
تنمية التجارة الداخلية جهاز  
 
 
 

801 
 

 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431955  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

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

  

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - ٣٥الفئة 
  ٣٢ - ٣١ - ٣٠ - ٢٩ - ١٦فى مجال الفئات  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0431966  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -بن اليمنى  -ومجدى عبدالمعبود عبدالعزيز  -احمد عبد المعبود عبدالعزيز 
  تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  - ٥الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  ٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - ٣٥الفئة 
فى مجال البن ومشتقاته  ٣٥السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه والتسويق بالفئه 

  ٣٠الوارد بالفئه 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٤٢٩١٧٤العالمة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431967  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

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

  

المكتبى وجميع الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط  - ٣٥الفئة 
  ٣٢ - ٣١ - ٣٠ - ٢٩ - ١٦فى مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئه 

 

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 أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432102  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

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

  

ادعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبي وجميع  - ٣٥الفئة 
  ١٦/٢٩/٣٠في مجال الفئات  ٣٥الخدمات الوارده بالفئه 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم قدم 
 

    0432106  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

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

  

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبي وجميع  - ٣٥الفئة 
  ١٦/٢٩/٣٠في مجال الفئات  ٣٥الخدمات الوارده بالفئه 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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806 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432110  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

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

  

لدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبي وجميع ا - ٣٥الفئة 
  ٣٠ - ٢٩ - ١٦في مجال الفئات  ٣٥الخدمات الوارده بالفئه 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432114  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

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

  

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبي وجميع  - ٣٥الفئة 
  ٣٠ - ٢٩ - ١٦في مجال الفئات ٣٥الخدمات الوارده بالفئه 

 

ح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      من
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432231  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -جلوبال فروتس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شروق النادى االهلى مدينه نصر ١٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

اداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض السلع لسالح الغير عبر وسائل  - ٣٥الفئة 
  ٣١ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٥االتصاالت والدعايه والتسويق بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432414  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

بن اليمنى  -ومجدى عبدالمعبود عبدالعزيز وشركائهما   -احمد عبد المعبود عبدالعزيز 
  شركة تضامن -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  - ٥الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  ٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

وادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  خدمات االستيراد والتصدير - ٣٥الفئة 
فى مجال  ٣٥السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه رقم 

  ٣٠منتجات البن ومشتقاته الوارد بالفئه 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  ٢٧٤٠٦٠قم العالمة ر
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810 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432416  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة احمد عبد المعبود عبدالعزيز ومجدى عبدالمعبود عبد العزيز وشركائهما (البن 
  شركة تضامن -اليمنى) 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  القاهره - ٥الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  ٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  ٣٠شتقاته الواردة بالفئه وم
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  ٢٧٤٠٦٠مع العالمة رقم 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432418  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة احمد عبد المعبود عبدالعزيز ومجدى عبدالمعبود عبد العزيز وشركائهما (البن 
  شركة تضامن -اليمنى) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - ٥الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  ٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

اد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض خدمات االستير - ٣٥الفئة 
فى مجال منتجات  ٣٥السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

  ٣٠البن ومشتقاته بالفئه 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  ٢٧٤٠٦٠ة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432420  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -شركة احمد عبد المعبود عبدالعزيز ومجدى عبدالمعبود وشركائهما (بن اليمنى) 
  شركة تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - ٥الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  ٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  ٣٠فئه ومشتقاته بال
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى - ٢٧٤٠٦٠مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432422  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :لالتسجي إسم طالب
  

شركة احمد عبد المعبود عبدالعزيز ومجدى عبدالمعبود عبد العزيز وشركائهما (بن 
  شركة تضامن -اليمنى) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - ٥الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  ٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

العمال وخدمات البيع وعرض خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه ا - ٣٥الفئة 
فى مجال البن  ٣٥السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

  ٣٠ومشتقاته بالفئه 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
لتجارىالتنازل عن البيان ا - ٢٧٤٠٦٠مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

814 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432424  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -شركة احمد عبد المعبود عبدالعزيز ومجدى عبدالمعبود عبد العزيز (البن اليمنى) 
  شركة تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - ٥الثالث شقه الدور  -ميدان الفلكى  ٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  ٣٠ومشتقاتة بالفئه 
 

العالمة مرتبطة  - ح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج من -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  ٢٧٤٠٦٠مع العالمة رقم 
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815 
 

 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432426  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

عزيز ومجدى عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما (بن شركة احمد عبد المعبود عبدال
  شركة تضامن -اليمنى) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - ٥الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  ٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  ٣٠ومشتقاته بالفئه 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى - ٢٧٤٠٦٠مع العالمة رقم 
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816 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0432428  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -بن اليمنى  -ومجدى عبدالمعبود عبدالعزيز وشركائهما  -احمد عبد المعبود عبدالعزيز 
  شركة تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  - ٥الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  ٥

  35  : المةــــــات العـــئف
  

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - ٣٥الفئة 
فى مجال البن  ٣٥السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه رقم 

  ٣٠ومشتقاته بالفئه 
 

العالمة مرتبطة مع  -لوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على اال
التنازل عن البيان التجارى - العالمة رقم          
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817 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432551  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه  - ماستر ديلز ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

كدستر بمصر الجديده اول طريق مصر االسماعيليه   ٢تقسيم المشتقه من القطه   ٣٣
  فوق االرضى -الدور االول    -الصحراوى 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤,  ٣٤في مجال الفئات  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
 

شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاال
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818 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432709  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مجدى رمضان محمد خالف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية - مدينة السادات  -محور المنطقة الصناعية السابعة  - ١٨قطعة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير ومحالت البيع والتسويق والبيع والتسويق االلكترونى  - ٣٥الفئة 
فى مجال تنقية المياة والطلمبات  ٣٥وتنظيم المعارض واالستشارات الواردة بالفئة 

  ٩، ٧لمبات المياة واجزاؤها فى الفئات وبوجة خاص ط
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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819 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432710  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  الجنسيةفرد مصرى  -مجدى رمضان محمد خالف  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -المنطقة االولي مركز السادات  -مسجد الرحمة  ٥فيال 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير ومحالت البيع والتسويق والبيع والتسويق االلكترونى  - ٣٥الفئة 
جال تنقية المياة والطلمبات فى م ٣٥وتنظيم المعارض واالستشارات الواردة بالفئة 

  ٩،  ٧وبوجة خاص طلمبات المياة واجزاؤها فى الفئات 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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820 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432873  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شيبا لالستيراد والتصدير والتوريدات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

منطقة الصناعات الصغيرة الورش (بالمنطقة  ٧٥٤المصنع المقام علي القطعة رقم 
  التجمع الثالث) -العين السخنة  -الصناعية شمال طريق القطامية 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والوكاالت التجارية والمحالت والمعارض والتجارة  - ٣٥الفئة 
  ٢٥في مجال الفئة  ٣٥بصفة عامة والتسويق االلكتروني وجميع خدمات الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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821 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432876  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - محمد عنتر السيد بهنساوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي  ٢٣عزبة سعيد هاشم الكيلو 
  االسكندرية

  35  : المةــــــات العـــئف
  

االستيراد والتصدير والوكاالت التجارية والمحالت والمعارض والتجارة  - ٣٥الفئة 
والفئة  ١٠في مجال الفئة  ٣٥بصفة عامة والتسويق االلكتروني وجميع خدمات الفئة 

٢٥  
 

تعهد مالك العالمة  - ذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنما -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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822 
 

 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432877  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد صابر ابراهيم بركات قنديل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - حاره الدرب الجديده الموسكى ٧

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والوكاالت التجاريه والمحالت والمعارض والتجارة  - ٣٥الفئة 
  ٢٦ - ١٦فى مجال الفئات  ٣٥بصفه عامة والتسويق االلكترونى وجميع خدمات الفئه 

 

حة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموض -االشتراطات        :      
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823 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432996  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش. توصيه -سامح علي محمد علي الوصيف وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هالدقهلي -شربين بشارع المعهد الديني بملك / علي محمد علي الواصف 

  5 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

معجون اسنان  - صابون  -منظفات صناعية  -العطور  -مستحضرات التجميل  - ٣الفئة 
  ٣و جميع منتجات الفئة 

مبيدات و جميع منتجات  -ادوية بيطرية  -مكمالت غذائية  - ادوية  -مطهرات  - ٥الفئة 
  ٥الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -على االلوان  االشتراطات        :      منح حق خاص
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824 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433072  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد عبد الجواد السيد عطا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -الجمهورية المحلة ثان  -ش عبد الظاهر زعير 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٣في مجال الفئة  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
باستخدامها مجمعه
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825 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433076  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -شركة محمد مدحت عبد الفتاح المغربل وشريكه اسالم مدحت عبد الفتاح المغربل 
  شركة تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ضى الدور االر -ش نبيل يوسف امام مدرسة السيدة خديجة  -تقسيم المعلمين  ٢٤٨
  الشرقية -اول الزقازيق  -بملك/ سوسن عبد العال محمد البراهيم 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩-٣٢-١١-٩-٥- ٣في مجال الفئات  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
 

التنازل عن الحرفين كال على حدى - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
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826 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433380  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -فريش يارد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش البطراوي مدينة نصر القاهرة ١

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١في مجال الفئة  ٣٥ة التصدير بالفئ - ٣٥الفئة 
 

-------- االشتراطات        :      
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433389  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -زيوركيم للدهانات ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة برج العرب الجديدة  -المنطقة الصناعية الثانية  - ٢٤وك بل ٢القطعة رقم 
  االسكندرية

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢في مجال الفئة  ٣٥االعمال التجارية واالستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433391  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -زيوركيم للدهانات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة برج العرب الجديدة  -المنطقة الصناعية الثانية  - ٢٤بلوك  ٢القطعة رقم 
  االسكندرية

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢في مجال الفئة  ٣٥اد والتصدير بالفئة االعمال التجارية واالستير - ٣٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433396  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - دى فر -اسالم احمد فهمى محمد المصرى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

النزهة الجديدة   - ٢االمل حاليا شقة رقم  ١٠ -شارع جوزيف تيتو طريق الهايكستب  ٦
  القاهرة -

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦,  ٥في مجال الفئات  ٣٥االعمال التجارية واالستيراد والتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

التنازل عن بلس  -ات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراط
على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433497  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -المدينة للخرسانة الجاهزة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية -ثان المنصورة  -برج الروضة ش قناه السويس 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩في مجال المنتجات الوارد بالفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

عالمة تعهد مالك ال -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433511  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة، ابو ظبي ،  ٤٥٠٠٥ص.ب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط  - ٣٥الفئة 
  .٣٥المكتبي.بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433525  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -محمد محمد عبد السالم وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة نصر  -٨٤شقة  -الدور الثامن  -اول مكرم عبيد  - عمارات االمداد و التموين  ١
  القاهره

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٤-٣٠-١٦ر في مجال الفئات و االستيراد و التصدي ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

833 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433588  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فرد  -محمد يحيي محمود نور الهدي  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوريا -حليب 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض واالعمال  - ٣٥الفئة 
في مجال  ٣٥التجاريه بصفه عامه والتسويق االلكتروني وجميع خدمات الوارده بالفئه 

باليج وحدات اناره الوارده بالفئه ونجف وا ٢٠االثاث وجميع المنتجات الوارده بالفئه 
١١  

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433591  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده - ذا تشيز كاميني المحدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  ١٢شقه  -ش د البطراوي  ١٠

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩في مجال منتجات االلبان الوارده بالفئه  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان 
٤٢٦٦٩٨العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433754  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  - عبد الرحمن ياسر مصطفى حسن محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسماعيلية -منشية الشهداء االسماعيلية ثان  - ش النادي الرياضي ٣

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠في مجال منتج البن الوارد بالفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0433766  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد عاطف محمد محمد الحنفي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر - الدهار ثان الغردقة  -حي الزراعة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠في مجال منتج البن الوارد بالفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433814  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

اتحاد دولى تأسست وقائمة طبقا  -وسيشن (فيفا) فيدريشن انترناشيونال دي فوتبول اس
  لقوانين سويسرا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زيوريخ ، سويسرا  ٨٠٤٤٬٢٠سترس  -فيفا 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال؛ ادارة االعمال؛ خدمات وكاالت  - ٣٥الفئة 
ف األفراد؛ خدمات وكاالت الدعاية؛ خدمات الدعاية واإلعالن التوظيف؛ خدمات التوظي

من خالل رعايته؛ خدمات االعالن مباشرة على االنترنت؛ خدمات تقديم المعلومات 
والمشورة والخدمات االستشارية المتعلقة بإدارة وتوجيه األعمال المقدمة مباشرة عبر 

الترويجية؛ نشر المواد الدعائية اإلنترنت أو عبر شبكة اإلنترنت؛ اإلعالن والخدمات 
والترويجية؛ توفير وتأجير مساحة لإلعالنات والمواد الدعاية؛ نشر المواد الدعائية 

والنصوص؛ تأجير الوقت المخصص للدعاية في مقدمات األفالم؛ خدمات الدعاية على 
ي التلفزيون والراديو والدعاية في شكل رسوم متحركة؛ ترويج الفعاليات الرياضية ف

مجال كرة القدم؛ خدمات ترويج السلع والخدمات للغير؛ بحث رعاية األعمال التجارية 
فيما يتعلق بمنافسات كرة القدم؛ تجميع الدعايات لالستخدام على صفحات اإلنترنت أو 
أجهزة اإلتصال اإللكترونية الالسلكية؛ توفير مساحة على صفحات اإلنترنت للدعاية 

ديم سوق مباشر على اإلنترنت لمشتري وبائعي البضائع عن البضائع والخدمات؛ تق
والخدمات؛ تقديم خدمات المزاد مباشرة على اإلنترنت؛ تجميع األدلة لنشرها على 
اإلنترنت أو على أجهزة اإلتصال اإللكترونية الالسلكية؛ ترويج خدمات التسويق؛ 

وق؛ خدمات أبحاث خدمات وكالة ترويج الرياضة والعالقات العامة؛ خدمات دراسة الس
التسويق؛ خدمات استطالعات الرأي العام؛ تنظيم الفعاليات والمعارض والمعارض 
التجارية والعروض ألغراض تجارية وترويجية ودعائية؛ تنظيم الدعاية للمعارض 

التجارية؛ خدمات إدارة قاعدة البيانات؛ تجميع اإلحصاءات؛ الخدمات في مجال جمع 
حصائية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعروض الرياضية؛ البيانات والمعلومات اإل

إدارة األعمال وتنظيم االستشارات؛ خدمات استشارات األعمال؛ تنظيم مسابقات 
ترويجية؛ تقديم المعلومات التجارية؛ الدعاية لألحداث الرياضية في مجال كرة القدم؛ 

شرة على اإلنترنت فيما يتعلق خدمات بيع التجزئة، بما في ذلك خدمات بيع التجزئة مبا
ببضائع من المعادن المعروفة، آالت وأدوات اآلالت، أدوات يدوية وُمعَدّات، 

بصرية ومغناطيسية وكهربائية/إلكترونية، -أجهزة/معدات بصرية وسمعية
أجهزة/معدات طبية، أجهزة/معدات إضاءة وتسخين وطبخ وتبريد وتجفيف وتهوية، 

ن المعادن الثمينة، المجوهرات وأدوات قياس الزمن، مركبات ولوازمها، بضائع م
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 982 عدد

شارات ودبابيس، آالت موسيقية، بضائع ورق وورق مقوى، مواد مطبوعة وقرطاسية، 
تذاكر لألحداث الرياضية، بضائع الجلود والجلود المقلدة وأمتعة وحقائب وحماالت 

ية، مالبس وِمَظّالت وأواني منزلية وأثاث وأدوات ترويجية وعرض، بضائع نسيج
وألبسة رأس وألبسة قدم والتطريز والشرائط والجدائل وبضائع مشتقة، أغطية 

أرضيات/األرض، ألعاب وأدوات ألعاب وأدوات رياضية، أغذية ومنتجات غذائية 
ومشروبات غير كحولية ومشروبات كحولية، مذيبات وبرافين وشمع والقار (بيتومين) 

يم ومائع نقل الحركة ومائع للمكابح ومواد والبترول والوقود والزيوت وزيوت تشح
مضادة للتجمد ومبردات وسوائل هيدروليكية، شحوم، جازولين (بنزين)، وقود ديزل، 

غاز الوقود، غاز قابل لالشتعال، وقود حيوي، أغطية لمحاور العجالت (للصره)، 
ف إطارات، أغطية اإلطارات، خالئط للعجالت، شاشات واقية من الشمس، حوامل أسق

المركبات، أرفف لألدوات الرياضية، أغطية مقاعد المركبات، أغطية المركبات، رقائق 
بطاطس مقلية (شيبس)، بطاطس مقلية، حليب، منتجات مشروبات الحليب، مشروبات 

اللبن، الحليب المخفوق، منتجات األلبان، الجبن، حليب الصويا [بديل الحليب]، 
ازية، مشروبات الطاقة، مشروبات متساوية مشروبات غير كحولية، مياه معدنية وغ

التوتر (مشروبات الطاقة)، مشروبات وعصائر الفواكه والخضروات، بيره، َشراُب 
الِمْزر، بيره غير كحولية، بن، شاي، كاكاو، كعك، الكعك المحلى، كسارات الجوز، 

من  َحْلَوى، بوظة (أيس كريم)، حلويات، حلويات من الشوكوالته، شوكوالته، رقائق
الذرة، خردل، خل، الصلصة [توابل]، شطائر لحم البرغر، شطائر لحم (برغر) مع 

شريحة جبنة، شطائر معبئة بالسمك أو اللحم أو الخضروات، شطائر نقانق (هوت 
دوغ)، خدمات تخزين البقالة في هذه الفئة/ الصنف بما في ذلك بيع تجزئة األغذية 

د األغذية والمشروبات من خالل آالت بيع آلي ومنتجات المشروبات، بيع التجزئة وتوري
تدار بالعملة، تمكين الزبائن من االستعراض والشراء براحة تامة البضائع عبر متاجر 

بيع التجزئة أو عبر اإلنترنت أو األجهزة اإللكترونية لإلتصال الالسلكي؛خدمات متاجر 
ئية والمشروبات؛ البيع البقالة تتضمن في هذه الفئة البيع بالتجزئة للمنتجات الغذا

بالتجزئة واإلمداد بالمواد الغذائية والمشروبات من خالل آالت بيع؛ البيع بالتجزئة 
للطعام في المطاعم، الكافيتريات، المخابز، محالت الجزارة، المقاصف، متاجر البقالة 

والمأكوالت الخفيفة (متاجر اآليس الكريم والزبادي، المقاهي، محالت البسكويت)؛ 
دمات البيع بالتجزئة، بما في ذلك خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت المتعلقة خ

بالوقود، غاز الوقود، الكيروسين؛ الوقود الحيوي، الزيوت وتشحيم المحرك، مزلقات 
وشحوم؛ زيوت وسوائل لنقل الحركة الهيدروليكي، موائع للدوائر الهيدروليكي وزيوت 

عرض هذه األغراض وشرائها في السوق أو عبر هيدروليكية، مما يتيح للعمالء 
اإلنترنت أو وسائل االتصال الالسلكية اإللكترونية، خدمات إدارة األعمال لمعالجة 

المبيعات التي تجري على اإلنترنت أو األجهزة اإللكترونية لإلتصال الالسلكي، خدمات 
زايا للزبائن؛ خدمات إعداد الفواتير ، ترويج المبيعات، بالتحديد، تقديم برامج ذات م

ترويج مبيعات التذاكر؛ خدمات الوالء للزبائن وخدمات نادي الزبائن لألغراض 
التجارية و/أو الترويجية و/أو األغراض الدعائية؛ توزيع بطاقات وبطاقات بأرقام 

مشفرة التي تمكن بيانات هوية المستخدم الشخصي للتحكم بالوصول إلى األستاذ 
انات في قواعد بيانات مركزية، بالتحديد الصور الثابتة والمتحركة الرياضي؛ أرشفة البي

  .٣٥الواردة في الفئة 
 

١٤٩٨٧٠٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
 
 
 

839 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433895  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :لالتسجي إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد محمد احمد سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -باب الشعريه  -عطفة البهاتيه  - شارع  الشيخ الصايم  ١٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢فى مجال الفئه  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

840 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433910  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - السيد مسعد مسعد العسيلي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملكه دمياط -عزبه اللحم الشارع الحربي بجوار المستشفي التخصصي 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض واالعمال  - ٣٥الفئة 
في  ٣٥التجاريه بصفه عامه والتسويق االلكتروني وجميع خدمات الوارده بالفئه 

  ٢٩رده بالفئه المنتجات الوا
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٤٠٠٥٧٢مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

841 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433913  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد -مد شلبى مجدى عبد الغنى مح

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -العبور   -بلوك صناعات صغيره  ٩٨ج قطعه  -الصناعات ب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض واالعمال  - ٣٥الفئة 
فى مجال منتجات  ٣٥لكترونى وجميع خدمات الفئه التجاريه بصفه عامه والتسويق اال

  المالبس الرياضيه
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

842 
 

 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434066  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  رد مصرى الجنسيةف -محمد محمد احمد سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -باب الشعريه  -عطفة البهاتيه  -ش الشيخ الصايم  ١٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢فى مجال الفئه  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

843 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434073  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد عبد العزيز زين الدين منصور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -و خمسه عشر ماي ٢٤مجاورة  - ١٠٢ق 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠فى مجال البن ومشتقاته الوارد بالفئه  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

844 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434294  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مريان ماهر توفيق غبريال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسماعيليه -شارع مصر بملك / يوسف مجدي راتب مركز القنطره 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية واإلعالن؛ االستيراد و  خاصة ٣٥كافة الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
التصدير؛ توفير سوق عبر اإلنترنت ومشاركتها وشرائها وبيعها عبر موقع ويب؛ طلب 

الخدمات لآلخرين؛ خدمات الطلب عبر اإلنترنت في مجال المكمالت الغذائية التي 
  ).٣٥تحتوي على سم نحل وغذاء ملكات النحل الواردة بالفئة (

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -      االشتراطات        :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

845 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434297  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - عماد انور داود بطرس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -ع يوسف عمارات التوفيق من شار ٣

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال والبيع عبر وسائل  - ٣٥الفئة 
  ٣٠/٢٩في مجال الفئتين  ٣٥االتصاالت الوارده بالفئه 

 

العالمة مرتبطة  - ماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالن -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٧١٩٦٥مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

846 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434690  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -اشرف محمد عبد الراضى وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الدقي  -العز عمان من محي الدين ابو  ٢٢

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض واالعمال  - ٣٥الفئة 
في مجال  ٣٥التجاريه بصفه عامه والتسويق االلكتروني وجميع خدمات الوارده بالفئه 

  ٢اعه والتصوير الوارده بالفئه جميع انواع االحبار المتخصصه للطباعه وماكينات الطب
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

847 
 

 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435339  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -سوسن السيد سند يوسف 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  المنوفية -مدينة شبين الكوم  -امام المستشفى العام بملك/ عبد الرحمن عبد المنعم عفيفى 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥التسويق االلكترونى الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

لنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

848 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435860  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ياسر عبد المنعم على عكرش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ل طريق بالمنطقة الصناعية شما -منطقة الصناعات الكيماوية  -)د ١٦٨قطعة رقم (
  القاهرة -القاهرة الجديدة  - التجمع الثالث  -القطامية العين السخنة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  دون غيرها ٩رات الكمبيوتر والمحمول وجميع منتجات الفئة واكسسوا
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
 
 
 

849 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435911  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

اليتخذ  -لس افامينا اسقف ورئيس دير الشهيد العظيم مارمينا العجايبي نيافة االنبا كير
  صفة التاجر وال يهدف الى الربح مؤلفة طبق لقوانين مصر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -مريوط برج العرب  -دير الشهيد العظيم مارمينا العجايبي 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩في مجال الفئه  ٣٥الستيراد والتصدير بالفئة رقم ا - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

850 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436175  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ية كريدتير لالستشارات المال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزمالك  -ش أحمد حشمت  ١٧

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

 -وكاالت الدعاية واإلعالن  -دعاية وإعالن  -إدارة برامج والء المستهلك  - ٣٥الفئة 
معالجة إدارية  -ير إعداد اشتراكات الصحف لصالح الغ -نشر مواد الدعاية واإلعالن 

 -اإلعالن عن طريق الطلبات البريدية  -تأجير مساحات لإلعالن - لطلبات الشراء 
نشر النصوص  -لصق اإلعالنات -تأجير أوقات لإلعالن على وسائط االتصاالت

االستفسارات في  -تأجير اللوحات اإلعالنية [اللوحات اإلعالنية]  -الدعائية واإلعالنية 
تقصي الحقائق في  - التثمين التجاري  -استشارات حول إدارة األعمال  - مجال األعمال 
 -األبحاث في مجال األعمال -استشارات حول تنظيم األعمال التجارية  - مجال األعمال 

المعلومات في  -االستشارات في األعمال المهنية  -الخدمات االستشارية إلدارة األعمال
المساعدة في إدارة األعمال  -ي الخدمات المستقلينإدارة األعمال لمقدم - مجال األعمال 

توفير المعلومات التجارية عبر  -استشارات حول إدارة وتنظيم المؤسسات التجارية  -
 -إدارة أعمال برامج السداد لآلخرين / إدارة أعمال السداد برامج لآلخرين - موقع ويب 

خدمات الوساطة  -الح الغير إدارة األعمال التجارية لمنح تراخيص للسلع والخدمات لص
التجارية المتعلقة بمطابقة المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص مع رواد األعمال 

تقديم المعلومات  -خدمات وكاالت المعلومات التجارية  - الذين يحتاجون إلى التمويل
ل توفير معلومات االتصا -التجارية والنصح للعمالء في اختيار المنتجات و الخدمات

تصميم مواد  -عرض السلع  -تحليل سعر التكلفة -خدمات الوساطة التجارية - التجارية
خدمات التخطيط ألغراض  -توزيع العينات -اإلعالن عن طريق البريد المباشر -دعائية

كتابة  -اإلعالنات التجارية عبر التليفزيون - اإلعالن عبر التليفزيون  -الدعاية واإلعالن 
خدمات  -دراسات التسويق  -تحديث مواد الدعاية واإلعالن  -النصوص الدعائية 

 -التسويق في إطار نشر البرمجيات -التسويق -أبحاث التسويق  -معلومات السوق 
التفاوض وإبرام المعامالت التجارية  -خدمات الصميم لإلعالن أو ترويج المبيعات

فير سوق عبر اإلنترنت تو -الدعاية واإلعالن عبر االنترنت على شبكة حاسوب  -للغير
 -تنظيم المعارض لألغراض التجارية أو اإلعالنية  -لمشتري وبائعي السلع والخدمات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

851 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

عرض  - إعداد كشوف الرواتب  -خدمات اعالن الدفع عند النقر –اإلعالنات الخارجية 
 -خدمات مقارنة األسعار -السلع عبر وسائل االتصاالت ألغراض البيع بالتجزئة 

 -االحتياجات لآلخرين [شراء سلع وخدمات تتعلق بأعمال تجارية أخرى]خدمات تدبير 
اإلعالن  -تأجير المواد الدعائية واإلعالنية -الترويج للسلع والخدمات من خالل الرعاية

التسويق  -ترويج المبيعات لصالح الغير -خدمات نقل مشاريع األعمال -اإلذاعي
إنتاج برامج التسوق عن بعد -قات العامة العال -خدمات التسويق عبر الهاتف -المستهدف

فهرسة الويب ألغراض  -تحديث وصيانة البيانات في قواعد البيانات الحاسوبية -
  ) ٩) في مجال الفئة (٣٥تجارية أو دعائية الواردة بالفئة (

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

852 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390802  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -المصرف المتحد ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  التحرير -مبني كايرو سنتر  -ش القصر العيني  ١٠٦

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦المصرفيه بالفئه  االعمال - ٣٦الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

853 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390804  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -م المصرف المتحد ش م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  التحرير -مبني كايرو سنتر  -ش القصر العيني  ١٠٦

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٦االعمال المصرفيه بالفئه  - ٣٦الفئة 
 

لتنازل عن ا - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -يو بى كال على حدة  U Bالحروف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

854 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408819  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -منصور عبد المجيد منصور 

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش كليوباترا  ١٩

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦االستثمار العقاري الوارد بالفئة رقم  - ٣٦الفئة 
 

٣١٢٧٠٤االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

855 
 

 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408820  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -منصور عبد المجيد منصور  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -شارع كليوباترا  ١٩

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦االستثمار العقاري الوارد بالفئة رقم  - ٣٦الفئة 
 

٣١٢٧٠٤:      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم    االشتراطات     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

856 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429807  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة الدولية لالستثمار العقارى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لقاهرةش الثورة مصر الجديدة ا ٥٢

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٦جميع خدمات الفئة  - ٣٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
على حدة Rالتنازل عن حرف أر -  ٣١٤٥١٥



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

857 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430388  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة  -ستاندارد اند بورز فينانشيال سيرفيسيز ال ال سى 
  الواليات المتحدة االمريكية -تأسست وقائمة طبقا لقوانين وية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية١٠٠٤١نيويورك  -ووتر ستريت ، نيويورك  ٥٥

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير المعلومات واألبحاث والبيانات والتحليالت المتعلقة بمؤشرات األسهم  - ٣٦الفئة 
ومؤشرات األوراق المالية ومؤشرات السلع والمؤشرات المالية األخرى. تقديم تحليالت 

ية ، وصناديق االستثمار ، والسندات ، والمؤسسات ، وتصنيفات األوراق المال
والحكومات ، وغيرها من األدوات المالية المتعلقة باألداء ، والجدارة االئتمانية ، وتقييم 

المخاطر ، وغيرها من الخصائص ؛ توفير المعلومات والدراسات وتقييم الجودة 
والدراسات وتقييم الجودة  واآلراء المتعلقة بصناديق االستثمار ؛ توفير المعلومات

واآلراء المتعلقة بالجدارة االئتمانية واألداء والخصائص األخرى ألدوات الدين والورق 
التجاري ، أي السندات وسندات الدين واألسهم والسندات والخيارات وشهادات 

االستثمار وسندات الشركات والحكومات والبلديات والمرافق العامة ، والمؤسسات 
، وغيرها من الجهات المصدرة ؛ توفير المعلومات المالية واالستثمارية عبر المالية 

قواعد بيانات الكمبيوتر على اإلنترنت ؛ خدمات المعلومات المالية واالستثمارية ، 
وخدمات البحث ، وخدمات تحليل البيانات والبيانات ، والتحليالت المالية ؛ التوفير 

واق المالية ؛ تقديم المعلومات المالية ، والبحوث ، الفورى للمعلومات المتعلقة باألس
والتحليالت ، والتحليالت المتعلقة بالشركات ، والصناعات ، والبلدان ؛ توفير 

المعلومات والبيانات لدعم أنشطة االندماج واالستحواذ ؛ خدمات إدارة المخاطر المالية ؛ 
ات المالية واالستثمارية والخدمات تسعير السلع ؛ خدمات تقييم األوراق المالية االستشار

االستشارية ؛ خدمات االستثمار ، وهي االستشارات االستثمارية في مجاالت الصناديق 
وصناديق االستثمار المشتركة والعقارات والسلع ورأس المال واألوراق المالية 

  ٣٦والسندات والمعاشات.بالفئة رقم 
 

العالمة مرتبطة مع  -لحروف كال على حدى وفى الوضع العادى التنازل عن ا -االشتراطات        :      
١١٥٣٣٣العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

858 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430773  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التأمين ، الشئون المالية ، الشئون النقدية والشئون العقارية ، تثمين  - ٣٦الفئة 
  ٣٦المجوهرات ، التأمين تحويل االموال الكتروني الواردة بالفئة 

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

859 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431826  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -ميراج للفنادق والتنمية السياحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر -الغردقة  -بالمركز السياحي امام القرية الجنوبي  ١١٠١٥الفيال رقم 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٦الفئة 
 

وغيرها ٤٢٨٠٢٠العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
 
 
 

860 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0431933  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -شركة مولنى القابضة لالستثمارات المالية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الثورة مصر الجديده ٥٨

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦فئه جميع الخدمات الواردة بال - ٣٦الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

861 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431934  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -شركة مولنى القابضة لالستثمارات المالية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الثورة مصر الجديده ٥٨

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

862 
 

 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432806  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل طالبإسم 
  

شركة عامة محدودة مؤسسة بموجب قوانين الشركات  -ستاندرد تشارترد بى ال سى 
  بالمملكة المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة المتحدة -دي دي  ٥ي ,  ٢باسينجهال , افينيو , لندن , اي سي  ١

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

المالية؛ الشؤون النقدية شؤون العقارات الخدمات المصرفية تأمين؛ الشؤون  - ٣٦الفئة 
عبر اإلنترنت؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؛ الخدمات المصرفية المحوسبة؛ 

الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ؛ الخدمات المصرفية المقدمة لدفع الفواتير 
تجارة البضائع؛ خدمات التأمين  عبر الهاتف ؛ الخدمات المالية والمصرفية واالئتمانية ؛

والتأمين على الحياة ؛ خدمات سمسرة التأمين ؛ معلومات التأمين؛ خدمات اكتوارية 
التقييمات والتقديرات المالية للممتلكات ؛ خدمات االستحواذ على الممتلكات وإدارتها ؛ 

خدمات تأجير وتأجير واستئجار العقارات ؛ إدارة الشؤون المالية ؛ خدمات الوصي 
جمع األموال الخيرية ؛ إدارة الصناديق المشتركة ؛ خدمات الصناديق المشتركة؛ 

خدمات إدارة النقد. خدمات التخصيم خدمات خصم الفواتير ؛ خدمات صرف النقود 
خدمات القروض؛ قروض [تمويل]؛ قروض مقسطة خدمات الرهن العقاري خدمات 

خدمات ربط الكفالة ؛ خدمات  سمسرة الرهن العقاري ؛ توفير ضمان للقروض ؛
االئتمان تمويل شراء اإليجار ، تمويل شراء اإليجار ؛ بطاقة االئتمان ، وبطاقات 
االئتمان ، والبطاقات النقدية ، وبطاقة ضمان الشيكات ، وبطاقات الدفع وخدمات 

بطاقات الخصم ؛ خدمات التسجيل لبطاقات االئتمان وبطاقات الشحن والبطاقات النقدية 
بطاقات ضمان الشيكات وبطاقات الخصم وبطاقات الدفع والبطاقات المالية وبطاقات و

الشراء ؛ خدمات استبدال البطاقة والنقد ؛ خطط حوافز المستخدم المتعلقة باستخدام 
بطاقات االئتمان وبطاقات الشحن والبطاقات النقدية وبطاقات الخصم وبطاقات الدفع 

راء ؛ تأجير واستئجار وتأجير المعدات لمعالجة البطاقات والبطاقات المالية وبطاقات الش
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

المالية والبيانات المتعلقة بها ؛ معالجة البيانات المتعلقة بمعامالت البطاقة ومعامالت 
الدفع األخرى ؛ توفير خدمات التمويل والصرافة وتحويل األموال ؛ خدمات العمالت ، 

جنبية؛ الخدمات المصرفية خدمات مكتب الصرافة ؛ خدمات صرف العمالت األ
التجارية والخدمات المصرفية االستثمارية ؛ خدمات اإليداع خدمات االستثمار 

واالدخار. خدمات بنك االدخار؛ استثمار األموال خدمات إدارة االستثمار؛ الوساطة في 
السندات واألوراق المالية والسلع والعقود اآلجلة ؛ خدمات الوساطة المالية. خدمات 

السوق خدمات تقييم األوراق المالية. خدمات اكتتاب األسهم ؛ خدمات إقراض صنع 
األوراق المالية ؛ خدمات تحصيل األرباح. خدمات تحصيل المدفوعات ؛ خدمات الدفع 
اإللكتروني. تحويل األموال اإللكتروني خدمات االكتتاب خدمات تأمين الوحدة خدمات 

مالية؛ خدمات خطة األسهم الشخصية ؛ الخدمات الثقة االستثمارية. خدمات األوراق ال
الضريبية؛ التخطيط المالي واالستشارات االستثمارية. خدمات االستثمار واإلدارة 

المالية. خدمات البحث المالي. تحليل مالي؛ خدمات صندوق التقاعد؛ توفير المعلومات 
ل المخزون المالية ؛ توفير المعلومات المالية عبر موقع الويب ؛ خدمات تحوي

اإللكتروني ؛ حفظ وإدارة وتقييم االستثمارات ؛ خدمات وكاالت الضمان. خدمات حفظ 
األوراق المالية ؛ خدمات الحفظ اآلمن ؛ خدمات تمويل التجارة؛ تقديم حسومات في 

المؤسسات المشاركة لآلخرين من خالل استخدام بطاقة العضوية ؛ رعاية مالية الرعاية 
و التدريب أو الترفيه أو األنشطة الرياضية أو الثقافية ؛ الخدمات المالية ، المالية للتعليم أ

وهي توفير عملة افتراضية ليستخدمها أعضاء المجتمع عبر اإلنترنت عبر شبكة 
كمبيوتر عالمية ؛ تقديم خدمات التداول واالستثمار لعملة افتراضية ؛ المعلومات 

  ٣٦قة بكل ما سبق.فئة واالستشارات والخدمات االستشارية المتعل
 

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

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433512  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة ذ.م.م 

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

  ، ابو ظبي ، االمارات العربية المتحدة ٤٥٠٠٥ص.ب 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية، الشؤون العقارية، التأمين  - ٣٦الفئة 
  .٣٦الصحي الوارد بالفئة 

 

٢٣٩٤٦٢مة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433589  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة قطاف للتجارة واالستثمار واالستشارات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -النزهه  -مساكن شيراتون  -عمارات صقر قريش  ١٣

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع خدمات الوارده الفئه  - ٣٦الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435787  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئولية محدودة -عقارات كالرو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  - التجمع الخامس  -الدور االرضي  - ٣النرجس  ٦٩

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٦الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436176  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -كريدتير لالستشارات المالية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزمالك  -ش أحمد حشمت  ١٧

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

استثمار  - خدمات تصفية األعمال التجارية [مالية]  -األعمال المصرفية  - ٣٦الفئة 
 -وكاالت تحصيل الديون -غرف المقاصة المالية  -المقاصة المالية  -رؤوس األموال 

تنظيم التمويل  -صرافة األموال -تحويل األموال إلكترونياً  -خدمات استشارات الديون 
 -اإلدارة المالية  -ييم المالي [تأمين وأعمال مصرفية وعقارات] التق -لمشاريع البناء

 -المعلومات حول التأمين  -المعلومات المالية  -االستشارات المالية  - تحليل مالي
 -توفير المعلومات المالية عبر موقع ويب  -خدمات التمويل  -خدمات الكفالة المالية 

التقييمات المالية استجابة لطلبات تقديم العطاءات  -اإلدارة المالية لمدفوعات السداد للغير
 -التقييمات المالية  -]RFPs/ التقييمات المالية استجابة لطلبات تقديم العروض[

 -القروض [تمويل] -اإلقراض مقابل ضمان -استثمار األموال -القروض الُمقسَّطة
نظيم ت -الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت -صناديق االستثمارات المشتركة

 -معالجة مدفوعات بطاقات الخصم -معالجة مدفوعات بطاقات االئتمان -التحصيالت
إدارة  - إصدار بدائل ذات قيمة للعملة المعدنية -التقييم المالي -خدمات صندوق االدخار

  ).٣٦خدمات الرعاية المالية الواردة بالفئة ( -األعمال المالية 
 

لب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطا -االشتراطات        :      
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436610  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - ميتا انفست لالستثمار العقارى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -شبين الكوم  -شارع الجالء البحري  -ون برج هيلت -الدور الرابع 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦االستثمار العقاري والتطوير العقاري وجميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٣٦الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0387388  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/03/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امارتية -ذا هلث هوم جلوبال ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، دبى ، االمارات العربية المتحدة ١٩٣٤٦٢المنطقة الحرة بجبل على تحت رقم 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

) ٣٧خدمات انشاء المبانى ، االصالح ، خدمات التركيب الواردة بالفئة ( - ٣٧الفئة 
  ٢٤،١١،٥دون غيرهافى مجال الفئات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416965  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -مشروعاتالنصر للتنمية العقارية وادارة ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع النصر المعادى الجديدة بجوار مؤمن القاهرة ١/٨

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧المقاوالت العامة الواردة بالفئة   - ٣٧الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0420114  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -تامر محمود مغاورى وشريكتة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -قسم العامريه  -اكتوبر  ٦ -شاطئ النخيل  -١٤/٧ش -٨عقار 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧المقاوالت العامة بالفئة - ٣٧الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422942  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - مومية شركة بترو او جي مصر للمقاوالت الع

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مركز ساقتلة سوهاج -القرامطة شرق 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧المقاوالت العمومية الواردة بالفئة  - ٣٧الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدة فى الوضع  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
دىالعا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425364  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد علي مهني عامر و شريكه علي محمد علي مهني عامر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -رك الجم -ش الجمرك القديم الدور االول عمارة بانوراما  ٤

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧صيانة السفن بالفئة  - ٣٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428049  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة غوريال جراج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ارض االستثمار  -المروحة  -القطامية  - ٤القطعة رقم 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧خدمات الفئة  - ٣٧الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428514  

  خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/12/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه  مساهمه مصرية -اي بيلد للمقاوالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مصر الجديده  -روكسي  - ش دكتور جمعه  ٣

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧مقاوالت عامه الواردة بالفئه رقم  - ٣٧الفئة 
 

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

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430774  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

اصالح  -خدمات انشاء المباني واالصالح وخدمات التركيب والصيانة  - ٣٧الفئة 
االحذية كي المالبس رتي او رتق المالبس انشاء المصانع التنظيف الجاف تنظيف 

  ٣٧المالبس الواردة بالفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430968  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -حسن عادل محمد نور الدين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية -ميت غمر  -ميت يعيش بملك/ عادل محمد نور الدين حسن هالل 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧صيانة وتركيب المعدات بالفئة  - ٣٧الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0431584  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -شركة جود ويل موتورز لخدمات السيارات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -كرداسه  -شارع الباشا طريق صفط اللبن  ٩شارع 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧خدمه وصيانه سيارات بالفئه  - ٣٧ة الفئ
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431827  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -ميراج للفنادق والتنمية السياحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر -الغردقة  -بالمركز السياحي امام القرية الجنوبي  ١١٠١٥الفيال رقم 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٧الفئة 
 

٤٢٠٥٩٧العالمة 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 ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432708  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -افراد   -مجدى رمضان محمد خالف

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية - مدينة السادات  -محور المنطقة الصناعية السابعة  - ١٨قطعة 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  - ٣٧الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433908  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -شنودة بدير جرجس عبيد سليمان  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -قسم المنتزة  -المعمورة البلد قبلى  -شارع ابن النفيس 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧خدمات التركيب وخدمات الصيانه للمصاعد الواردة بالفئة رقم  - ٣٧الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436609  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  META INVEST REAL ESTATE - ميتا انفست لالستثمار العقاري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -شبين الكوم  -شارع الجالء البحري  -برج هيلتون  -الدور الرابع 

  37  : المةــــــت العاـــفئ
  

  ٣٧اإلنشاءات والمقاوالت وجميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٧الفئة 
 

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

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393468  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - WATCH ITللخدمات الرقمية المتحدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة. -مصر الجديدة  -ش الخليفة المامون  ٦٢

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٣٨الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -موضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان ال
التنازل عن كل مقطع 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413558  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش منطقة حره ذات مسئوليه محدوده -ذ م  م -ياال تكنولوجي منطقة حرة

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  مدينه دبى لالنترنت االمارات العربيه المتحده ١٦مبنى  ٢٣٨مكتب رقك 

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البث بالتلفزيون، البث بالتلفزيون الكبلي، البث الالسلكي، اإلتصال  - ٣٨الفئة 
عبر االرتباط بالشبكة العالمية  بالتلفونات، اإلتصال بالتلفون الخلوي، تقديم اإلتصاالت

للكمبيوتر، توفير إمكانية توصيل المستخدم بشبكات كمبيوتر عالمية، توفير غرف 
الدردشة عبر اإلنترنت، توفير الوصول إلى قواعد البيانات، خدمات توفير المنتديات 

  وال ترد ضمن فئات اخرى. ٣٨على اإلنترنت وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة 
 

--------- شتراطات        :      اال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

885 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419014  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  -تويتر ، انك. 
  الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

،  ٩٤١٠٣، سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا  ٩٠٠ماركت ستريت ، سويت  ١٣٥٥
  الواليات المتحدة االمريكية

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتحديداً نقل وتدفق الصوت والبيانات  - ٣٨الفئة 
والفيديو واالخبار بالزمن الحقيقي والمحتويات الترفيهية  والصور والمحتويات السمعية

والمعلومات بواسطة شبكات االتصال الالسلكية وشبكات االتصاالت الالسلكية 
واالنترنت؛ توفير منتدى مشترك مباشر (ان الين) للمستخدمين لمشاركة أو تدفق 

الحقيقي أو المحتويات المعلومات أو المحتويات السمعية أو الفيديو أو األخبار بالزمن 
الترفيهية أو المعلومات ألجل تشكيل مجتمعات افتراضية واالنخراط في شبكات 

التواصل االجتماعي؛ توفير منتدى مباشر (ان الين) للمستخدمين لنقل المعلومات أو 
المحتويات السمعية أو الفيديو أو األخبار بالزمن الحقيقي أو المحتويات الترفيهية أو 

ت بين مستخدمي أجهزة الحوسبة واألجهزة النقالة في المجتمعات المشتركة المعلوما
  ٣٨المباشرة (ان الين). بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426815  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

االرسال االلكتروني للبيانات والصور  خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد - ٣٨الفئة 
والفيديوهات والرسائل الرقمية عبر شبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت، خدمات 

المشاركة من نظير الى نظير وبالتحديد االرسال االلكتروني لملفات الصور 
والترد ضمن فئات  ٣٨والفيديوهات الرقمية بين مستخدمي االنترنت والواردة بالفئة 

  أخرى.
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430775  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االتصاالت عن بعد. توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد  - ٣٨الفئة 
  ٣٨البريد االلكتروني الواردة بالفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  منح الطالب حق -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431646  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -جرين دايموند 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدخل المعادي -  ١١الدور  ١٣١مكتب رقم  -برج ماسكو  -نيش النيل ش كور ١

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨خدمات االتصاالت الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة 
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432028  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة صينية محدودة -ي سبيسكوم ستااليت تكنولوجي ليمتد شانغها

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جيوتينغ زهونغكسين رود ، جيوتينغ تاون ،  ١١٥٨، نمبر  ٦بلوك  ٥٠٢-٢روم 
  ، الصين ٢٠١٦١٢شانغهاي ،  -سونغجيانغ  ديستريكت 

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

دمات وكاالت األنباء، البث الالسلكي، البث التلفزيوني إرسال البرقيات، خ - ٣٨الفئة 
الكبلي، إرسال الرسائل، االتصاالت عن طريق الهواتف المحمولة، االتصاالت عن 
طريق محطات الكمبيوتر، نقل الرسائل والصور بمساعدة الكمبيوتر، إرسال البريد 

، تأجير جهاز اإللكتروني، إرسال الفاكس، توفير المعلومات في مجال االتصاالت
إرسال الرسائل، تأجير أجهزة المودم، تأجير معدات االتصاالت، البث عبر األقمار 

الصناعية، خدمات لوحة اإلعالنات اإللكترونية [خدمات االتصاالت]، توفير اتصاالت 
تتصل سلكيا والسلكيا بشبكة كمبيوتر عالمية، توجيه االتصاالت السلكية والالسلكية 

خدمات المؤتمرات عن بعد، توفير وصول المستخدم إلى شبكات  وخدمات التوصيل،
الكمبيوتر العالمية، تأجير وقت الوصول إلى شبكات الكمبيوتر العالمية، توفير قنوات 

اتصاالت لخدمات التسوق عن بعد، توفير غرف الدردشة على اإلنترنت، توفير 
بطاقات المعايدة عبر الوصول إلى قواعد البيانات، خدمات البريد الصوتي، إرسال 

اإلنترنت، نقل الملفات الرقمية، خدمات تصوير الفيديو في المؤتمرات، توفير المنتديات 
عبر اإلنترنت، بث البيانات، اتصاالت الراديو، نقل الفيديو عند الطلب، نقل البودكاست 

  وال ترد ضمن فئات أخري. ٣٨وجميع هذه الخدمات وارده بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434034  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -فوكس ميديا ، ال ال سى. 
  ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة  ٩٠٠٣٥نيا وست بيكو بوليفارد لوس انجلوس ، كاليفور ١٠٢٠١
  االمريكية

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات إتصاالت؛ خدمات اإلتصال والبث التلفزيوني؛ خدمات البث الصوتي  - ٣٨الفئة 
والمرئي عبر اإلنترنت؛ خدمات بث برامج الفيديو والصوت عبر اإلنترنت؛ خدمات 

لفيديو والصوت المقدم عبر خدمة فيديو البث وتوفير وصول االتصاالت إلى محتوى ا
حسب الطلب عبر اإلنترنت؛ خدمات بث المواد السمعية والبصرية والسمعية البصرية 

عبر شبكات كمبيوتر عالمية؛ خدمات بث مواد الفيديو عبر اإلنترنت؛ خدمات بث المواد 
ات السمعية والبصرية عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت وهي نقل الصوت والبيان

والرسومات والصور والصوت والفيديو عبر شبكات االتصاالت وشبكات االتصاالت 
  ٣٨الالسلكية واإلنترنت؛ خدمات نقل فيديو حسب الطلب. 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436073  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة  -لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وااللكترونيات شركة تاي تك 
  مصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -ميدان االتحاد  ١١

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم ( - ٣٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418703  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -العبد لالستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -قصر النيل  - ش طلعت حرب  ٢٥ -ش سكة الفضل  ٧

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠و الفئة  ١٦في مجال الفئة  ٣٩و التغليف و التخزين بالفئة النقل  - ٣٩الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419371  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -سالمة محمد يوسف احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظه مطروح -سيوه  -السالم 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩في مجال الفئة  ٣٩خدمة التعبئة و التغليف بالفئة  - ٣٩الفئة 
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424316  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  في مجال الطعام ٣٩ليف والتخزين بالفئة رقم خدمات النقل وخدمات التغ - ٣٩الفئة 
 

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

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426622  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

كة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين شر -نون ايه دي هولدينغز ليميتد 
  دولة االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، مركز دبي المالي العالمي، ص.ب. ٢، منطقة البوابة، المبنى ٣، الطابق ٤وحدة رقم 
  دبي، االمارات العربية المتحدة ٥٠٦٥٢٨

  22  : المةــــــات العـــفئ
  

النقل وتغليف وتخزين وتداول السلع وتنظيم الرحالت والسفر، خدمات  - ٣٩ة الفئ
التخزين في المستودعات، تشغيل المستودعات، الخدمات اللوجستية، خدمات النقل، 
خدمات التسليم، جمع ونقل وتسليم السلع، تتبع السلع، توزيع السلع، خدمات الشحن، 

ت واإلستشارات والخدمات اإلستشارية فيما يتعلق تغليف الهدايا، تسليم الهدايا. المعلوما
  .٣٩بجميع الخدمات المذكورة أعاله واردة بالفئة 

 

االشتراطات        :      التنازل عن كلمة تطبيق
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426691  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة خاصة تأسست وقائمة طبقا  - الجوية القطرية ش . م . ق . م .  الخطوط
  لقوانين قطر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدوحة ، قطر ٢٢٥٥٠برج الخطوط الجوية القطرية . طريق المطار . ص . ب . 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

تأجير المركبات البرية أو المائية أو خدمات النقل البري والمائي والجوي ؛  - ٣٩الفئة 
الجوية ؛ تنظيم الرحالت السياحية، الحجز للسفر، إصدار تذاكر السفر ؛ خدمات النقل 

(نقل الرسائل أو البضائع)، مواقف السيارات؛ تأجير الكراجات، تخزين القوارب، النقل 
نقاذ للمركبات بواسطة خطوط األنابيب، توزيع الكهرباء، اإلمداد بالماء، عمليات اإل

والبضائع، تخزين البضائع وتغليفها وتعبئتها، نقل وتخزين النفايات ؛ نقل وتخزين 
النفايات، نفل البضائع وتغليفها وتخزينها، تنظيم الرحالت والسفر خاصة النقل الجوي، 
تنظيم الرحالت ، تنظيم الرحالت السياحية، حجز المقاعد السفرية ، خدمات النقل ، نقل 

  .٣٩فرين ، الحجز للنقل ، تزويد المعلومات المتعلقة بالنقل الواردة في الفئة المسا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427107  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ديزرت جولد لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -طريق النصر  -عمارات رامو  ١٥

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢-٣١- ٣٠-٢٩في مجال المواد الغذائيه  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 
 

----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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427121  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ديزرت جولد لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -طريق النصر  -عمارات رامو  ١٥

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢-٣١- ٣٠-٢٩مجال المواد الغذائيه في  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428487  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ساهمهشركه م -سيلكشن جروب للصناعة والتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اكتوبر  ٦مدينه  - م ٣٠٠منطقه مخازن الشباب  ١٣٤مصنع بالقطعه 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال االكواب الورقيه الوارده بالفئه  ٣٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٩الفئة 
  ١٠والكمامات الوارده بالفئه  ١٦

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430776  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -دي المعا -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٩الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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901 
 

 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431429  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -العدوى على على عبدالال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المتفرع من سكة سندوب بملك / مسعد  علي علي عبد الال   -ش داير المنشية الجديدة  ٣
  حي غرب الدقهلية -اول المنصورة  -

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠في مجال المواد الغذائية بالفئة رقم  ٣٩تعبئة وتوزيع بالفئة  - ٣٩الفئة 
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902 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431676  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  ذات مسئوليه محدودة -علم الدين للتجارة والتوزيع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الهرم   -التعاون  -ب اسكان العرائس  ٢

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١فى مجال الفئة  ٣٩خدمات التعبئة والتغليف والتخزين الواردة بالفئة رقم  - ٣٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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903 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431716  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

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

  

فى مجال  ٣٩التعبئه والتغليف وتخزين السلع وجميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
  ٣٢ - ٣١ - ٣٠ -  ٢٩ - ٢٨ - ٢٥ - ١٦الفئات 

 

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 ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431724  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

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

  

فى مجال الفئات  ٣٩التعبئه والتغليف وتخزين السلع وجميع خدمات الفئه  - ٣٩ئة الف
٣٢ - ٣١ - ٣٠ - ٢٩ - ٢٨ - ٢٥ - ١٦  

 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431733  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  المنوفية - مركز قويسنا   -ذلك بمنطقة مبارك الصناعية والخدمات و
  39  : المةــــــات العـــفئ

  

فى مجال الفئات  ٣٩التعبئه والتغليف وتخزين السلع وجميع خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 
٣٢ - ٣١ - ٣٠ - ٢٩ - ٢٨ - ٢٥ - ١٦  

 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431828  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -ميراج للفنادق والتنمية السياحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر -ة الغردق -بالمركز السياحي امام القرية الجنوبي  ١١٠١٥الفيال رقم 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
 

وغيرها ٤٢٠٥٩٥العالمة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431839  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل م طالبإس
  

  ش مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة  ٦٦,  ٦٣,  ٥٧,  ٥٦,  ٥٥,  ٥٤القطع 
/ب والخدمات ٤/ أد القطعة ٤والقطعة  ٧, ٦,  ٣,  ٢مبارك الصناعية والقطع ارقام 

  المنوفية -مركز قويسنا  -ية وذلك بمنطقة مبارك الصناع
  39  : المةــــــات العـــفئ

  

في مجال  ٣٩التعبئة والتغليف وتخزين السلع وجميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
  ٣٢,  ٣١,  ٣٠,  ٢٩, ٢٨,  ٢٥,  ١٦الفئات ارقام 

 

لتجارى على حدةالتنازل عن البيان ا -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431848  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ى بمنطقة ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االول ٦٦,  ٦٣,  ٥٧,  ٥٦,  ٥٥,  ٥٤القطع 
/ب والخدمات ٤/ أد القطعة ٤والقطعة  ٧, ٦,  ٣,  ٢مبارك الصناعية والقطع ارقام 
  المنوفية -مركز قويسنا  -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال  ٣٩التعبئة والتغليف وتخزين السلع وجميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
  ٣٢,  ٣١,  ٣٠,  ٢٩, ٢٨,  ٢٥,  ١٦رقام الفئات ا

 

التنازل عن البيان التجارى على حدة -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433207  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -ية شركة االستثمارات الصناع

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بمصنع الصناعات المصرية  A3المنطقة الصناعية  -مدينة العاشر من رمضان 
  الشرقية -للمنظفات الصناعية 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال مستحضرات قصر  ٣٩التعبئة والتغليف والنقل والتخزين بالفئة  - ٣٩الفئة 
مواد آخري تستعمل في غسيل وكي المالبس ومستحضرات تنظيف وصقل األقمشة و

وجلي وكشط والصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل والغسول 
)، وكذالك التعبئة والتغليف ٣(لوشن) للشعر ومنظفات األسنان وجميع منتجات الفئة (

إلبادة الحشرات  في مجال المطهرات ومستحضرات ٣٩والنقل والتخزين بالفئة 
) ، وكذالك التعبئة والتغليف ٥والحيوانات الضارة والمبيدات وجميع منتجات الفئة (

في مجال المطبوعات والورق والورق المقوي والمنتجات  ٣٩والنقل والتخزين بالفئة 
  )١٦المصنوعة من هذه المواد ومواد اللصق وجميع منتجات الفئة (

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٢٨٤٢٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433209  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الصناعية  شركة االستثمارات

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بمصنع الصناعات المصرية  A3المنطقة الصناعية  -مدينة العاشر من رمضان 
  الشرقية -للمنظفات الصناعية 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال مستحضرات قصر  ٣٩التعبئة والتغليف والنقل والتخزين بالفئة  - ٣٩الفئة 
قمشة ومواد آخري تستعمل في غسيل وكي المالبس ومستحضرات تنظيف وصقل األ

وجلي وكشط والصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل والغسول 
)، وكذالك التعبئة والتغليف ٣(لوشن) للشعر ومنظفات األسنان وجميع منتجات الفئة (

ستحضرات إلبادة الحشرات في مجال المطهرات وم ٣٩والنقل والتخزين بالفئة 
) ، وكذالك التعبئة والتغليف ٥والحيوانات الضارة والمبيدات وجميع منتجات الفئة (

في مجال المطبوعات والورق والورق المقوي والمنتجات  ٣٩والنقل والتخزين بالفئة 
  )١٦المصنوعة من هذه المواد ومواد اللصق وجميع منتجات الفئة (

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -     االشتراطات        : 
وغيرها ٢٢٩٨٩٣العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433635  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد  -للزيوت النباتية ونقل البضائع لصاحبها رفقى عبد السالم السيد مسعود ال مسعود 
  مصرى الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عتاقة السويس -المنطقة الصناعية شمال خليج السويس  ١٨٢قطعة 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩ في مجال الفئة ٣٩تعبئة زيوت النباتية بالفئة  - ٣٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433896  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  -محمد محمد احمد سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشيخ الصايم عطفة البهاتيه باب الشعريه ش  ١٥

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢فى مجال الفئة ٣٩خدمات التعبئة والتغليف والتخزين الواردة بالفئة - ٣٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434074  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد عبد العزيز زين الدين منصور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -خمسه عشر مايو  ٢٤مجاورة  - ١٠٢ق 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال البن ومشتقاته فقط  ٣٩خدمات التعبئه والتغليف والتخزين بالفئه  - ٣٩الفئة 
  ٣٠الوارد بالفئه 

 

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

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434405  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -بسامكو للتصدير والتعبئة والتغليف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر اول  -بجوار النادي االهلي  -ش االندلس  ٣

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١,  ٣٠ , ٢٩في مجال الفئات  ٣٩التعبئة والتغليف والتوزيع بالفئة  - ٣٩الفئة 
 

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



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
 
 
 

915 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435912  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  قف ورئيس دير الشهيد العظيم مارمينا العجايبينيافة االنبا كيرلس افامينا اس

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -مريوط برج العرب  -دير الشهيد العظيم مارمينا العجايبي 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

 ٢٩دون غيرها ( في مجال الفئه  ٣٥النقل والتعبئه والتغليف والتخزين بالفئة  - ٣٩الفئة 
(  

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436177  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -كريدتير لالستشارات المالية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزمالك  -ش أحمد حشمت  ١٧

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

توصيل السلع عن طريق الطلبات  - خدمات التوصيل (للرسائل أو البضائع)  - ٣٩الفئة 
  ٣٩تخزين السلع الواردة بالفئة  - توصيل الطرود  -تغليف السلع  -البريدية 

 

ماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالن -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

917 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402719  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

محمد وتامر عبد الرحمن زكى مسعود وشريكيهما (كلرز هاوس للصباغة والطباعة 
  شركة تضامن - والتجهيز) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -مدينة العبور  - ١٣٠١٧بلوك  ٦،  ٥قطعة  - المنطقة الصناعية أ 

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠المصبغة الواردة بالفئة  - ٤٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
١٧٩٣١٥مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0428494  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -كريم فخرى وشريكه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -المجاوره الثانيه المنطقه الرابعه عمارات مدينه الشروق  ٥٩جراج عقار 

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠خدمات الفئه رقم  - ٤٠لفئة ا
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430777  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مهشركة مساه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

معالجة المواد . معالجة الصوف جعل االقمشة مقاومة للماء معالجة النسيج  - ٤٠الفئة 
 الدباغة الخياطة الطباعة قصر المنسوجات التطريز صباغة االقمشة جعل االقمشة

  ٤٠مقاومة للتجعيد الواردة بالفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431041  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية-فرد   -جمال ابراهيم كامل طه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عمر لطفى المنطقة الثامنة ٢٣ - مدينة نصر 

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠خدمات ذبح الحيوانات خدمات الجزارة الواردة بالفئة  - ٤٠الفئة 
 

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

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432565  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد عبد المعبود عبد العزيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -فيصل  -اح السيد من شارع المنشية شارع صب - ٢محل بالعقار رقم 

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٠الفئة 
 

------- 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433453  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -كة تربيل  رى شر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - قسم العجوزة  -ش فوه  ٦العقار رقم  - بالدور االول  - ٢شقة رقم 

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠تدوير مخلفات وجميع خدمات الفئة   - ٤٠الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433455  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة تربيل  رى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -قسم العجوزة  -ش فوه  ٦بالعقار رقم  - بالدور االول  ٢ شقة رقم

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠تدوير مخلفات وجميع خدمات الفئة   - ٤٠الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433458  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة تربيل  رى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - قسم العجوزة  -ش فوه  ٦العقار رقم  - بالدور االول  - ٢شقة رقم 

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠ات وجميع خدمات الفئة رقم تدوير مخلف - ٤٠الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0356623  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/09/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -انك شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيفادا  -امازون تكنولوجيز 
  الواليات االمريكية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٨٩٥٠٧رينو ، نيفادا  ٨١٠٢ص ب 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

لتحديد ادارة الندوات والدروس خدمات التعليم وبا -خدمات التعليم والترفية  - ٤١الفئة 
وورشات العمل والمؤتمرات فى مجاالت التكنولوجيا والحوسبة السحابية والخدمات 

) والذكاء االصطناعى SaaSعبر االنترنت والبرامج وخدمات البرامج كخدمة (
وتطوير البرامج وتطوير االلعاب وقواعد البيانات ومعالجة وتحليل البيانات وحفظ 

خزين البيانات وارشفة البيانات وامن البيانات والمعلومات وربط الشبكات البيانات وت
) المجالت على LOTوالحوسبة المتنقلة ( المحمولة ) والشبكة المعلوماتية لالشياء ( 

الخط المباشر ( االنترنت) وبالتحديد المدونات التى تضمن معلومات فى مجاالت 
عبر االنترنت والبرامج وخدمات البرامج  التكنولوجيا والحوسبة السحابية والخدمات

)والذكاء االصطناعى وتطوير البرامج وتطوير االلعاب وقواعد البيانات SaaSكخدمة ( 
ومعالجة وتحليل البيانات وحفظ البيانات وتخزين البيانات وارشفة البيانات وامن 

شبكة المعلوماتية البيانات والمعلومات وربط الشبكات والحوسبة المتنقلة (المحمولة ) وال
  ٤١) توفير العاب الحاسوب على الخط مباشرة ( االنترنت) فئة LOTلالشياء (

 

-------- 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413569  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كة ذات مسئوليه محدودهشر -بايتيدانس ال تي دي. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى روود ،  ٨٠٢، جراند بافيليون ، هيبيسكس واى ،  ٣١١١٩بى. او.  بوكس  
  ، جزر كايمان ١٢٠٥ - ١جراند كايمان كيه واى 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

شطة الرياضية والثقافية، خدمات التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األن - ٤١الفئة 
خدمات عرض مقاطع الفيديو الموسيقية من خالل األجهزة المحمولة عبر اإلنترنت 

بإعتبارها من الخدمات ترفيهية، خدمات توفير المنشورات االلكترونية عبر االنترنت 
(غير قابلة للتنزيل) من خالل االجهزة المحموله بإعتبارها انشطة ثقافية وتعليمية، 

تعليمية وثقافية وترفيهية وهي خدمات نشر الوسائط المتعددة للمواد المطبوعة  خدمات
والكتب والمجالت والصحف والنشرات اإلخبارية والبرامج التعليمية والخرائط 

والرسومات والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والموسيقى والمنشورات 
علي نطاق واسع في الكثير من اإللكترونية، خدمات النشر االليكترونى للمعلومات 

المواضيع عبر االنترنت، خدمات توفير المعلومات ووسائل التسلية والترفية عبر 
  وال ترد ضمن فئات اخري. ٤١االنترنت وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

 

٣٧٥٥٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0414231  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -استادات الدارة المنشأت والمناسبات الرياضية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ش كورنيش النيل  ١١١٩

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١واقامة وادارة وتشغيل المنشأت الرياضية بالفئة رقم تنظيم المعارض  - ٤١الفئة 
 

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

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419733  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

ست وقائمة طبقا شركة ذات مسئوليه محدودة تأس -الشركة السعودية االبحاث والنشر 
  لقوانين المملكة العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، المملكة العربيه السعوديه ٤٧٨ب.  -، ص  ١١٤١١الرياض 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير موقع على اإلنترنت يحتوي على األخبار واالفتتاحيات واآلراء  - ٤١الفئة 
ارية ؛ توفير المعلومات واألخبار عبر اإلنترنت في مجال المتعلقة باألحداث الج

  .٤١التدريب على العمل ؛ نشر الصحف والمجالت والدوريات الواردة في الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419738  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  -الشركة السعودية االبحاث والنشر 
  لقوانين المملكة العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، المملكة العربيه السعوديه ٤٧٨، ص. ب.  ١١٤١١الرياض 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير موقع على اإلنترنت يحتوي على األخبار واالفتتاحيات واآلراء  - ٤١الفئة 
المتعلقة باألحداث الجارية ؛ توفير المعلومات واألخبار عبر اإلنترنت في مجال 

  .٤١التدريب على العمل ؛ نشر الصحف والمجالت والدوريات الواردة في الفئة 
 

ك العالمة باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422868  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -شركة افالم مصر العالميه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره. - قصر النيل  -شمبليون  ٣٥

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١االنتاج الفني و السينما الوارد بالفئه  - ٤١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424967  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -كومينيكيت لخدمات االعالم واالستشارات التسويقية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  - مساكن  شيراتون  -مكرر   ١١٦٩مربع  ١عقار 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١خدمات الفئة رقم  - ٤١الفئة 
 

التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
دىالحروف كال على حدة فى الوضع العا
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425650  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -اسماعيل احمد حسين احمد الخولي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - النزهة  -مصر الجديدة  -ش عبد الحميد ابو هيف  ٣١

  41  : المةــــــالع اتـــفئ
  

  ٤١جميع خدمات الفئة  - ٤١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429056  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -محمد سيد منصور محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -سراي القبة  -شارع ابن سندر  ١٣

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١خدمات الفئة رقم  - ٤١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -ة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضح
٤٢٨٢٤٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429713  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه-شيرلوكد  -احمد هشام وشركاة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الدقي  -ش محي الدين ابو العز  ٥٤

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الوارده بالفئه  - ٤١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429737  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -وليد فؤاد وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ش عبد الحميد لطفي خلف السراج مول الحي الثامن مدينه  ٧العقار ٢الدور  ٥شقه 
  نصر القاهره

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١خدمات الفئه  - ٤١الفئة 
 

ت        :      منح حق خاص على االلواناالشتراطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429918  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤١الفئة 
 

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 ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430778  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

التعليم ، االستشارات والتدريب والترفيه واالنشطة الرياضية والثقافية .  - ٤١الفئة 
  ٤١اعادة التدريب المهني تنظيم العروض التسلية الواردة بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431558  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ية نيفاداشركة امريكيه مؤسسة طبقا لقوانين وال -اى ام دى بى. كوم ، انك. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الترفيه وتحديدا تقديم المراجعات واالخبار والمعلومات في مجال  - ٤١الفئة 
ة والمشاهير وقطاع التسلية والترفيه والمواضيع االفالم السينمائية والبرامج التلفزيوني

ذات الصلة بالترفيه، توفير قاعدة بيانات حاسوبية عبر االنترنت تتضمن المراجعات 
واألخبار والمعلومات والمحتوى في مجال األفالم السينمائية والبرامج التلفزيونية 

فيه، خدمات الترفيه والمشاهير وقطاع التسلية والترفيه والمواضيع ذات الصلة بالتر
وتحديدا نشر المجالت والمدونات تتضمن معلومات وآراء في مجال الترفيه، توفير 
نشرات إعالنية عبر االنترنت تتضمن المراجعات واالخبار والمعلومات في مجال 

االفالم السينمائية والبرامج التلفزيونية والمشاهير وقطاع التسلية والترفيه والمواضيع 
بالترفيه، تزويد موقع بمعلومات في مجال االفالم السينمائية والبرامج ذات الصلة 

التلفزيونية والمشاهير وقطاع التسلية والترفيه والمواضيع ذات الصلة بالترفيه، خدمات 
الترفيه على شكل فيديوهات غير قابلة للتنزيل تتضمن معلومات في مجاالت االفالم 

لمشاهير وقطاع التسلية والترفيه والمواضيع ذات السينمائية والبرامج التلفزيونية وا
الصلة بالترفيه، توفير المعلومات في مجال األفالم واالفالم السينمائية واألفالم الوثائقية 

واألفالم والبرامج التلفزيونية والرسومات والرسوم المتحركة وعروض الوسائط 
السمعبصرية االخرى المتعددة والفيديوهات وأقراص الفيديو الرقمية واألعمال 

والمشاهير وقطاع التسلية والترفيه، توفير موقع يعرض تصنيفات األفالم، توفير موقع 
يتضمن نظام تصنيف يقيس شعبية المشاهير ويحدد آخر إتجاه في التصور واإلدراك 

العام لشخصيات األفالم، توفير موقع عبر االنترنت يتضمن معلومات ترفيهية، توفير 
ألفالم واألفالم السينمائية ومعلومات اإلنتاج واإلنتاج التلفزيوني، خدمات موقع يتضمن ا

الترفيه وتحديدا توفير موقع يتضمن نظام تصنيف يقيس شعبية المشاهير ويحدد اخر 
إتجاه في التصور واإلدراك العام لشخصيات األفالم، توفير على الخط المباشر قاعدة 

  ٤١اج السينمائي والواردة بالفئة بيانات حاسوبية تتضمن معلومات اإلنت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

٣٨٣٤٨٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431829  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -ميراج للفنادق والتنمية السياحية 

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  البحر االحمر -الغردقة  -بالمركز السياحي امام القرية الجنوبي  ١١٠١٥الفيال رقم 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
 

وغيرها ٤٢٨٠٢٣العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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941 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432830  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -بيبي بالير لتدريب كرة القدم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 قسم اول القاهرة -منطقة النوادي الجنوبية باالمتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة 
  القاهرة -التجمع الخامس  -الجديدة داخل نادي بنك مصر 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الترفيه ، األنشطة الرياضية والثقافية وجميع   - ٤١الفئة 
  ) . ٤١المنتجات الواردة بالفئة ( 

 

تعهد مالك العالمة  - وان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االل -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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942 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433124  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -دى بى ان العالميه للبرمجيات واالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة السادات  - االمنطقه الثالثة  -امام ابراج حمزة  -شارع ابو بكر الصديق  ١٤١
  المنوفيه

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١خدمات الفئه  - ٤١الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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943 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0433245  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرية الجنسية - زهراء فتحى عبد الحميد عبد الفتاح 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -روض الفرج  -شارع سيد احمد صديق  ٢٢

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١ه خدمات الفئ - ٤١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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944 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433445  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردي  -الرحمن  عبد هللا خليل عبد الستار عبد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوراق الجيزة -وراق الحضر  -شارع الجنينة  ٨

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
 

المة تعهد مالك الع -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
باستخدامها مجمعه
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945 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397723  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -ميجا تراست للحلول التكنولوجية ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هاالسكندري -المنتزه  -ش طابيه سيدي بشر بحري ١٣

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢خدمات تصميم برامج الكمبيوتر فقط الوارده بالفئة  - ٤٢الفئة 
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946 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411327  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ثقة لخدمات االعمال

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

  شارع العليا  حى الصحافة الرياضى المملكة العربيه السعوديه

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

برمجة الكمبيوتر؛ نسخ برامج الكمبيوتر؛ استشارات برامج الكمبيوتر؛  - ٤٢الفئة 
تصميم برامج الكمبيوتر؛ تحميل برامج الكمبيوتر؛ صيانة برامج الكمبيوتر؛ تحديث 

ر؛ تحليل أنظمة الكمبيوتر؛ تصميم أنظمة الكمبيوتر؛ االستشارات فى برامج الكمبيوت
برامج الكمبيوتر؛ إنشاء وصيانة المواقع على شبكة االنترنت لالخرين؛ تحويل بيانات 

برامج الكمبيوتر ومعلوماته (تحويل غير مادى)؛ تصميم أنظمة الكمبيوتر؛ تحويل 
كمبيوتر؛ تفعيل مواقع االنترنت؛ دراسات بيانات الوثائق إلى رقمية (مسح)؛ نسخ برامج 

المشاريع التقنية؛ استرجاع بيانات الكمبيوتر؛ تأجير خوادم الشبكة؛ تصميم برامج 
الكمبيوتر؛ تأجير برامج الكمبيوتر، تحديث برامج الكمبيوتر؛ دراسات المشاريع التقنية، 

  ٤٢تأجير خوادم الشبكة فئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413873  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سبيس اكسبلوريشن تكنولوجيز كورب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه - ٩٠٢٥٠ا روكيت رود ، هاوثورن ، كاليفورني ١

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

البحث والتطوير في مجال اتصاالت االقمار الصناعية. الخدمات الهندسية   - ٤٢الفئة 
في مجال اتصاالت االقمار الصناعية ؛ البحث العلمي؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية ، 

ت في مجاالت األرصاد الجوية وعلم المناخ والجغرافيا أي البحث العلمي وتحليل البيانا
والتضاريس وعلوم المحيطات ؛ المراقبة اإللكترونية للظروف البيئية والجوية باستخدام 
األقمار الصناعية وأجهزة االستشعار ؛ خدمات االستشعار عن بعد ، أي المسح الجوي 

اع المعلومات والمواقع من خالل استخدام األقمار الصناعية ؛ البحث عن واسترج
والموارد األخرى المتاحة على شبكات الكمبيوتر لآلخرين فيما يتعلق ببيانات األقمار 

  ٤٢الصناعية والتسجيالت والقياسات بالفئة 
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948 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419017  

  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
  

،  ٩٤١٠٣، سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا  ٩٠٠ماركت ستريت ، سويت  ١٣٥٥
  الواليات المتحدة االمريكية

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير موقع الكتروني يشمل برمجيات غير قابلة للتنزيل تتيح تسجيل ونقل  - ٤٢الفئة 
واظهار وعرض وتدوين ومشاركة وتدفق ونقل الوسائط االلكترونية والفيديو واالخبار 
بالزمن الحقيقي والمحتويات الترفيهية وغيرها من المعلومات؛ توفير االستخدام المؤقت 

ة (ان الين) غير القابلة للتنزيل التي تتيح تحميل وانشاء ونشر للبرمجيات المباشر
وتحرير واظهار وعرض وتدوين ومشاركة وتدفق ونقل الوسائط االلكترونية والفيديو 

واالخبار بالزمن الحقيقي والمحتويات الترفيهية والمعلومات؛ توفير منصة مضيفة على 
قابلة للتنزيل التي تسمح للمستخدمين الويب تشمل االستخدام المؤقت للبرمجيات غير ال

بتحميل ونشر وعرض وتدفق ومشاركة افالم الفيديو والمحتويات الرقمية؛ انشاء مجتمع 
مباشر (ان الين) للمستخدمين المسجلين لغاية االنخراط في خدمات شبكة التواصل 
 االجتماعي؛ موفر خدمة التطبيقات التي تشمل برمجيات واجهات برمجة التطبيقات

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
أو المحتويات الصوتية أو محتويات الفيديو أو األخبار  المسجلين لتبادل وبث المعلومات

بالزمن الحقيقي أو محتويات الترفيه أو المعلومات لتشكيل مجتمعات افتراضية 
  ٤٢والمشاركة في الشبكات االجتماعية. بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419029  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  -تويتر , انك 
  الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ٩٤١٠٣كاليفورنيا  -سان فرانسيسكو   -  ٩٠٠سويت  -ماركت ستريت  ١٣٥٥
  الواليات المتحدة االمريكية

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير موقع الكتروني يشمل برمجيات غير قابلة للتنزيل تتيح تسجيل ونقل  - ٤٢الفئة 
واظهار وعرض وتدوين ومشاركة وتدفق ونقل الوسائط االلكترونية والفيديو واالخبار 

ات الترفيهية وغيرها من المعلومات؛ توفير االستخدام المؤقت بالزمن الحقيقي والمحتوي
للبرمجيات المباشرة (ان الين) غير القابلة للتنزيل التي تتيح تحميل وانشاء ونشر 

وتحرير واظهار وعرض وتدوين ومشاركة وتدفق ونقل الوسائط االلكترونية والفيديو 
معلومات؛ توفير منصة مضيفة على واالخبار بالزمن الحقيقي والمحتويات الترفيهية وال

الويب تشمل االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل التي تسمح للمستخدمين 
بتحميل ونشر وعرض وتدفق ومشاركة افالم الفيديو والمحتويات الرقمية؛ انشاء مجتمع 

صل مباشر (ان الين) للمستخدمين المسجلين لغاية االنخراط في خدمات شبكة التوا
االجتماعي؛ موفر خدمة التطبيقات التي تشمل برمجيات واجهات برمجة التطبيقات 

لدمج محتويات الفيديو بالمواقع االلكترونية والتطبيقات والبرمجيات الخاصة بالغير؛ 
الين) للمستخدمين المسجلين لغاية االنخراط في - إنشاء مجتمع مشترك مباشر (ان

الين) للمستخدمين -إنشاء مجتمع مشترك مباشر (انخدمات شبكة التواصل االجتماعي؛ 
المسجلين لتبادل وبث المعلومات أو المحتويات الصوتية أو محتويات الفيديو أو األخبار 

بالزمن الحقيقي أو محتويات الترفيه أو المعلومات لتشكيل مجتمعات افتراضية 
  ٤٢والمشاركة في الشبكات االجتماعية الواردة بالفئة رقم 

 

٤١٩٠١٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -شتراطات        :      منح الطالب حق  اسبقية اال
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950 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423263  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ال تهدف للربح -سيجنال تكنولوجى فاونديشن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - ٩٤٠٤١سي ايه  -ماونتين فيو  ٢٢٣ -١٢٠سويت  -كاسترو ستريت  ٦٥٠
  المتحدة االمريكيه

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير االستخدام الموقت للبرامج غير القابلة للتنزيل للمراسلة والتواصل  - ٤٢الفئة 
للبرامد غير القابلة للتنزيل للتبادل توفير االستخدام اموقت  -بشكل أمن مع االخرين 

االمن او التعديل او العرض او النشر او التدفق او الربط او التعليق او االشارة الى 
المشاعر حول او التعليق على او تضمين او تقديم البيانات االلكترونية او المستندات او 

الرسومات الملفات او العلومات او النصوص او الصور او الصور بشكل امن و
والصوت والفيديو ومحتوى الوسائط المتعددة عبر الكمبيوتر والجوال وشبكات 

  ٤٢االتصاالت العالمية وغيرها فئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426817  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

ة للتنزيل التي تتيح للمستخدمين امكانية توفير برامج الحاسوب غير القابل - ٤٢الفئة 
تحميل وتنزيل وتعديل ومشاركة الصور والفيديوهات، خدمات الحاسوب وبالتحديد 

توفير موقع الكتروني تفاعلي يضم تقنية تتيح للمستخدمين امكانية التصرف بصورهم 
  والترد ضمن فئات أخرى. ٤٢وفيديوهاتهم على الخط مباشرة والواردة بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427437  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد محمد سعيد سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -المعادي  ١٠٣شارع  ٥٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢خدمات واعمال الديكور الواردة بالفئة رقم  - ٤٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428450  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

  شركه مساهمه يابانيه -شارم كوربوريشن  -يونى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان - كن  -شي ايهايم -شو شيكوكوشيو -شيموبون كينسي  ١٨٢

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

مزود خدمة التطبيقات (ايه اس بي)؛ تحديث وصيانة برمجيات وبرامج  - ٤٢الفئة 
ر برمجيات غير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت الستخدامها في االتصاالت الحاسوب؛ توفي

بعيدة المدى؛ برمجة برمجيات لمنصات المعلومات على اإلنترنت؛ توفير االستخدام 
المؤقت لتطبيقات البرمجيات القابلة للتحميل التي يمكن الوصول إليها عبر الموقع 

يل عبر اإلنترنت؛ توفير معلومات وبيانات اإللكتروني؛ توفير برمجيات غير قابلة للتحم
تتعلق بالبحث والتطوير الطبي والبيطري؛ البرمجيات كخدمات (اس ايه ايه اس)؛ 

المنصة كخدمة (بيه ايه ايه اس)؛ توفير االستخدام المؤقت للتطبيقات وعدد البرمجيات 
شبكات  على اإلنترنت؛ تأجير برمجيات التطبيقات؛ توفير تطبيقات البرمجيات عبر

االتصاالت بعيدة المدى؛ توفير برمجيات الحاسوب عبر مزود خدمة التطبيق؛ برمجة 
برمجيات الحاسوب عبر مزود خدمة التطبيق؛ الحوسبة السحابية؛ توفير البرمجيات 

على اإلنترنت غير القابلة للتحميل لالستخدام في االتصاالت؛ توفير االستعمال المؤقت 
غير القابلة للتحميل ؛ خدمات برمجة الحاسوب؛ تحديث  للبرمجيات على اإلنترنت

برمجيات الحاسوب؛ تنزيل برمجيات الحاسوب؛ تحويل البيانات أو الوثائق من وسائط 
مادية إلى إلكترونية؛ تحويل برامج وبيانات الحاسوب، عدا عن التحويل المادي؛ خدمات 

لمواقع على شبكة اإلنترنت استضافة مواقع الحاسوب (مواقع انترنت)؛ إنشاء وصيانة ا
لآلخرين؛ تصميم المواقع اإللكترونية لغايات الدعاية واإلعالن؛ تأجير الحواسيب؛ 

توفير برامج الحاسوب على شبكات البيانات؛ استضافة البيانات المحوسبة والملفات 
والتطبيقات والمعلومات؛ خدمات التصميم، لغير الغايات الدعائية؛ بحث وتطوير 

ديدة؛ األبحاث التقنية؛ ضبط الجودة؛ المعايرة [القياس]؛ الفحص والمراقبة أو منتجات ج
البحث بخصوص األدوية ومستحضرات التجميل أو المواد الغذائية؛ فحص المواد؛ 

  ٤٢النصائح التكنولوجية المتعلقة بالحواسيب والسيارات واآلالت الصناعية فئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -ى االلوان االشتراطات        :      منح حق خاص عل
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428452  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه يابانيه -شارم كوربوريشن  -يونى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان -كن  - شي ، ايهايم -شيكوكوشيو شو ، -شيموبون ، كينسي  ١٨٢

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

مزود خدمة التطبيقات (ايه اس بي)؛ تحديث وصيانة برمجيات وبرامج  - ٤٢الفئة 
الحاسوب؛ توفير برمجيات غير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت الستخدامها في االتصاالت 

علومات على اإلنترنت؛ توفير االستخدام بعيدة المدى؛ برمجة برمجيات لمنصات الم
المؤقت لتطبيقات البرمجيات القابلة للتحميل التي يمكن الوصول إليها عبر الموقع 

اإللكتروني؛ توفير برمجيات غير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت؛ توفير معلومات وبيانات 
ايه اس)؛ تتعلق بالبحث والتطوير الطبي والبيطري؛ البرمجيات كخدمات (اس ايه 

المنصة كخدمة (بيه ايه ايه اس)؛ توفير االستخدام المؤقت للتطبيقات وعدد البرمجيات 
على اإلنترنت؛ تأجير برمجيات التطبيقات؛ توفير تطبيقات البرمجيات عبر شبكات 

االتصاالت بعيدة المدى؛ توفير برمجيات الحاسوب عبر مزود خدمة التطبيق؛ برمجة 
زود خدمة التطبيق؛ الحوسبة السحابية؛ توفير البرمجيات برمجيات الحاسوب عبر م

على اإلنترنت غير القابلة للتحميل لالستخدام في االتصاالت؛ توفير االستعمال المؤقت 
للبرمجيات على اإلنترنت غير القابلة للتحميل ؛ خدمات برمجة الحاسوب؛ تحديث 

ات أو الوثائق من وسائط برمجيات الحاسوب؛ تنزيل برمجيات الحاسوب؛ تحويل البيان
مادية إلى إلكترونية؛ تحويل برامج وبيانات الحاسوب، عدا عن التحويل المادي؛ خدمات 
استضافة مواقع الحاسوب (مواقع انترنت)؛ إنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت 

لآلخرين؛ تصميم المواقع اإللكترونية لغايات الدعاية واإلعالن؛ تأجير الحواسيب؛ 
وفير برامج الحاسوب على شبكات البيانات؛ استضافة البيانات المحوسبة والملفات ت

والتطبيقات والمعلومات؛ خدمات التصميم، لغير الغايات الدعائية؛ بحث وتطوير 
منتجات جديدة؛ األبحاث التقنية؛ ضبط الجودة؛ المعايرة [القياس]؛ الفحص والمراقبة أو 

التجميل أو المواد الغذائية؛ فحص المواد؛  البحث بخصوص األدوية ومستحضرات
النصائح التكنولوجية المتعلقة بالحواسيب والسيارات واآلالت الصناعية. الواردة بالفئة 

٤٢  
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428458  

  خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/12/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه يابانيه -شارم كوربوريشن  -يونى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان -كن  - شي ، ايهايم -شو ، شيكوكوشيو -شيموبون ، كينسي  ١٨٢

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

ايه اس بي)؛ تحديث وصيانة برمجيات وبرامج مزود خدمة التطبيقات ( - ٤٢الفئة 
الحاسوب؛ توفير برمجيات غير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت الستخدامها في االتصاالت 

بعيدة المدى؛ برمجة برمجيات لمنصات المعلومات على اإلنترنت؛ توفير االستخدام 
عبر الموقع  المؤقت لتطبيقات البرمجيات القابلة للتحميل التي يمكن الوصول إليها

اإللكتروني؛ توفير برمجيات غير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت؛ توفير معلومات وبيانات 
تتعلق بالبحث والتطوير الطبي والبيطري؛ البرمجيات كخدمات (اس ايه ايه اس)؛ 

المنصة كخدمة (بيه ايه ايه اس)؛ توفير االستخدام المؤقت للتطبيقات وعدد البرمجيات 
تأجير برمجيات التطبيقات؛ توفير تطبيقات البرمجيات عبر شبكات  على اإلنترنت؛

االتصاالت بعيدة المدى؛ توفير برمجيات الحاسوب عبر مزود خدمة التطبيق؛ برمجة 
برمجيات الحاسوب عبر مزود خدمة التطبيق؛ الحوسبة السحابية؛ توفير البرمجيات 

تصاالت؛ توفير االستعمال المؤقت على اإلنترنت غير القابلة للتحميل لالستخدام في اال
للبرمجيات على اإلنترنت غير القابلة للتحميل ؛ خدمات برمجة الحاسوب؛ تحديث 

برمجيات الحاسوب؛ تنزيل برمجيات الحاسوب؛ تحويل البيانات أو الوثائق من وسائط 
 مادية إلى إلكترونية؛ تحويل برامج وبيانات الحاسوب، عدا عن التحويل المادي؛ خدمات
استضافة مواقع الحاسوب (مواقع انترنت)؛ إنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت 

لآلخرين؛ تصميم المواقع اإللكترونية لغايات الدعاية واإلعالن؛ تأجير الحواسيب؛ 
توفير برامج الحاسوب على شبكات البيانات؛ استضافة البيانات المحوسبة والملفات 

ت التصميم، لغير الغايات الدعائية؛ بحث وتطوير والتطبيقات والمعلومات؛ خدما
منتجات جديدة؛ األبحاث التقنية؛ ضبط الجودة؛ المعايرة [القياس]؛ الفحص والمراقبة أو 

البحث بخصوص األدوية ومستحضرات التجميل أو المواد الغذائية؛ فحص المواد؛ 
ناعية. الواردة بالفئة النصائح التكنولوجية المتعلقة بالحواسيب والسيارات واآلالت الص

٤٢  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428464  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه يابانيه -شارم كوربوريشن  -يونى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان - كن  -شي ايهايم -شو شيكوكوشيو -شيموبون كينسي  ١٨٢

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

مزود خدمة التطبيقات (ايه اس بي)؛ تحديث وصيانة برمجيات وبرامج  - ٤٢الفئة 
االتصاالت  الحاسوب؛ توفير برمجيات غير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت الستخدامها في

بعيدة المدى؛ برمجة برمجيات لمنصات المعلومات على اإلنترنت؛ توفير االستخدام 
المؤقت لتطبيقات البرمجيات القابلة للتحميل التي يمكن الوصول إليها عبر الموقع 

اإللكتروني؛ توفير برمجيات غير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت؛ توفير معلومات وبيانات 
لتطوير الطبي والبيطري؛ البرمجيات كخدمات (اس ايه ايه اس)؛ تتعلق بالبحث وا

المنصة كخدمة (بيه ايه ايه اس)؛ توفير االستخدام المؤقت للتطبيقات وعدد البرمجيات 
على اإلنترنت؛ تأجير برمجيات التطبيقات؛ توفير تطبيقات البرمجيات عبر شبكات 

ر مزود خدمة التطبيق؛ برمجة االتصاالت بعيدة المدى؛ توفير برمجيات الحاسوب عب
برمجيات الحاسوب عبر مزود خدمة التطبيق؛ الحوسبة السحابية؛ توفير البرمجيات 

على اإلنترنت غير القابلة للتحميل لالستخدام في االتصاالت؛ توفير االستعمال المؤقت 
للبرمجيات على اإلنترنت غير القابلة للتحميل ؛ خدمات برمجة الحاسوب؛ تحديث 

يات الحاسوب؛ تنزيل برمجيات الحاسوب؛ تحويل البيانات أو الوثائق من وسائط برمج
مادية إلى إلكترونية؛ تحويل برامج وبيانات الحاسوب، عدا عن التحويل المادي؛ خدمات 
استضافة مواقع الحاسوب (مواقع انترنت)؛ إنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت 

رونية لغايات الدعاية واإلعالن؛ تأجير الحواسيب؛ لآلخرين؛ تصميم المواقع اإللكت
توفير برامج الحاسوب على شبكات البيانات؛ استضافة البيانات المحوسبة والملفات 

والتطبيقات والمعلومات؛ خدمات التصميم، لغير الغايات الدعائية؛ بحث وتطوير 
الفحص والمراقبة أو منتجات جديدة؛ األبحاث التقنية؛ ضبط الجودة؛ المعايرة [القياس]؛ 

البحث بخصوص األدوية ومستحضرات التجميل أو المواد الغذائية؛ فحص المواد؛ 
  ٤٢النصائح التكنولوجية المتعلقة بالحواسيب والسيارات واآلالت الصناعيةفئة 

 

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 ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428600  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسؤولية محدودة -شركة كود اينجنز سوفت وير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك هيما غاري بندوال، بر دبي، الخليج التجاري، دبي، اإلمارات  ٢٤٠٩مكتب رقم: 
  العربية المتحدة.

  
  42  : مةالــــــات العـــفئ

  

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها, خدمات  - ٤٢الفئة 
التحاليل واألبحاث الصناعية, خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر وجميع 

  ٤٢الخدمات الواردة بالفئة رقم 
 

العالمة باستخدامها مجمعة تعهد مالك -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429136  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -بترولوج  - الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

قسم الدخيله  -شياخه المكس  - ١٥٧٠و ٦٧٧طريق اسكندريه مطروح عقار 
  االسكندريه

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢خدمات الفئه  - ٤٢الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429770  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد عاطف عبد المنعم زيادة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -ش محمد احمد عطوه النزهه ١ق ١٣٢٨م

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢خدمات واعمال الديكور الوارده بالفئه  - ٤٢الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - ن الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوا -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430335  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا   -ذ.م.م  - منطقة حرة  - اجيومكس
  لعربية المتحدةلقوانين االمارات ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بلوك دي، مجمع المستودعات، مجمع دبي للعلوم، البرشاء جنوب، دبي، اإلمارات 
  العربية المتحدة

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات  - ٤٢الفئة 
ث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر وجميع التحاليل واألبحا

  ٤٢الخدمات الواردة بالفئة رقم 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430431  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :يلالتسج إسم طالب
  

  شركة امريكية -بيكير هيوز هولدينجز ال ال سي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكية ٧٧٠٧٣تيمساس  -الداين ويستفيلد رود هوستون  ١٧٠٢١

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

ج خدمات البرمجيات كحدمة ("اس ايه ايه اس") التي تعرض برمجيات تدم - ٤٢الفئة 
التكنولوجيا الهندسية األوتوماتيكية الحاسوبية والتكنولوجيا الهندسية المعرفية للذكاء 

االصطناعي المستخدمة في صناعة النفط والغاز ؛ خدمات البرمجيات كحدمة ("اس ايه 
ايه اس") التي تعرض برمجيات لالستخدام في جمع وتحليل وتوصيل البيانات 

لعمليات الصناعية والمعدات وأنظمة اإلنتاج في األقسام والمعلومات لتحسين األداء في ا
) ٤٢العالية والمتوسطة والسفلية في صناعة النفط والغاز. الـــــــــــــــــوارده بالفئة (

  دون غيرهـــــــــــــا
  

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430779  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

دمات البحث والتصميم المتعلقة تصميم االزياء الخدمات العلمية والتقنية وخ - ٤٢الفئة 
بها خدمات التحاليل واالبحاث الصناعية ، خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات 

الحاسوب .تحديث برامج كمبيوتر مراقبة الجودة تصميم الديكور الداخلي الواردة بالفئة 
٤٢  

 

تعهد مالك العالمة  - ماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالن -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431468  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -ليمون انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باي روود ،  ٨٠٢، جراند بافيلون ، هيبيسكس واي ،  ٣١١١٩صندوق بريد 
  جراند كايمان ايسالند

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

البحث التقني المتعلق بأنظمة تحديد المحتوى اآللي، المراقبة اإللكترونية  - ٤٢الفئة 
لمعلومات التعريف الشخصية للكشف عن سرقة الهوية عبر اإلنترنت، تجميع برامج 

البرمجيات، استشارات أمن الكمبيوتر، تطوير  الكمبيوتر، برمجة الكمبيوتر وتصميم
برامج الكمبيوتر، تطوير قواعد بيانات الكمبيوتر، تصميم وتطوير برمجيات استرجاع 

البيانات ، توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت، 
تعلقة بما سبق البرمجيات كخدمة، المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية الم

  وال ترد ضمن فئات اخري. ٤٢ذكره وجميع هذه الخدمات واردة بالفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431471  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -ليمون انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باي روود ،  ٨٠٢، جراند بافيلون ، هيبيسكس واي ،  ٣١١١٩صندوق بريد 
  كايمان ايسالند -  ١٢٠٥ - ١جراند كايمان كيه واى 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

البحث التقني المتعلق بأنظمة تحديد المحتوى اآللي، المراقبة اإللكترونية  - ٤٢الفئة 
لتعريف الشخصية للكشف عن سرقة الهوية عبر اإلنترنت، تجميع برامج لمعلومات ا

الكمبيوتر، برمجة الكمبيوتر وتصميم البرمجيات، استشارات أمن الكمبيوتر، تطوير 
برامج الكمبيوتر، تطوير قواعد بيانات الكمبيوتر، تصميم وتطوير برمجيات استرجاع 

ير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت، البيانات ، توفير االستخدام المؤقت للبرامج غ
البرمجيات كخدمة، المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بما سبق 

  وال ترد ضمن فئات اخري. ٤٢ذكره وجميع هذه الخدمات واردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عى 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431638  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -جرين دايموند 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدخل المعادي -  ١١الدور  ١٣١مكتب رقم  -برج ماسكو  -ش كورنيش النيل  ١

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات  -الخدمات العلمية و التقنية و خدمات البحث و التصميم المتعلقة بها  - ٤٢الفئة 
خدمات تصميم و تطوير معدات و برمجيات الحاسوب  -التحاليل و االبحاث الصناعية 

  ٤٢بالفئة 
 

االشتراطات        :      التنازلعن الحروف كال على حدة
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0431641  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -جرين دايموند 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدخل المعادي - ١١الدور  ١٣١مكتب رقم  - برج ماسكو  -كورنيش النيل  ١

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع خدمات الفئه  - ٤٢الفئة 
 

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

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431645  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -جرين دايموند 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدخل المعادي - ١١الدور  ١٣١مكتب رقم  - برج ماسكو  -كورنيش النيل  ١

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع خدمات الفئه  - ٤٢الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432225  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -ذكا لتكنولوجيا المعلومات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تقسيم الالسلكى المعادى الجديده ٤ج/١١مبنى رقم 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفلئه  - ٤٢الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436076  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ساهمةشركة م -شركة تاي تك لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وااللكترونيات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -ميدان االتحاد  ١١

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٤٢جميع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٤٢الفئة 
 

------- 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436178  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -كريدتير لالستشارات المالية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزمالك  -ش أحمد حشمت  ١٧

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

تأجير  -نسخ برامج الحاسوب  -برمجة الحاسوب  -حوسبة سحابية  - ٤٢الفئة 
تأجير وحدات  -تأجير برمجيات الحاسوب  -برمجيات الحاسوب  تصميم - الحاسوب 

االستشارة في مجال  - تصميم نُظم الحاسوب - تحليل نُظم الحاسوب -خدمة االنترنت 
االستشارات في مجال  -استشارات في مجال مكونات الحاسوب  -برمجيات الحاسوب

 -لحاسوباستشارات أمن ا -استشارات تكنولوجيا الحاسوب-معدات الحاسوب 
توفير معلومات عن تكنولوجيا الكمبيوتر  -]ITاستشارات تكنولوجيا المعلومات [

صيانة برمجيات  -تنصيب (تنزيل) برمجيات الحاسوب  -والبرمجة عبر موقع ويب
البحث والتطوير لمنتجات جديدة  -]PaaSالنظام األساسي أو منصة كخدمة [ -الحاسوب
تطوير البرمجيات في إطار  -]SaaSات كخدمة [البرمجي -استضافة الخادم -لآلخرين

إنشاء وصيانة مواقع على شبكة اإلنترنت  -تحديث برمجيات الحاسوب - نشر البرمجيات
توفير محركات البحث  - استضافة مواقع الحاسوب [مواقع شبكات اإلنترنت] -لآلخرين

جهزة الحاسوب تأجير أ -استعادة البيانات من الحاسوب  -مراقبة الجودة -عبر االنترنت
  ).٤٢تأجير خوادم االنترنت الواردة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436506  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -للتكنولوجيا  شركة كاميليزر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -شارع الفلكى  ١٥٩مكتب رقم  ٢٨عقار 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات  - ٤٢الفئة 
تطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم بمختلف أنواعها، اعمال انتاج وتطوير البرامج وال

المعلومات اإلليكترونية وتشغيلها والتدريب عليها، انتاج المحتوى اإللكتروني بصورة 
المختلفة من صوت وصورة وبيانات، ادخال البيانات على الحاسبات بالوسائل 

طوير اإللكترونية، اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها، انتاج وت
النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها، اعمال التوظيف و التصميم لشبكات نقل و 

تداول البيانات، إقامة و تشغيل و صيانة شبكات نقل الصوت و الصورة و المعلومات 
المكتوبة و تقديم خدمات القيمة المضافة و خدمات االنترنت، انشاء و إدارة المناطق 

  ٤٢العلمية.، جميعها في الخدمات بالفئة  التكنولوجية و الحضانات
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436507  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة العربى للتجارة والصناعة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قاهرةش جوهر القائد قسم الجمالية ال ١٢

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٢الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0259324  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2011/04/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية مساهمة - فاتبرغر كوربوريشن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٩٠٤٠١سانتا مونيكا سي ايه  -اريزونا افنيو   ٣٠١

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٣خدمات المطاعم و الوارده بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

١٨١٠٥٣مع العالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0275777  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2012/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة المسئولية -اف ار اس هوتل جروب (لوكس) اس. ايه. ار. ال. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ورج ، دوقية لوكسمبرج العظمىلوكسمب ١١٣٠ -رى دانفر ال  ٣٧

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير األطعمة والمشروبات ، توفير أماكن اإلقامة المؤقتة ، خدمات  - ٤٣الفئة 
الفنادق والمنتجات ، خدمات اإلقامة الفندقية ، خدمات إدارة الشئون المنزلية ، خدمات 

خدمات إجراء الحجز والتسجيل في أماكن  حجز اإلقامة الفندقية ، تأجير الغرف ،
اإلقامة المؤقتة ، إجراء الحجز لفترات اإلقامة الطويلة والقصيرة في الشقق والمجمعات 

السكنية ، خدمات المساكن الخاصة واألندية االجتماعية بما في ذلك خدمات رعاية 
اإلحتفاالت األطفال وحجز المطاعم والوجبات والوالئم والمناسبات االجتماعية في 

الخاصة ، خدمات توفير قاعات المؤتمرات وإقامة الوالئم ، والبارات ، المقاهي ، 
المطاعم ، خدمات صاالت الكوكتيل ومحال القهوة ، خدمات طهي الطعام ، خدمات 

توفير األطعمة والمشروبات ، خدمات توفير أماكن للمؤتمرات والمعارض بما في ذلك 
الذكر إلكترونيا أو عن طريق شبكة المعلومات بواسطة  توفير جميع الخدمات سالفة

قاعدة بيانات كمبيوتر أو عن طريق اإلنترنت ، أو خدمات توفير المعلومات 
  ٤٣واإلرشادات واإلستشارات المتعلقة بالخدمات سالفة الذكر ، وجميعها ترد بالفئة 

 

٢١٧٩٨٥االشتراطات        :      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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0298219  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/02/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية  -المجموعة العالمية للمطاعم (مركاتو ايطاليانو) ش. ذ. م. م. 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ش عمر بن  ١٢سيتى ستارز بلوك  -مركز التجارى ال - الدور االول  ١٧/ ١٨محل رقم 
  القاهرة -مدينة نصر  -الخطاب 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنها طلب رقم 
 

    0327028  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية بسيطة مؤسسة وخاضعة طبقا لقوانين  - ويستن هوتيل مانجيمنت ل . ب 
  والية ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يكيه، الواليات المتحدة االمر ٦٩٠٢كونكيتكت  -ستامفورد   -وان ستاربوينت 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

 -خدمات الفنادق والمنتجعات والموتيالت والحانات  -خدمات اإلقامة المؤقتة  - ٤٣الفئة 
  ٤٣خدمات حجز الفنادق وتوفير غرف االجتماعات بالفئة رقم 

 

١٩٢١٤٥االشتراطات        :      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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0356602  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/09/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ش م م   ٢٠٠٠رياضكو  - الشركة العالمية لالثاث 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مينة العبور  -المنطقة الصناعية  ١٣٠٢١بلوك  ٣،  ٢القطعتين ارقام 

  43  : المةــــــات العـــئف
  

  ٤٣مطعم و كوفى شوب الوارد بالفئة  - ٤٣الفئة 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394964  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

ين شركة ذات مسؤوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوان -شركة نانيووت للمطاعم 
  دولة االردن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مجمع ابو الهول -شارع الشهيد احمد ابو عكاز  -الصوفيه  - عمان 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير االطعمه والمشروبات ، االقامه المؤقته والمقاهي والكافيتريات  - ٤٣الفئة 
  ٤٣وجميع الخدمات الوارده بالفئة والمطاعم وخدمات تقديم الطعام والشراب ، 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397395  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

ماريوت وورلدوايد كوربوريشن شركة محدودة المسئوليه منظمة وقائمة بموجب 
  يات المتحدة االمريكيةالقوانين المرعية فى والية ماريالند فى الوال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية -   ٢٠٨١٧بيشيدا ماريالند  -فريوود روود  ١٠٤٠٠

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الفنادق؛ خدمات المطاعم والتزويد بالطعام والشراب والحانات  - ٤٣الفئة 
خدمات المنتجعات واماكن االقامة؛ توفير التسهيالت وقاعات االنتظار واالستراحة؛ 

والمرافق ذات األغراض العاّمة لالجتماعات والمؤتمرات والمعارض؛ توفير 
التسهيالت والمرافق للوالئم والمناسبات االجتماعية من أجل إقامة المناسبات الخاّصة؛ 

  ٤٣خدمات الحجز لإلقامة في الفنادق الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403287  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئوليه منظمة  -ال ال سى  -كارلتون هوتيل كومبانى   -ذا ريتز 
  الواليات المتحدة االمريكية -وقائمة بموجب قوانين والية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه - ٢٠٨١٧بيثيسدا  ماريالند  - رود  - فيرنوود  ١٠٤٠٠

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير االطعمه والمشروبات وااليواء المؤقت على متن سفن  - ٤٣الفئة 
ء المؤقت على متن الرحالت السياحيه البحريه توفير خدمات الحجز لغير المتعلقه بااليوا

  ٤٣سفن الرحالت السياحيه البحريه الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415121  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن - شركة مطعم عصير تايم محمد عبد الرضا يعقوب كراشي وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

محل رقم  -الدور االرضى  -  ١٠٤مبنى  - ٢قطعه  - العارضيه الحرفيه  -دوله الكويت 
)٦+١(  

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  .٤٣خدمات تقديم الطعام والشراب، المطاعم الواردة في الفئة  - ٤٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417181  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -اراك للتطوير العقاري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

التجمع الخامس  - ٧ل منطقة الحى االو -الدور االرضى  ٢شقة -الحي االول  ١٢٨فيال 
  القاهرة -القاهرة الجديدة  -

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣المطاعم الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420641  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -صن رايز الدارة الفنادق  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جنوب  - مكتب ادارى بالمبنى الكائن باالرض الخلفية لفندق صن رايز كريستال باى 
  البحر االحمر -الغردقة  -مجاويش 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مطعم كوفى شوب بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422376  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -وائل محمد خير النن وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدنية العاشر من  -االردنية  -مول البتراء  -الدور الثانى علوى  -١٤مكتب رقم 
  الشرقية -رمضان 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣المطاعم والكافيتريات والكافيهات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0423601  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -بيبوز ألداره المطاعم والكافيهات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

منطقه ريزيدانس  -مول الجولف كورنر  -) الدور االرضى واالول ١٠٦/٠٠٦من (
  الجيزه -أكتوبر ٦ -ئق اكتوبر حدا - جولف 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم والكوفى شوب الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423872  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ةشركة مساهم -هورزيتا للتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق الواحات  - 2GOمول  -الدور االول  F7اكتوبر محل رقم  ٦الجيزة مدينة 
  مدخل مدينه الفردوس

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة -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 - 982 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424472  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين لبنان -اوف شور  -شركة مورتيمر ش م ل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ق الثاني، بيروت، لبنانشارع فخر الدين، بناية التاجر، الطاب -ميناء الحصن 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير االطعمة والمشروبات واإليواء المؤقت وجميع الخدمات  - ٤٣الفئة 
  .٤٣الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427110  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ديزرت جولد لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -طريق النصر  -عمارات رامو  ١٥

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات الفئه  - ٤٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427117  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ديزرت جولد لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -طريق النصر  -عمارات رامو  ١٥

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات الفئه  - ٤٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428413  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -منال سيد على سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  -السوق التجارى مدينة الرحاب  ٢٣٢

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم بالفئة  - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428569  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ر احمد محمد  وشركاة شركة طاه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -باب الشعرية  -ش الجيش  ١٣٧

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0428662  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة. - مجموعة جلوبال كورب  ذ.م.م
  
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ش حصة بنت محمد  - مبنى معالي/ احمد خليفة السويدي  - ١٣٩٤٠صندوق بريد 
 -امارات ابو ظبي  -مدينة العين  -وسط المدينه  - ١١٢٫٨ - ١٢٩ق  -حي الحميرة 

  االمارات العربيه المتحده
  43  : المةــــــات العـــفئ

  

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

 

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

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429632  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية -عبد الرحمن مظفر النونو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة -الجميرا ، دبي  -ام سقيم 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430285  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل م طالبإس
  

شركة ذات  -شركة ام.واي.اس الدارة المشروعات السياحية والمطاعم والكافيهات 
  مسئوليه محدوده

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -العطارين  - ١٠- ٢-١محل رقم  -حي وسط 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣بالفئة  خدمات المطاعم و الكافيهات الوارده - ٤٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430496  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -العقارية شركة بي اي سي للتنمية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -قصر النيل  - شارع معروف  ٩

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات المطاعم والكافيتريات والكافيهات وخدمات التزويد بالطعام  - ٤٣الفئة 
  دون غيرها ٤٣والشراب الواردة بالفئه 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

997 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم قدم 
 

    0430780  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير االطعمة والمشروبات واالقامة المؤقتة اماكن اقامة السياح ، خدمات  - ٤٣الفئة 
  ٤٣الفنادق ( المطاعم والكافيهات ) الواردة بالفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0431389  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة -عمو حمبرى للمأكوالت البحرية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  التجمع ااو - اسكان الشباب الجنوبي  - ١٥٧اسفل العمارة رقم  ١محل رقم 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٣خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

999 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431830  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -السياحية  ميراج للفنادق والتنمية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر -الغردقة  -بالمركز السياحي امام القرية الجنوبي  ١١٠١٥الفيال رقم 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

٤٢٨٤٦٧مة رقم العالمة مرتبطة مع العال -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432566  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد عبد المعبود عبد العزيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -يصل ف -من ش المنشيه  -ش صباح السيد  - ٢محل بالعقار رقم 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 


