس كونكشن 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 -المعادي الجديده  -ش محمد عبد الوهاب  - 0شقه  5الدور  -تقسيم الالسلكي  2ب/5

 القاهره -المعادي 

 42 - 38 -35 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 0موبايل ابليكشن الوارد بالفئه رقم  - 0الفئة 

 58تسويق الكتروني الوارد بالفئه رقم  - 58الفئة 

 55خدمات االنتر نت الواردة بالفئه رقم  - 55لفئة ا

 02تصميم برامج كمبيوتر الواردة بالفئه رقم  - 02الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433543 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركه مساهمه -الشركة المصرية االوروبية للمعارض والتجارة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -ش اسيوط العروبه  45

 39 - 35 -25 : المةــــــات العـــفئ
 

 28منتجات الفئه  - 28الفئة 

 28ه فى مجال الفئ 58خدمات الفئه  - 58الفئة 

 28فى مجال الفئه  50خدمات الفئه  - 50الفئة 
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 جريدة 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 

 : 
 

    0431995 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -مصطفى عاشور عبد  الفتاح ابراهيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز منشاه القناطر الخيريه -د المناشي البل

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

 20المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 20الفئة 

 54المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 54الفئة 

 54المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 54الفئة 

 54 - 54 - 20 في مجال الفئات 58الخدمات الوارده بالفئه  - 58الفئة 

 54 - 54 - 20في مجال الفئات  50الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 50الفئة 
 

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

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

ا طلب رقم قدم عنه

 : 
 

    0431996 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مصطفى عاشور عبد  الفتاح ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مركز منشاه القناطر  -المناشي البلد 

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

 20المنتجات الورده بالفئه  - 20الفئة 

 54المنتجات الوارده بالفئه  - 54الفئة 

 54المنتجات الوارده بالفئه  - 54الفئة 

 20/54/54في مجال  58الخدمات الوارده بالفئه  - 58الفئة 

 20/54/54في مجال  50الخدمات الوارده بالفئه  - 50الفئة 
 

الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح  -االشتراطات        :      



تنمية التجارة الداخليةجهاز   
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 جريدة 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 

 : 
 

    0431994 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -مصطفى عاشور عبد  الفتاح ابراهيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منشاه القناطر الخيريه مركز -المناشي البلد 

 39 - 35 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا الفواكه والخضروات المحفوظه  20المنتجات الورده بالفئه  - 20الفئة 

ماعدا الفواكه والخضروات  20في مجال  58الخدمات الوارده بالفئه  - 58الفئة 

 المحفوظه

ماعدا الفواكه والخضروات  20جال في م 50الخدمات الوارده بالفئه  - 50الفئة 

 المحفوظه
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 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 

 : 
 

    0424029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الشحات ابراهيم بدر مقلد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصيفر البلد بملك / ابراهيم بدر احمد مقلد مركز دسوق كفر الشيخ

 39 - 35 -30 : المةــــــات العـــفئ
 

 54االرز فقط الوارد بالفئه  - 54الفئة 

 54في مجال االرز فقط الوارد بالفئة  58خدمات الفئة  - 58الفئة 

 54في مجال االرز فقط الوارد بالفئة  50خدمات التعبئة والتغليف بالفئة  - 50الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431992 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مصطفى عاشور عبد  الفتاح ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مركز منشاه القناطر  -المناشي البلد 

 39 - 35 -31 -30 : المةــــــات العـــفئ
 

 54المنتجات الوارده بالفئه  - 54الفئة 

 54المنتجات الوارده بالفئه  - 54الفئة 

 54، 54في مجال  58الخدمات الوارده بالفئه  - 58الفئة 

 54، 54في مجال  50 الخدمات الوارده بالفئه - 50الفئة 
 

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

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فرد  -مصطفى عاشور عبد  الفتاح ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز منشاه القناطر الخيريه -المناشي البلد 

 39 - 35 -31 -30 : المةــــــات العـــفئ
 

 54المنتجات الوارده بالفئه  - 54الفئة 

 54ئه المنتجات الوارده بالف - 54الفئة 

 54/54في مجال / 58الخدمات الوارده بالفئه  - 58الفئة 

 54/54في مجال / 50الخدمات الوارده بالفئه  - 50الفئة 
 

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

عن كل مقطع على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

رقم قدم عنها طلب 

 : 
 

    0376121 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/09/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ستولر الشرق األوسط ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الحرة العامة االسماعيلية

 39 - 37 -35 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال المخصبات الزراعيه  58والتسويق بالفئة  االستيراد والتصدير - 58الفئة 

 االمالح المعدنيه -االحماض  -واالسمده الزراعيه والتقاوى والبذور والكيماويات 

تجميع االالت الزراعيه واالت الحصاد وتجميع معدات واالت الرش  - 57الفئة 

 57الزراعى بالفئة 

 -المبيدات الحشريه المنزليه  -الزراعه  تعبئة المبيدات والمواد االوليه لزوم - 50الفئة 

 50المبيدات للحشائش 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 

 : 
 

    0428536 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -دكانة الدارة المطاعم   شركة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الشيخ زايد  - 8شقة  -الدور الثاني  - 46قطعة  -المجاورة الثانية  -الحي االول 

 الجيزة

 39 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

التجارية واالستيراد  خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجية االعمال - 58الفئة 

 52,  54في مجال الفئات  58والتصدير وخدمات البيع والتجزئة بالفئة 

 52,  54في مجال الفئات  50التعبئة والتغليف والتوزيع الواردة بالفئة  - 50الفئة 
 

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 

 : 
 

    0417745 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة سيماك الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -قسم الدقي  -ش التحرير  - 60بالدور التاسع المتكرر بالعقار  55شقة 

 35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات التجميل بالفئة  - 5الفئة 

 58الدعاية و االعالن بالفئة  - 58الفئة 
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 جريدة 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 

 : 
 

    0426861 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -شركة براند للصناعات الدوائية 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قسم الدقي  -شارع التحرير  60بالدور الخامس مكرر بالعقار رقم  22شقة 

 35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات تجميل الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 

 58دعاية واعالن الواردة بالفئة رقم  - 58الفئة 
 

اللوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على ا
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 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 

 : 
 

    0426862 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -شركة براند للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قسم الدقي  -التحرير  شارع 60بالدور الخامس مكرر بالعقار رقم  22شقة 

 35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات تجميل الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 

 58دعاية واعالن الواردة بالفئة رقم  - 58الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -امها مجمعه باستخد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426863 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة براند للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قسم الدقي  -شارع التحرير  60رقم بالدور الخامس متكرر بالعقار  22شقة 

 35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات تجميل بالفئة  - 5الفئة 

 58دعاية واعالن بالفئة  - 58الفئة 
 

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

484990العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن البيان التجارى  - باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426865 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -شركة براند للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قسم الدقي  -شارع التحرير  60بالدور الخامس متكرر بالعقار رقم  22شقة 

 35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات تجميل الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 

 58دعاية واعالن الواردة بالفئة رقم  - 58الفئة 
 

وان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االل
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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 جزال يجوز التعامل  - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426866 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة براند للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قسم الدقي  - شارع التحرير 60بالدور الخامس متكرر بالعقار رقم  22شقة 

 35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات تجميل بالفئة  - 5الفئة 

 58دعاية واعالن بالفئة  - 58الفئة 
 

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 

 : 
 

    0426867 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2020/11/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -شركة براند للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قسم الدقي  -شارع التحرير  60بالدور الخامس مكرر بالعقار رقم  22شقة 

 35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 5حضرات تجميل الواردة بالفئة مست - 5الفئة 

 58دعاية واعالن الواردة بالفئة رقم  - 58الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 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 

 : 
 

    0405231 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -مصطفى محمد عبد المنعم محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شقة  -الدور الخامس  -القاهرة  -الزيتون  -من ش ترعة الجبل  -أ مكرر ش النواوى  5

26 

 41 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 58لوارد بالفئة رقم موقع الكترونى بجميع صفحاته على السوشيال ميديا ا - 58الفئة 

 04مركز ترفيهى و تعليمى لالعالم و الرسوم المتحركة الوارد بالفئة رقم  - 04الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429420 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين المرعية فى  -ماريوت ورلدوايد كوربوريشن 

 والية ماريالند  فى الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 24547ماريالند  -بيثيسدا  -فيرنوود رود  44044

 43 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

اإلعالن وتوجيه األعمال وإدارة األعمال؛ برامج الجوائز التحفيزية؛ الترويج  - 58الفئة 

لخدمات الفنادق والمنتجعات وشركات الطيران وتأجير السيارات ونظام المشاركة 

الجوائز التحفيزية؛ تنظيم وتشغيل  بالوقت والسفر واإلجازات من خالل برامج

 58واإلشراف على برامج الوالء. الواردة بالفئة رقم 

الخدمات الفندقية؛ خدمات المطاعم والحانات؛ خدمات المنتجع واإليواء؛  - 05الفئة 

خدمات تقديم الطعام والشراب؛ االقامة المؤقتة؛ خدمات حجز الفنادق للغير؛ خدمات 

 05لجوائز التحفيزية. الواردة بالفئة رقم فندقية تتميز ببرامج ا
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ى الجنسيةمصر -فرد   -عبد الجليل عيد عبد الجليل محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -ملك/  عبد الجليل محمود  -الزقازيق  -حي مبارك  -شارع االمام الشافعي 40

 35 - 10 -5 : المةــــــات العـــفئ
 

 8المستلزمات الطبيه الواردة بالفئة رقم  - 8الفئة 

 44المسلزمات الطبيه بالفئة  - 44الفئة 

 44 - 8في مجال الفئات  58دمات الفئة خ - 58الفئة 
 

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 النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئؤلية محدوده -السعودى االمريكى لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -البساتين  -الدور التاسع  -برج الرا  44485العقار  رقم 

 35 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6واردة بالفئة رقم الواح الكالدينج و الواح االلمونيوم و القطاعات المعدنية ال - 6الفئة 

خدمات االستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه و الدعاية و االعالن  - 58الفئة 

 6في مجال الفئة  58الواردة بالفئة 
 

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 

 : 
 

    0429534 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -وانغ لينغ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اوف يانغ غوانغ هاي وان هوا يوان ، باويوان رود ،  5، تاور بي ، بيلدينغ  2546روم 

 -نزهين سيتي ، غوانغدونغ بروفينس كسيكسيانغ ستريت ، باوان ديستريكت ، شي

 الصين

 35 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

تطبيقات برامج الكمبيوتر، يمكن تنزيلها؛ الساعات الذكية )جهاز معالجة  - 0الفئة 

البيانات(؛ أساور تحديد مشفرة، مغناطيسية؛ برامج الكمبيوتر المسجلة؛ أجهزة كمبيوتر 

لطرفية؛ أجهزة كمبيوتر محمولة؛ أجهزة الكمبيوتر؛ ملبوسة؛ أجهزة الكمبيوتر ا

خراطيش حبر فارغة للطابعات وآالت التصوير؛ طابعات الصور؛ أجزاء الكمبيوتر؛ 

عداد الخطى؛ عدادات؛ أجهزة لفحص ختم الرسائل؛ آالت تستخدم في الخدمة 

ة؛ المصرفية؛ آالت تسجيل النقد؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدني

الدكتافونات ]ممالة[؛ صور ُمجسَّمة؛ وسائل لوضع عالمات خطوط الحاشية؛ آالت 

التصويت؛ آلة اليانصيب؛ جهاز التعرف على الوجه؛ نساخات تصويرية ]الفوتوغرافية، 

الكهروستاتيكي، الحرارية[؛ مقاييس الحمامات؛ أجهزة وأدوات قياس الوزن؛ مقياس 

ة؛ مقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ الهواتف الدهون في الجسم لألغراض المنزلي

المحمولة؛ أجهزة تعقب النشاط التي يمكن ارتداؤها؛ الهواتف الذكية في شكل األساور؛ 

حامالت الهواتف المحمولة للمركبات؛ علب للهواتف الخلوية؛ موجهات الشبكة؛ عصي 

كل ساعة؛ أجهزة اتصال سيلفي لالستخدام مع الهواتف الذكية؛ الهواتف الذكية على ش

بيني؛ أجهزة وأدوات المالحة وتحديد المواقع اإللكترونية؛ خزائن لمكبرات الصوت؛ 

شاشات عرض الفيديو القابلة لالرتداء؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ سماعات؛ كاميرات 

الفيديو؛ كاميرات لوحة القيادة؛ آالت التعلم؛ جهاز التلفزيون؛ جهاز تسجيل الصوت؛ 

ق الجهاز الفوقي؛ حوامل ألجهزة التصوير الفوتوغرافي؛ الكاميرات ]التصوير صندو

الفوتوغرافي[؛ أجهزة عرض الفيديو؛ أجهزة عرض الوسائط المتعددة؛ أدوات القياس؛ 

جهاز تحليل الهواء؛ مقياس الرطوبة؛ مؤشرات تلقائية للضغط المنخفض في إطارات 

[؛ موازين الحرارة، ليست لألغراض الطبية؛ السيارة؛ األساور المتصلة ]أدوات القياس

أجهزة التدريس السمعي البصري؛ روبوتات تعليمية؛ أجهزة قياس كهربائية؛ أجهزة 

محاكاة لتوجيه المركبات والتحكم فيها؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ مواد للمصادر 

كترونية؛ الرئيسية للتيار الكهربائي ]أسالك وكابالت[؛ أشباه الموصالت؛ رقائق إل
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 جريدة 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

الموصالت الكهربائية؛ المقابس الكهربائية؛ مجسات؛ مآخذ كهربائية؛ مجسات درجة 

الحرارة؛ مفاتيح كهربائية؛ محوالت كهربائية؛ مفاتيح التحويل ألجهزة االتصاالت؛ 

شاشات الفيديو؛ جهاز التحكم عن بعد؛ أجهزة التحكم عن بعد لألغراض المنزلية؛ ألياف 

للضوء[؛ جهاز تنظيم الحرارة؛ واقيات من الصواعق بصرية ]خيوط موصلة 

]قضبان[؛ أجهزة تحليل كهربائي؛ أجهزة إطفاء الحريق؛ جهاز إشعاعي لألغراض 

الصناعية؛ خوذات واقية؛ أجهزة الحماية لالستخدام الشخصي ضد الحوادث؛ خوذات 

ة؛ أجهزة الدراجات؛ أقنعة واقية؛ نظارات واقية؛ تركيبات كهربية للحماية ضد السرق

انذار؛ أقفال األبواب البيومترية؛ أعين سحرية للمراقبة من األبواب؛ أجراس األبواب 

الكهربائية؛ نظارات طبية؛ نظارات شمسيه؛ بطاريات كهربائية؛ شواحن البطارية؛ 

مصدر طاقة محمول )بطاريات قابلة إلعادة الشحن(؛ الرسوم المتحركة؛ صفارات 

ي للبيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات )مغناطيسات رياضية؛ وسائل الفحص الضوئ

زخرفية(؛ سياجات مكهربة؛ أطواق إلكترونية لتدريب الحيوانات؛ مغناطيسات الثالجة؛ 

شرائط سبايك قابلة للنشر عن بعد إليقاف السيارات عن طريق ثقب اإلطارات؛ شريحة 

يه الماشية؛ أجهزة جوال؛ أقالم شاشة تعمل باللمس؛ خشخيشات إشارات الحيوانات لتوج

كمبيوتر لوحي؛ مسند فأرة الحاسوب؛ حقائب الكمبيوتر؛ قارئات البطاقات اإللكترونية؛ 

لوحات مفاتيح الكمبيوتر؛ وحدة الذاكرة الفالشية؛ الطابعات النافثة للحبر؛ أجهزة 

الترجمة اإللكترونية المحمولة في الجيب؛ فأرة الحاسوب ]ملحقات الكمبيوتر[؛ 

ذات الذكاء االصطناعي؛ محطات شاشة تفاعلية تعمل باللمس؛ أساور الروبوتات 

تعريف إلكترونية مشفرة؛ كاميرا مراقبة خارجية؛ لوحة مفاتيح الجهد العالي 

والمنخفض؛ أدوات اختبار الغاز؛ مفاتيح االضاءة؛ جهاز قياس المسافة؛ لوحة 

؛ كبالت يو إس بي التصحيح؛ المنافذ الكهربائية؛ أجهزة شحن البطارية للسيارات

للهواتف الخلوية؛ شاشات الكريستال السائل؛ شاشة التلفزيون؛ سماعات السلكية 

لالستخدام مع الهواتف الذكية؛ سماعات إلغاء الضوضاء؛ سماعات األذن؛ 

ميكروفونات؛ كاميرات الرؤية الخلفية للمركبات؛ الخوذات الواقية الخاصة بالرياضة؛ 

ذكية، قابلة للتنزيل؛ شاحن السلكي؛ شاحن يو اس بي؛ عصي تطبيقات برامج الهواتف ال

سيلفي للهواتف الذكية أو الكاميرات؛ عصي السيلفي ] حامل أحادى القوائم محمول 

باليد[؛ جهاز عرض بصري؛ جهاز عرض التركيز التلقائي؛ محوالت الطاقة؛ وسائل 

للكشف عن الغازات  إنذار ضد الحريق؛ كاشفات الدخان؛ كاشفات الحريق؛ أجهزة إنذار

القابلة لالشتعال؛ قارئات الكتب اإللكترونية؛ الهواتف الذكية؛ األغشية الواقية المعدة 

للهواتف الذكية؛ حوامل الهواتف المحمولة؛ أجهزة تعيين المدى؛ كاشف جودة الهواء في 

؛ الهواء الطلق؛ مآخذ محمولة؛ كتب إلكترونية؛ نظارات ذكية )جهاز معالجة البيانات(

حقيبة بطانة للكمبيوتر المحمول؛ منافذ متعددة الوظائف؛ جهاز بلوتوث لمكافحة السرقة؛ 

أجهزة استقبال الصوت والفيديو؛ شاشات عرض الفيديو المثبتة على الرأس؛ الكاميرات 

ذات الذكاء االصطناعي؛ قلم اختبار جودة المياه؛ بنك طاقة؛ قاعدة الشحن؛ مقابس 

عليم المبكر؛ أقالم القراءة؛ موصل كهربائي؛ سماعات الرأس؛ الشحن السريع؛ آلة للت

جدار افتراضي لروبوتات التنظيف؛ المحوالت التيار الكهربائي؛ أجهزة التحكم عن بعد 

ألجهزة تكييف الهواء؛ شاشة خاصة مضادة للوهج لتلفزيون اإلسقاط بالليزر؛ مرطاب 

؛ مجسات األشعة تحت محرار؛ موزعات التركيز اإللكترونية؛ مجسات الحركة

الحمراء؛ مجسات درجة الحرارة والرطوبة؛ مفاتيح السلكية؛ أجهزة إنذار تسرب المياه؛ 

أقفال األبواب الرقمية؛ أقفال كهربائية؛ أقفال ذكية؛ أجهزة إنذار تسرب الغاز؛ أجهزة 

 إنذار الدخان؛ مجسات الباب والنافذة؛ أجهزة تلفزيون اإلسقاط بالليزر؛ الكاميرات؛

مرايا الرؤية الخلفية الذكية؛ مستشعرات الضوء؛ سوار ذكي؛ سوار معصم ذكي؛ 
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 جريدة 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

تلفزيون اإلسقاط بالليزر؛ مسجالت مرآة الرؤية الخلفية؛ آلة الترجمة؛ بوابة متعددة 

الوظائف؛ منصات الشحن الالسلكي للهواتف الذكية؛ كبالت البيانات؛ برمجيات الهاتف 

نية للكمبيوتر للسماح للمستخدمين بإجراء المعامالت الذكي؛ برامج التجارة اإللكترو

التجارية اإللكترونية عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ برامج التجارة اإللكترونية؛ برامج 

التجارة اإللكترونية الحاسوبية لبيع البضائع؛ برمجيات التجارة اإللكترونية للهواتف 

للهواتف المحمولة للسماح  المحمولة لبيع البضائع؛ برامج التجارة اإللكترونية

للمستخدمين بإجراء المعامالت التجارية اإللكترونية عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ برامج 

الكمبيوتر القابلة للتنزيل لتشغيل مواقع التجارة اإللكترونية؛ برامج التجارة اإللكترونية 

ج تطبيقات الهاتف الحاسوبية القابلة للتنزيل لبيع البضائع وشرائها عبر اإلنترنت؛ برام

المحمول لبيع وشراء البضائع عبر اإلنترنت؛ برامج التجارة اإللكترونية القابلة للتنزيل 

للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية التي تتيح للمستخدمين إجراء 

ة المعامالت التجارية اإللكترونية عبر شبكة كمبيوتر عالمية وجميع هذة المنتجات وارد

 وال ترد ضمن فئات أخري. 0بالفئه 

الدعاية واإلعالن؛ توفير المعلومات التجارية عبر المواقع اإللكترونية؛  - 58الفئة 

توفير سوق عبر اإلنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات؛ ترويج المبيعات لآلخرين؛ 

لومات في مزادات الهاتف والتلفزيون؛ استشارات إدارة شؤون الموظفين؛ تجميع المع

قواعد بيانات الكمبيوتر؛ إدارة حسابات؛ تأجير آالت البيع؛ خدمات البحث عن رعاية؛ 

تأجير منصات البيع؛ خدمات البيع بالتجزئة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية 

والصحية والمستلزمات الطبية؛ عرض البضائع على وسائط االتصال ألغراض البيع 

التجارية؛ تنظيم وإجراء أحداث تسويقية وترويجية بالتجزئة؛ توفير المعلومات 

لآلخرين؛ خدمات وكاالت االستيراد والتصدير؛ اإلعالن التلفزيوني؛ خدمات البيع 

بالتجزئة والجملة؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة؛ خدمات البيع بالتجزئة 

لبيع بالتجزئة والجملة للهواتف أو البيع بالجملة لآلالت واألجهزة الكهربائية؛ خدمات ا

الذكية؛ خدمات اإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت؛ خدمات التجارة اإللكترونية، تحديدا 

توفير المعلومات حول المنتجات عبر شبكات االتصاالت ألغراض الدعاية والمبيعات؛ 

كة توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث في مجال المعلومات التجارية المتاحة عبر شب

كمبيوتر عالمية؛ توفير دليل معلومات تجارية عبر اإلنترنت على اإلنترنت؛ توفير 

معلومات للمستهلكين ومنتجات المستهلك عبر اإلنترنت؛ توفير معلومات المنتج بما في 

ذلك معلومات التكلفة والبائعين؛ توفير معلومات التسوق؛ الطلب المحوسب عبر 

ستهالكية العامة والمواد االستهالكية والسلع المنزلية اإلنترنت الذي يعرض البضائع اال

والسلع االستهالكية العامة؛ خدمات إدارة قواعد البيانات؛ توفير المعلومات والخدمات 

وال ترد  58االستشارية المتعلقة بالتجارة اإللكترونية وجميع هذه الخدمات واردة بالفئة 

 ضمن فئات أخري.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

نها طلب رقم قدم ع

 : 
 

    0423377 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -اجايل للمقاوالت والخدمات العقارية والحلول الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 0شقة  -الدور االول  -شيراتون  -ش مساكن صقر قريش  50

 37 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 56االستثمار العقاري بالفئة  - 56الفئة 

 57العقارات بالفئة  - 57الفئة 
 

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 

 : 
 

    0428583 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -خالد عبد الستار وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  6مدينة  -الحي الرابع  -مج  - 54بالعقار رقم  -4غرفة  - 5الوحدة 

 37 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 56خدمات الفئة  - 56الفئة 

 57خدمات الفئة  - 57الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 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 

 : 
 

    0430131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -روتز للتطوير العقاري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقي  -ش مصدق  - 7عمارة  -الدور السابع  -45شقة 

 37 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 56خدمات الفئة رقم  - 56الفئة 

 57خدمات الفئة رقم  - 57الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

207 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433827 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصريةشركة مساهمة  -شركة شبرا للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزاوية الحمراء  -شارع مجمع المصانع خلف محطة كهرباء شمال القاهرة 

 37 - 13 -11 -9 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7منتجات الفئة  - 7الفئة 

 0منتجات الفئة  - 0الفئة 

 44منتجات الفئة  - 44الفئة 

 45 منتجات الفئة - 45الفئة 

 57خدمات الفئة  - 57الفئة 
 

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

وعن رسم الترس 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 

 : 
 

    0428721 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 شركة ذات مسئؤليه محدوده مصرية -شركة صقر الخليج لخدمة رجال االعمال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -المهندسين  -شارع جامعه الدول  العربيه  74

 45 - 43 -39 -38 : المةــــــات العـــفئ
 

 55جميع خدمات الفئة  - 55الفئة 

 50جميع خدمات الفئة  - 50الفئة 

 05جميع خدمات الفئة  - 05الفئة 

 08جميع خدمات الفئة  - 08الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431531 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بابليك بارتنرز للخدمات الطبيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -شارع التحرير  02

 42 - 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 55جميع خدمات الفئة رقم - - 55الفئة 

 02جميع خدمات الفئة رقم  - 02الفئة 
 

:      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 - 975 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422310 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -عماد الدين عبدالمعطى عبدالحافظ خليل وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسيوط -ابو تيج  -المنتطقة الصناعية 

 39 - 31 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 20الفئة 

 54جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 54الفئة 

 54جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 54الفئة 

 20،54،54جال الفئات فى م 50جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 50الفئة 
 

-----------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 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -يحيي محى الدمرداش محمد الجوهرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اول طنطا  -بملك /هيثم محمد محمود  -شارع النصر من الحكمة  85قم عقار ر

 الغربيه

 39 - 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 54العصادر البو در الواردة بالفئة رقم  - 54الفئة 

 54في مجال الفئة  50التعبئة و التغليف الواردة بالفئة  - 50الفئة 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على  -ك العالمة باستخدامها مجمعه االشتراطات        :      تعهد مال

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 

 : 
 

    0430910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -والء مصطفى احمد محمود الديب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -مكرم عبيد  -ش محمد النادي  20

 44 - 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 02خدمات الفئة رقم  - 02الفئة 

 00خدمات الفئة رقم  - 00الفئة 
 

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

العالمةباستخدامها مجمعه
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

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

 

 

 لعالمة ا

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428186 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمد  عيد رزق وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

العين  -المنطقة الصناعية شمال القطامية  -منطقة الصناعات الصغيرة  - 04قطعة 

 القاهرة -التجمع الثالث  - السخنة

 43 - 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 54الشاى والقرفة والينسون والكركديه بالفئة  - 54الفئة 

 05كوفى شوب بالفئة  - 05الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0414784 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/21 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 مصرى الجنسىة -فرد  -محمد عبد الرازق محمود حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينه العاشر من  -أ   6المنطقه الصناعيه جنوب المنطقه الجمركيه  - 45القطعه رقم 

 الشرقيه  -رمضان 

 45 - 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 00الفئة 

 08جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 08الفئة 
 

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 

 : 
 

    0429536 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 متضامنين مؤلفة طبقا لقوانين المانيا شركة بشركاء -ميرك ك ج أ أ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ألمانيا -دارمستات  -د  -فرانكفورت ستراس  284

 10 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

واضطرابات وااللتهابات الخاصة  -مستحضرات صيدلية لعالج االمراض  - 8الفئة 

 8بنظام الغدد الصماء الواردة بالفئة رقم 

 44معدات واجهزة طبية الواردة بالفئة رقم  - 44الفئة 
 

1103999االشتراطات        :      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 ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 981 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426989 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -المنتجات الطبيعية شركة حراز للصناعات الغذائية و

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ميدان احمد ماهر باب الخلق القاهره 4

 31 - 30 -5 : المةــــــات العـــفئ
 

 8شاى االعشاب الوارد بالفئه  - 8الفئة 

 54اعشاب الوارده بالفئه  - 54الفئة 

 54االعشاب الوارده بالفئه  - 54الفئة 
 

ت        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمةاالشتراطا



 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 

 : 
 

    0425270 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الحنسية -افراد -خالد حمدي عبد المنعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر 6م 58ب 4شارع قورش ق 46

 11 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

اكسسورات  -كونفرت للتلفونات المحمولة -كابالت التلفونات المحمولة  - 0الفئة 

هواتف  -ميكروفونات هواتف -اجهزة هواتف -هواتف محمولة -التلفونات المحمولة

 -ق للهواتف النقالةاطوا -اسالك هواتف -سماعات رأس -سماغات هواتف -السلكية

اجهزة ملقة  -ذاكرة كمبيوتر -لوحات مفاتيح لالجهزة الكمبيوتر -اكسسورات الكمبيوتر

االت الرد على  -اجهزة كمبيوتر شخصية صغيرة -اجهزة كمبيوتر -بالكمبيوتر

كبالت الياف  -كبالت كهربائية -اجهزة تعليم سمعية وبصرية -المكالمات التليفونية

شبه  -وصالت كهربائية -موصالت كهربائية -ل للكبالت الكهربائيةجلب توصي -بصرية

 (  0وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم )  -موصالت

 -اجهزة ومنشأت لالضاءة -اجهزة االنارة –االجهزة الكهربائية المنزلية  - 44الفئة 

 -مراوح كهربائية لالستخدام الشخصى -مراوح لتكييف الهواء -مصابيح كهربائية

 -ثالجات -غاليات كهربائية -افران محمولة -اجهزة تبريد هواء -اجهزة تكييف هواء

افران  -قدحات )والعات( -مجففات كهربائية للغسيل -اجهزة واالت لصنع الثلج

اجهزة  -اجهزة اعادة توليد الحرارة -اجهزة واالت تبريد -ميكروويف )اجهزة طهو(

 -سخانات -لحرارية الشمسية )التسخين(اجهزة لتجميع الطاقة ا -شوايات -تحميص

 ( 44وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ) 
 

 االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان


