
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1001 
 

 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 
 

    0432607  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -محمد سيد محمد بركات 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  القاهرة -الدراسة الجمالية  -ش المنصورية  ١٠

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات تقديم االطعمه و المشروبات الواردة بالفئة رقم  - ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1002 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0432739  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -هورزيتا للتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق الواحات مدخل  - 2GOالدور االول مول  F7اكتوبر محل رقم  ٦الجيزة مدينة 
  مدينه الفردوس

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات مطاعم بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٤٢٣٨٧٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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1003 
 

 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 
 

    0432869  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى حمزة عباس حمزة على 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الدور االرضي  -شارع هاني على كامل المطل علي شارع المشير احمد اسماعيل  ٢
  االسكندرية -قسم سيدي جابر  - ٢محل رقم 

  43  : مةالــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مطعم وكافية الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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1004 
 

 جريدة 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 
 

    0433165  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسؤلية -اكس اوو ماكس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلسكندرية -العامرية  -أمام مستشفى العامرية  -برج الماسة 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 
 

اناالشتراطات        :      منح حق خاص على االلو
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1005 
 

 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 
 

    0433592  

  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

  43  : مةالــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم والكافيهات الوارده بالفئه رقم  - ٤٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
باستخدامها مجمعة
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1006 
 

 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 
 

    0433863  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  -هانى سيد قناوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش امير المؤمنين متفرع من ش كفر طهرمس الطالبية فيصل الجيزة ٢٠

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
 

-------- ----االشتراطات        :      
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1007 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434037  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

ش منظمة وقائمه بموجب القوانين المرعيه فى واليه  -ماريوت ورلدوايد كوربوريشن 
  ماريالند فى الواليات المتحده االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكية ٢٠٨١٧فيرنوود  رود  بيشيسدا ماريالند  ١٠٤٠٠

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات المطاعم والتزويد بالطعام والشراب والحانات وصاالت االستراحه  - ٤٣الفئة 
  ٤٣لتقديم الكوكتيل فئة 

 

--------- االشتراطات        :      
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1008 
 

 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 
 

    0435338  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -سوسن السيد سند يوسف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  43  : المةــــــت العاـــفئ
  

  فيما عدا الوجبات الجاهزة ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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1009 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435524  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة لبناني لتصنيع المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - وسط المدينة  - الممر السياحي  - شارع عدلي  ٥

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -   االشتراطات        :   
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1010 
 

 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 
 

    0435527  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -لبناني لتصنيع المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - وسط المدينة  - الممر السياحي  - شارع عدلي  ٥

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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1011 
 

 جريدة 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 
 

    0435753  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل طالب إسم
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة لبناني لتصنيع المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - وسط المدينة  - الممر السياحي  - شارع عدلي  ٥

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 
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1012 
 

 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 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0435759  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -لبناني لتصنيع المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - وسط المدينة  - الممر السياحي  - شارع عدلي  ٥

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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1013 
 

 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 
 

    0435763  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ئوليةشركة شخص واحد محدودة المس -شركة لبناني لتصنيع المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - وسط المدينة  - الممر السياحي  - شارع عدلي  ٥

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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1014 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435769  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة لبناني لتصنيع المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - وسط المدينة  - الممر السياحي  - شارع عدلي  ٥

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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1015 
 

 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 
 

    0436115  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  لية محدودةشركة إماراتية ذات مسئو -ايليري اس اف اوه م.د.م.س

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جيرلي اند  ١الطابق رقم  -مركز اعمال مركز دبي للسلع المتعددة  ٢٦٥٢الوحدة رقم 
  االمارات العربية المتحدة  -دبي  - ٣جيمبلكس 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

اردة على خدمات المطاعم والمأكوالت والمشروبات وجميع المنتجات الو - ٤٣الفئة 
  ٤٣الفئة 

 

-------- االشتراطات        :      
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1016 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436116  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة إماراتية ذات مسئولية محدودة -ايليري اس اف اوه م.د.م.س 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جيرلي اند  ١الطابق رقم  -مركز اعمال مركز دبي للسلع المتعددة  ٢٦٥٢حدة رقم الو
  االمارات العربية المتحدة  -دبي  - ٣جيمبلكس 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات المطاعم والمأكوالت والمشروبات وجميع الخدمات الواردة على  - ٤٣الفئة 
  ٤٣الفئة 
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1017 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0436344  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -خالد صبحي ابو الغيط 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  ١/٧المحور المركزي 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣ئة خدمات مطاعم بالف - ٤٣الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
١٩٤٢١٢مع العالمة رقم 



از تنمية التجارة الداخليةجه  
 
 
 

1018 
 

 جريدة 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 
 

    0386592  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/02/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سئولية محدودةشركة ذات م -صيدليات فوده 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  وزاره الزراعه الدقي الجيزه ٢٠

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤صيدليات بالفئة  - ٤٤الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1019 
 

 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 
 

    0410897  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مستشفى السادس من اكتوبرلجراحة القلب والصدر واالوعية الدموية(دار 
  شركة مساهمة -الفؤاد)

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

يوليو  ٢٦شارع جامعة  -شمال غرب القرية العالجية بالمنطقة السياحية  ١قطعة رقم 
  الجيزة -اكتوبر  ٦التكنولوجيا مدينة بجوار جامعة مصر للعلوم و

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤جميع خدمات الفئة  - ٤٤الفئة 
 

العالمة  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
١٨٠٦٩٧مرتبطة مع العالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1020 
 

 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 
 

    0419302  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -مجدي نصر محمد نصر منتصر وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بور سعيد -حي شرق  -شارع صالح الدين  ٢٤عمارة رقم  - ١محل رقم 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤لتجميل والكوافير الواردة بالفئة مركز ا - ٤٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1021 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419304  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -مجدي نصر محمد نصر منتصر وشريكه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بور سعيد -حي شرق  -الدين  شارع صالح ٢٤عمارة رقم  - ١محل رقم 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤مركز التجميل والكوفير الوارد بالفئة رقم  - ٤٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1022 
 

 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 
 

    0423418  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -راد اف-ايمن محمد عبده ابراهيم مرعى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -القنايات مركز الزقازيق  -ش مسجد النصر 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤معمل تحاليل بالفئة  - ٤٤الفئة 
 

التنازل عن الب كلينيك كال على حدة فى الوضع  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
لعادىا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1023 
 

 جريدة 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 
 

    0425297  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -اشرف مجدي نصيف بشاي وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مصر الجديده  -روكسي  -ش الخليفه المامون  ١٩

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئه  - ٤٤الفئة 
 

التنازل عن الب  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
LAB  ١٨١١٤٣العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1024 
 

 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 
 

    0425683  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -احمد خالد بسيوني وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المقطم -الحي السابع  -بالهضبة الوسطي  ٨٠٩١قطعة 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئة رقم  - ٤٤الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -لب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطا
التنازل عن البيان التجارى -باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1025 
 

 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 
 

    0427122  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -تجارية ديزرت جولد لالستيراد والتصدير والتوكيالت ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -طريق النصر  -عمارات رامو  ١٥

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئه  - ٤٤الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1026 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0429144  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -اربن اليف للخدمات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -زهراء المعادي  -الشطر الثالث عشر  - م ٨٨بلوك  ١٤بالعقار رقم  ١٫٤محل رقم 
  القاهره -قسم المعادي 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئه  - ٤٤الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1027 
 

 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 
 

    0430002  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -فى الدولية للرعاية الصحية تعا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الكنيسه االنجليزيه ستانلى االسكندريه ١٠

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1028 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430336  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة.  -ذ.م.م -اجيومكس منطقة حرة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

لطبية، الخدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية والمحافظة على لخدمات ا - ٤٤الفئة 
الجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات، خدمات الزراعة والبستنه والغابات وجميع 

  .٤٤الخدمات الواردة في الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1029 
 

 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 

 
  

  : رقم  قدم عنها طلب
 

    0430485  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - فاين الب للتحاليل الطبية (ش ذ م م) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -مدينة العاشر من رمضان  - MC2 - ٢٢عمارة  - الدور االول  - ٧شقه 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئه  - ٤٤الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1030 
 

 جريدة 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 
 

    0430781  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -تصدير شركة تاي هاوس لالستيراد وال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات الطبية ، صناعة اكاليل الزهور ، خدمات بيطرية ، خدمات العناية  - ٤٤الفئة 
زراعة وفالحة البساتين الصحية والعناية بالتجميل لالنسان او الحيوان ، خدمات ال

  ٤٤والغابات ، صالونات التجميل صالونات تسريح الشعر الواردة بالفئة 
 

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



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 
 
 

1031 
 

 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 
 

    0431127  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردى  - محمد محمود محمد حسن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش مدرسة الشروق ارض اللواء ١٥

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٤الفئة 
 

لعالمة باستخدامها مجمعةتعهد مالك ا -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1032 
 

 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 
 

    0431128  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردى  - محمد محمود محمد حسن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش مدرسة الشروق ارض اللواء ١٥

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٤الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1033 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431578  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -بدة محمد فاخر محمد ع

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر اول  -ش مصطفي النحاس  ٢٣

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٤العيادات الطبيه الوارده بالفئه  - ٤٤الفئة 
 

اذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنم -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1034 
 

 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 
 

    0431642  

  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

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات الطبية , الخدمات البيطرية , خدمات العناية الصحية والعناية  - ٤٤الفئة 
  ٤٤بالتجميل لالنسان , معامل تحليل الواردة بالفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1035 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431689  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -سوافى الستغالل العالمات التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اكتوبر  ٦ -الحصري  -مول بريما فيستا  - ١٠٢وحده رقم 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئه  - ٤٤الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1036 
 

 جريدة 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 
 

    0432816  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -واوى سارة جمال محمد الن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -عمارات المروة  ٣

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئة  - ٤٤الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0433426  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -كارينج هاندس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ١٠٧١جسر السويس مربع  -ش المقاولون العرب  -أ  ٢عمارة  - ٥٠٢الوحدة السكنية 
  قاهرةال -النزهة  -ميدان االلف مسكن  -مكرر

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئة  - ٤٤الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1038 
 

 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 
 

    0433513  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، ابو ظبي ، االمارات العربية المتحدة ٤٥٠٠٥ص.ب 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

ة على الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية والمحافظ - ٤٤الفئة 
الجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات، خدمات العالج بالعطور، المعالجة اليدوية 

لألعصاب، طب األسنان، الرعاية الصحية، المراكز الصحية، دُور العجزة والمقعدين، 
المستشفيات، خدمات اإلخصاب خارج الجسم، المساعدة الطبية، خدمات العيادات 

التمريض، خدمات فنيي البصريات، خدمات أطباء  الطبية، خدمات القابالت، دور
الجلدية، خدمات الصيادلة لتحضير الوصفات، النصائح الصيدالنية، العالج الطبيعي، 

الجراحة التقويمية، خدمات علماء النفس، خدمات العالج، إعادة التأهيل، تأجير المرافق 
  . ٤٤الصحية 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 
 

    0434031  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفه  وقائمة وفقا  لقوانين واليه كاليفورنيا - بروجنسيس انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - ٩٢٠٣٧الهويا كاليفورنيا   -  ٢٤٥سويت  -ريجنتس بارك رو   ٤١٥٠
  المريكيةالمتحده ا

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤الفحوصات الجينيه لألغراض الطبيه الواردة بالفئة رقم  - ٤٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1040 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434032  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مة وفقا لقوانين واليه كاليفورنياشركة مساهمة مؤلفه  وقائ - بروجنسيس انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات   - ٩٢٠٣٧الهويا كاليفورنيا  -  ٢٤٥سويت  -ريجنتس بارك رو   ٤١٥٠
  المتحده االمريكية

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤الفحوصات الجينيه لألغراض الطبيه الواردة بالفئة رقم  - ٤٤الفئة 
 

ات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعهاالشتراط



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 
 
 

1041 
 

 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 
 

    0434146  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -مصطفى محمود رجاء محمد حسن  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -ية المعادي بناح ١٠٠شارع  ٢٦

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤مركز طبي وعيادة طبية الوارده بالفئة رقم  - ٤٤الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1042 
 

 جريدة 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 
 

    0434775  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شريهان عبد الحميد محى الدين ابو على وشريكتها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٤٩الدور الثانى فوق البدروم واالرضى المبنى االدارى مارفل سيتى مول قطعه  ٣رقم 
  القاهرة -ب التجمع الخامس 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤مراكز تجميل طبيه بالفئة  - ٤٤الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1043 
 

 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 
 

    0419019  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات شبكات التواصل االجتماعي المباشرة (ان الين)؛ توفير منصة  - ٤٥الفئة 
لشبكات التواصل االجتماعي على االنترنت وغيرها من شبكات االتصال لغايات 

الين) ومعلومات عن األخبار بالزمن - ترفيهية؛ توفير محتويات الترفيه المباشرة (ان
ليقات في مجاالت األزياء عبر الحقيقي وتحديدًا توفير األخبار والمعلومات والتع

  ٤٥اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل. بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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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 
 

    0419997  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فردى  - سن ايمن ماهر محمدبن ابو الح

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -عابدين  -شارع شريف باشا  ٢٥

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥الخدمات القانونية الواردة بالفئة رقم  - ٤٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1045 
 

 جريدة 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 
 

    0425436  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فرد  -منال حامد الخليلي محمد سليمان النجار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الغربية -كفر الزيات  -شارع محمد فريد  ١١

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥خدمات الفئة  - ٤٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1046 
 

 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 
 

    0429786  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -كي واي للملكية الفكرية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٢٠شقه  -الدور الخامس  -القاهره  -قصر النيل  - ممر بهلر  ٣

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥جميع خدمات الفئة رقم  - ٤٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430782  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات قانونية ، خدمات امنية لحماية الممتلكات واالفراد خدمات شخصية  - ٤٥الفئة 
واجتماعية يقدمها اخرون تلبية لحاجات االفراد ، التتخطيط والترتيب لمراسم الزفاف 

  ٤٥ادارة حقوق النشر والتأليف الواردة بالفئة 
 

المة باستخدامها مجمعةتعهد مالك الع -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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431657  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -منتصر محمود محمد محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فه والعلومدور ارضى اهالى امام مدينه الثقا ١شقه  ٣٢عمارة  ١١الحى 

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥الخدمات القانونيه الوارده بالفئه  - ٤٥الفئة 
 

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

 
  

  : رقم  قدم عنها طلب
 

    0433249  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -سوات  لالمن والحراسة ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -مدينه السادس من اكتوبر  -الحي المتميز  -ش / عبد المنعم رياض  ٩٨

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥خدمات الفئه الواردة بالفئة رقم  - ٤٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 
 

    0433372  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -أمازون تكنولوجيز انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية ٩٨١٠٩تيري افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  ٤١٠

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التعارف والتواصل االجتماعي، توفير الوصول الى قواعد بيانات  - ٤٥الفئة 
ب وقواعد البيانات القابلة للبحث على الخط مباشرة (اإلنترنت) في مجاالت الحاسو

التعارف وخدمات التواصل االجتماعي، خدمات المواعدة ، خدمات التواصل 
االجتماعي على الخط مباشرة (االنترنت)، توفير المعلومات المتمثلة بقواعد البيانات 

واصل االجتماعي، خدمات التوثيق التي تضم معلومات في مجال التعارف وخدمات الت
والتحقق من المستخدم، توفير بوابة موقع الكتروني لالنخراط في خدمات التواصل 
االجتماعي، توفير االخبار والمعلومات والتعليقات في مجال التواصل االجتماعي، 

يد الخدمات الشخصية واالجتماعية التي يقدمها اآلخرون لتلبية احتياجات األفراد وبالتحد
خدمات التواصل االجتماعي وخدمات التعارف،خدمات التواصل االجتماعي على الخط 
مباشرة وبالتحديد تسهيل التفاعل االجتماعي بين االفراد والتعارف االجتماعي والعثور 

على أشخاص ذوي اهتمامات وخلفيات خاصة ، توفير المعلومات في مجال علم 
وني للتواصل االجتماعي ألغراض الترفيه، االنساب و االصول ، توفير موقع الكتر

توفير بوابة على الخط مباشرة لخدمات التواصل االجتماعي عبر مجتمعات افتراضية، 
  ٤٥اعادة الممتلكات المفقودة فئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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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 
 

    0436471  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه  امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -انك   -امازون تكنولوجيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية -  ٩٨١٠٩تيرى افنيو ان ، سياتل ،  واشنطن  ٤١٠

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التواصل االجتماعي في مجال ألعاب الفيديو واأللعاب اإللكترونية  - ٤٥ الفئة
  وال ترد ضمن فئات اخرى ٤٥واأللعاب.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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423333  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -المة محمد مسعد السيد س

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  امتداد محب مع زغلول الدكرورى ملك/ مصطفى محمد امين المحلة الكبرى الغربية

  7 - 4  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤زيت السيارات الوارد بالفئة  - ٤الفئة 
  ٧رومان البلى الوارد بالفئه  - ٧الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
كال على حدى MASTERالتنازل عن الحروف وعن ماستر  -  ٣٠٩٣٥٠العالمة 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 
 

    0423334  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -د مسعد السيد سالمة محم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  امتداد محب مع زغلول الدكرورى ملك/ مصطفى محمد امين المحلة الكبرى الغربية

  7 - 4  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤زيت السيارات الوارد بالفئه  - ٤الفئة 
  ٧رولمان البلي الوارد بالفئه  - ٧الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -شتراطات        :      اال
التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدى - ٣٠٩٣٥٠مع 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 
 

    0423335  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -محمد مسعد السيد سالمة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع رمسيس ٩٣عقار رقم  - المحل االوسط االرضي  - االزبكية 

  7 - 4  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤زيت السيارات الوارد بالفئه رقم  - ٤الفئة 
  ٧رومان البلى الوارد بالفئة رقم  - ٧الفئة 

 

التنازل عن  -شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة اال
NXHالحروف ان اكس اتش 
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 جريدة 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 
 

    0401182  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ية بسيطةشركة توص -عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  13 - 12 -10  : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة وادوات جراحية وطبية وطب اسنان وبيطرية ، اطراف وعيون  - ١٠الفئة 
نان اصطناعية ، ادوات تجبير ، مواد خياطة او درز الجروح وكافة المنتجات واس

  ١٠الواردة بالفئة 
المركبات واجهزة النقل البرى والجوى او المائى وكافة المنتجات الواردة  - ١٢الفئة 

  ١٢بالفئة 
االسلحة النارية والذخيرة والقذائب والمتفجرات وااللعاب النارية وكافة  - ١٣الفئة 

  ١٣لمنتجات الواردة بالفئة ا
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433186  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه امريكيه متحدة تألفت فى والية ، مينيسوتا الواليات  -، انك  تارجت براندز
  المتحدة االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ٥٥٤٠٣، مينيا بوليس، مينيسوتا ٣١٦٥ -نيكوليت مول ، تي بي إس  ١٠٠٠
  الواليات المنحدة األمريكية

  27 - 24 -21 -20 -19 -16 -12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢عربات الحيوانات األليفة بالفئة  - ١٢الفئة 
أكياس بالستيكية للتخلص من فضالت الحيوانات األليفة؛ لبادات تستخدم  - ١٦الفئة 

لمرة واحدة لتدريب الحيوانات األليفة على قضاء الحاجة؛ حصائر ورقية ألقفاص 
  ١٦الحيوانات األليفة بالفئة 

  ١٩ب بالفئة أبواب غير معدنية للكال - ١٩الفئة 
أسرة للحيوانات األليفة؛ وسائد للحيوانات األليفة؛ مخدات للحيوانات األليفة؛  - ٢٠الفئة 

أثاث للحيوانات األليفة؛ أقفاص وناقالت للحيوانات األليفة؛ أغطية ألقفاص الحيوانات 
األليفة؛ ألواح ولبادات الخربشة للقطط؛ صناديق الحيوانات األليفة؛ ساحات لعب 

وانات األليفة؛ ألواح التزحلق للحيوانات األليفة؛ موزعات غير معدنية ألكياس للحي
نفايات الكالب؛ بيوت اللعب للحيوانات األليفة؛ بوابات غير معدنية للحيوانات األليفة؛ 

  ٢٠طاوالت العناية بالحيوانات األليفة بالفئة 
ت النظافة الشخصية مستلزمات العناية بالقطط والكالب وتحديداً قفازا - ٢١الفئة 

وبكرات إزالة الوبر وإسفنج التنظيف واألمشاط والفراشي؛ جهاز التقاط فضالت 
الحيوانات األليفة وتحديداً جاروف يعمل يدويًا؛ مجارف الحيوانات األليفة للتخلص من 
ها نفايات الحيوانات األليفة؛ أوعية الحيوانات األليفة؛ نوافير المياه للحيوانات األليفة بكون

أوعية؛ رفوف ومناصب لرفع أوعية الحيوانات األليفة؛ أحواض لفضالت القطط؛ 
مجارف الطعام؛ أوعية تخزين منزلية ألغذية ومكافئات الحيوانات األليفة؛ موزعات 

محمولة لألكياس البالستيكية التي تباع كوحدة؛ جثم النافذة للحيوانات األليفة؛ المنتجات 
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 جريدة 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

لكالب والقطط وتحديداً فراشي األسنان وفراشي األصابع؛ المنزلية للعناية بأسنان ا
  ٢١أقفاص للحيوانات األليفة بالفئة 

مناشف للحيوانات األليفة؛ بطانيات للحيوانات األليفة؛ أغطية نسيجية لألسرة  - ٢٤الفئة 
  ٢٤بالفئة 
ئر حصائر تغذية الحيوانات األليفة؛ أوعية لفضالت الحيوانات األليفة؛ حصا - ٢٧الفئة 

  ٢٧األرضيات بالفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -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 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436419  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

ئمة وفقا للقانون شركه مساهمه مصرية مؤلفة وقا  -شركة ايديتا للصناعات الغذائية 
  المصرى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -الجيزه  -السادس من اكتوبر  -مدينه الشيخ زايد  - المحور المركزى  ١٣القطعه 
  جمهوريه مصر العربيه

  30 - 29 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

صناف الورق واالصناف المصنوعة منه والورق المقوى ( الكرتون ) واال - ١٦الفئة 
الصور  –مواد التجليد  –المطبوعات  –المصنوعة منه غير الواردة في فات أخرى 

االداوات الكتابية ومواد الصق ( التي تستخدم كأدوات الكتابة أو  –الفوتوغرافية 
االالت الكاتبه أو لوازم  –لألغراض المنزلية ) األدوات تالخاصة بالفنانين فرش التلوين 

ث )واألدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم (عدا األجهزة )المواد المكاتب ( عدا األثا
ورق  -البالستيكية المستخدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ االكياس والرقائق 

  " ١٦حروف الطباعة واالكلشيهات وجميع هذه المنتجات الواردة بالفئة -اللعب 
مستخرجات  -يوانات و طيور الصيد اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وح - ٢٩الفئة 

األغذية المحفوظة (  –الفواكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطهية  -اللحوم 
جيالتين (هالم)  -مصنوعة من منتجـات حيوانية أو نباتية) المعدة للإلستهالك، الجلى 

لكومبوت) ، للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ( ا
فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، 
جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، 

الزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بوجه خاص زبدة فول سوداني، زيت لب النخيل 
دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة  للطعام، زيت نخيل للطعام،

  " ٢٩الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 
الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و  - ٣٠الفئة 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 
لكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، البسكويت و ا

حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى 
الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت 
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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

ة لألكل ،بتى فور العطرية، نكهة ال?انيال [منكهات]؛ كسترد، زخارف للكعك صالح
(كعك)، أصابع سوس (حلويات)، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 
مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ( السويسرول) ، 

 أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و
البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 

التوابل،  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود
البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة (،أعشاب 

  " ٣٠ردة بالفئة [بهارات]، صلصة الصويا، الوا
 

وغيرها ٣٣٣١٦٧االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 
 

    0435757  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  -مؤمن عادل رمضان محمد عمار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -الدخيلة  -هانوفيل  -شارع سيدي محمد 

  43 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
  ٤٣خدمات المطاعم والكافيهات واالقامة المؤقتة وجميع خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 

 

مالك العالمة باستخدامها مجمعةتعهد  -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 
 

    0425207  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردي  -نجوان مهدى عثمان محمود كشك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زهالعجو -ش عبد المنعم رياض  -٩٩عقار - ٦مكتب رقم 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٩برنامج تطبيقات الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
  دون غيرها ١٦جريدة ورقية بالفئة  - ١٦الفئة 

 

التنازل عن  - تعهد باستخدام العالمة مجمعة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
مقاطع العالمة كال على حدة
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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 
 

    0436675  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -وان بالست للصناعات الحديثة ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 A ٦ - مركز صناعات الجلود المتطورة  - ٩٠الوحدة  - العاشر من رمضان  -الشرقية 
  شرق المنطقة الصناعية الثالثة -

  17 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ١٧المنتجات الواردة بالفئة  - ١٧الفئة 

 

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 
 

    0431100  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -المصرية لصناعة المواسير ولوازمها اكوا فلو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦بالتوسعات الشماليه  Lش    L24المبنى االدارى قطعه رقم  

  21 - 19 -17 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٧الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 
  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢١الفئة 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 

 
  

  : رقم قدم عنها طلب 
 

    0431917  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -المصرية لصناعة المواسير ولوازمها اكوافلو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٣بالتوسعات الشماليه بالمنطقة الصناعيه قطعه رقم  L ٢٤المبنى االدارى قطعه رقم 
  كتوبربمدينه السادس من ا

  21 - 19 -17 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٧الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 
  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢١الفئة 

 

وغيرها ١٨٨٩٠٠تبطة مع العالمة االشتراطات        :      العالمة مر
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 جريدة 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 
 

    0431261  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -عمرو طارق لطفي محمد عنيمة وشريكيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة  -ة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية المجمعات الصغير -مجمع ج  - ٣٠الوحدة رقم 
  الشرقية -العاشر من رمضان 

  20 - 17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع منتجات الفئه رقم  - ١٧الفئة 
  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٠الفئة 

 

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 
 

    0434411  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة تيم تريد للتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - سيدي جابر  -رشدي  -ش سكينة بنت الحسين ٢٤

  35 - 17 -11  : المةــــــالعات ـــفئ
  

  ١١منتجات الفئة  - ١١الفئة 
  ١٧منتجات الفئة  - ١٧الفئة 
  ١٧,  ١١في مجال الفئات  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0433708  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -المجموعة المصرية للتعليم المتطور ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -مصطفي النحاس  ١٠

  25 - 24 -22 -20 -18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨منتجات الفئة  - ١٨الفئة 
  ٢٠منتجات الفئة  - ٢٠الفئة 
  ٢٢منتجات الفئة  - ٢٢الفئة 
  ٢٤منتجات الفئة  - ٢٤الفئة 
  ٢٥منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 

 

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 
 

    0433870  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -المجموعة المصرية للتعليم المتطور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  -ش مصطفى النحاس  ١٠

  24 - 22 -18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٨الفئة 
  ٢٢الواردة بالفئه جميع المنتجات  - ٢٢الفئة 
  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٤الفئة 

 

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 
 

    0429540  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  صرى الجنسيةم - فرد  -خالد مصطفى نهاد عباس حلمى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المهندسين  -شارع شهاب  ٧٧

  25 - 18 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة رقم  - ٩الفئة 
  ١٨جميع منتجات الفئة رقم  - ١٨الفئة 
  ٢٥جميع منتجات الفئة رقم  - ٢٥الفئة 

 

ك العالمة باستخدامها مجمعهاالشتراطات        :      تعهد مال
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 جريدة 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 
 

    0415946  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -طارق محمد عبد اللطيف محمد الصباغ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ر برج رودينا بملك/ محمد عبدة الشربينى أكتوبر المتفرع من شارع أحمد ماه ٦شارع 
  حر غرب الدقهلية -رمضان اول المنصورة 

  25 - 18  : المةــــــات العـــفئ
  

   ١٨الشنط الجلدية الواردة بالفئة رقم   - ١٨الفئة 
  ٢٥األحذية الواردة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة 

 

ها مجمعةتعهد مالك العالمة باستخدام -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 
 

    0434050  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

مصرى  -فرد  -حسن عبد الغنى حسن عبد الغنى  - عبد الغنى لالستيراد والتصدير
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -شبرا  -ترعة البوالقية من شارع ال -شارع درب عزوز   ٥

  26 - 18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٨الفئة 
  ٢٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٦الفئة 
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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 
 

    0430434  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة امريكية متحدة تألفت فى والية مينيسوتا الواليات المتحدة  - تارجت براندز ، انك  
  االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ٥٥٤٠٣، مينابوليس ، مينيسوتا  ٣١٦٥ -نيكوليت مول ، تى بى اس  ١٠٠٠
  الواليات المتحدة االمريكية

  21 - 18 -10 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

منظفات فراشي مستحضرات التجميل، المناديل المستخدمة لمرة واحدة  - ٣الفئة 
المشربة بمركبات التطهير لالستخدام مع فراشي مستحضرات التجميل؛ مناديل التجميل 

المبللة مسبقًا؛ المواد الالصقة لوضع الرموش االصطناعية؛ الرموش االصطناعية، 
  ٣ل والمكياج، مرطبات الشفاه؛ أمصال التجميل الواردة بالفئة رقم مستحضرات التجمي

   ١٠أجهزة التدليك على شكل بكرات دحرجة للوجه الواردة بالفئة رقم  - ١٠الفئة 
حقائب الحمل متعددة االستخدامات؛ حقائب الحمل، الحقائب حقائب  - ١٨الفئة 

لمستلزمات الشخصية، مستحضرات التجميل، حقائب رحالت نهاية األسبوع لحمل ا
علب الماكياج تباع فارغة؛ علب مستحضرات التجميل تباع فارغة؛ حقائب الماكياج 

تباع فارغة، حقائب مستحضرات التجميل تباع فارغة، حافظات حمل فراشي 
  ١٨مستحضرات التجميل منزلية االستخدام الواردة بالفئة رقم 

سفنج المستخدم لوضع الماكياج، فراشي التجميل، فراشي الماكياج، اال - ٢١الفئة 
حماالت فراشي الماكياج، أعواد وضع الماكياج، أجهزة التقشير، تحديدا: مقشرات 

الشفاه لتقشير البشرة الستخدامات الزينة والتجميل، فراشي التقشير، لبادات التنظيف 
ده بالفئة لفراشي استخدامات التجميل، رفوف تجفيف فراشي التجميل. الـــــــــــــــــوار

  دون غيرهـــــــــــــا ٢١رقم 
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 جريدة 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 
 

    0433187  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه امريكيه متحدة تألفت فى والية مينيسوتا الواليات المتحدة  -تارجت براندز ، انك 
  االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ٥٥٤٠٣، مينيا بوليس، مينيسوتا ٣١٦٥ -نيكوليت مول ، تي بي إس  ١٠٠٠
  الواليات المنحدة األمريكية

  28 - 18 -9 -6  : المةــــــات العـــفئ
  

بطاقات تعريفية معدنية للكالب؛ موزعات معدنية ثابتة ألكياس نفايات الكالب؛  - ٦الفئة 
  ٦األليفة وبوابات أمان بالفئة  أبواب معدنية للحيوانات

صفارات الكالب؛ أطواق كهربائية للكالب للتحكم بالنباح؛ بطاقات تحديد  - ٩الفئة 
الهوية بموجات الراديو ترتديها الحيوانات األليفة والتي تنشط أجهزة رعاية الحيوانات 

  ٩األليفة؛ النظارات الشمسية للحيوانات األليفة بالفئة 
ر التحكم في المشي والحيوانات األليفة وتحديداً: المقاود واألحزمة عناص - ١٨الفئة 

وخطافات المقاود واألطواق واألربطة والسالسل والكابالت؛ أطواق وحبال للحيوانات 
األليفة؛ مالبس الحيوانات األليفة للكالب والقطط؛ قطع مصنوعة من الجلود الخام 

وتسليتها؛ ناقالت الحيوانات؛ حقائب لحمل  للحيوانات األليفة تستخدم في تنظيف أسنانها
الحيوانات األليفة؛ إكسسوارات ألطواق الحيوانات األليفة وتحديداً األجراس وكواتم 

الصوت وأضواء السالمة والمعلقات واألشرطة واألقواس والحلي؛ أزياء للحيوانات؛ 
  ١٨ئة معاطف واقية من المطر وسترات للحيوانات األليفة؛ قبعات وأحذية بالف

  ٢٨ألعاب الحيوانات األليفة بالفئة  - ٢٨الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -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 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419101  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  خاصه محدودة باالسهم ش -بيرغاموت إس دى ان بى اتش دى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

تامان اندسترى باالكونغ جايا سيرى كيمبانغان سيالنغور  ٤جاالن باالكونغ جايا  ٣١
  ماليزيا ٤٣٣٠٠

  21 - 10  : المةــــــات العـــفئ
  

قفازات طبية، قفازات جراحية، قفازات لطب األسنان، قفازات لألغراض  - ١٠الفئة 
ة، قفازات فحص طبية، قفازات الالتكس الطبية، قفازات لالستخدامات الطبية، الطبي

قفازات واقية لالستخدامات الطبية، قفازات مطاطية لالستخدامات الطبية، قفازات 
التكس لالستخدامات الطبية، قفازات التكس لالستخدامات الجراحية، قفازات الالتكس 

الستخدام في العمليات الجراحية، قفازات الفحصية لالستخدامات الطبية، قفازات ل
للفحص الطبي، قفازات لالستخدام في المستشفيات، قفازات واقية لالستخدام الواحد 

لألغراض الطبية، قفازات واقية لالستخدام من قبل الطاقم الطبي، قناع الوجه لالستخدام 
الطبي، أقنعة الوجه الجراحي، أقنعة وجه لالستخدام الطبي، أقنعة وجه واقية لالستخدام 

الواقية لالستخدام في طب األسنان، أقنعة وجه لالستخدام من قبل مقدمي رعاية طب 
األسنان، درع الوجه لالستخدام الطبي، درع الوجه لالستخدام الجراحي، درع حماية 

الوجه لالستخدام الطبي، درع وجه شفاف لالستخدام من قبل الطاقم الطبي، أغطية 
ض الطبية، مالبس، وقبعات، وأحذية للطاقم الطبي والمرضى وجميع األحذية لألغرا

  وال ترد ضمن فئات اخرى.  ١٠هذه المنتجات واردة بالفئة 
قفازات منزلية، قفازات للبستنة، قفازات لالستخدام المنزلي، قفازات مطاطية  - ٢١الفئة 

قل، قفازات قطنية منزلية، قفازات إزالة الغبار، قفازات منزلية بالستيكية، قفازات ص
لألغراض المنزلية، قفازات منزلية ألغراض التنظيف وجميع هذه المنتجات واردة 

  وال ترد ضمن فئات اخرى. ٢١بالفئة 
 

------- 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 
 

    0434461  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -بوسي حسنين محمد محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينه نصر اول  -  ٦المنطقه   - شارع الشاعر محمود غنيم  ٧

  26 - 25 -24 -14  : المةــــــات العـــفئ
  

سة أو مطلية بها المعادن النفيسة وسبائكها والسلع المصنوعة من معادن نفي - ١٤الفئة 
وغير المشمولة في فئات أخرى؛ المجوهرات واألحجار الكريمة؛ أدوات صناعة 

   ١٤الساعات وأدوات قياس الزمن و جميع المنتجات الواردة بالفئة 
المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات أخرى، أغطية الفراش  - ٢٤الفئة 

   ٢٤الفئة والموائد ، و جميع المنتجات الواردة ب
   ٢٥المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس و جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
المخرمات والمطرزات والشرائط والجدائل؛ األزرار والخطافات والعراوي  - ٢٦الفئة 

والدبابيس واإلبر؛ الزهور االصطناعية. أكسيسورات المالبس و جميع المنتجات 
  ٢٦الواردة بالفئة 

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420608  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -ميراج للفنادق والتنمية السياحيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  29 - 28 -27  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٧كافة منتجات الفئة  - ٢٧الفئة 
  ٢٨كافة منتجات الفئة  - ٢٨الفئة 
  ٢٩كافة منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0412420  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -شركة ام اس كوميرشيال كايمان ال تي دي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جورج تاون  ٤٤٨سى او جينيسز ترست & كوربيرت سيرفسز ال تى دى ص ب 
  انجزر كايم ١١٠٦جراند كايمان كى واى 

  29 - 28  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٨الفئة 
  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 

 

-----االشتراطات        :      
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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 
 

    0415369  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/30  

  :التسجيل بإسم طال
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده - بوسكو للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بحوض زاويه عبد  ٣٠٥٤التقسيم الداخلي لقطعة االرض  ١٢-١١-١٠قطعة ارض 
  البحيره -ابو المطامير  -زمام المهديه  -)قسم ثامن عشر الرمال ١القادر ابو خديجه (

  30 - 29  : مةالــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات االفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع منتجات االفئة  - ٣٠الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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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 
 

    0422888  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  مصرى الجنسية -فردي  -علي ابراهيم محمد علي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية - مركز منيا القمح  -ملك / ابراهيم محمد علي  -شبرا  السالم 

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩التمور والصلصة الواردة بالفئة رقم  - ٢٩الفئة 
  ٣٠خل الواردة بالفئة رقم الصلصة وال - ٣٠الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0422889  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -علي ابراهيم محمد علي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية - لقمح ملك / ابراهيم محمد علي مركز منيا ا -شبرا  السالم 

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩التمور والصلصة بالفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠الصلصة والخل بالفئة  - ٣٠الفئة 
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 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 
 

    0422890  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -علي ابراهيم محمد علي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -ملك/ ابراهيم محمد علي مركز منيا القمح  -شبرا  السالم 

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩التمور والصلصة بالفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠الصلصة و الخل بالفئة  - ٣٠الفئة 

 

٤٢٢٨٨٩تبطة  مع العالمة رقم العالمة مر -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 
 

    0431754  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية  -دايلي بورادكتس جروب للتجارة والصناعات الغذائية ش ذ ح م 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية - العاشر من رمضان   - ٦المجاورة  - ٣٢عمارة  -  ٣شقة 

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

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
 

    0431755  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية  -دايلي بورادكتس جروب للتجارة والصناعات الغذائية ش ذ ح م 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -العاشر من رمضان  -  ٦المجاورة  - ٣٢عمارة  ٣شقة 

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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1084 
 

 جريدة 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 
 

    0431759  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل بإسم طال
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -دايلي بورادكتس جروب للتجارة والصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -العاشر من رمضان  -  ٦المجاورة  - ٣٢عمارة  ٣شقة 

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة رقم  - ٢٩الفئة 
  ٣٠ع منتجات الفئة رقم جمي - ٣٠الفئة 

 

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

    0433706  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -للتجارة والمقاوالت واالستثمار الزراعي  اي كان كابيتال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - اكتوبر  ٦ - ٢شارع  ٣برج  -عمارات سوليمار  -الحي االول 

  31 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات االلبان ومشتقاتها بالفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣١لفئة جميع منتجات ا - ٣١الفئة 

 

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 
 

    0432190  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة دلتا جراند فارما لتصنيع االدويه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - مدينة العاشر من رمضان  - ١٥٥-١٥٦قطعة رقم  -المنطقة الصناعية الرابعه 
  الشرقيه

  10 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣الفئة 
  ١٠جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٠الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      
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 جريدة 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 
 

    0415161  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -ابراهيم سامى احمد على عطيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - االول التجمع  ٦٧فيال  ٣١مجموعه  -الرحاب 

  32 - 31 -30 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429325  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئولية محدودة -هاي مود 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٢٨٧,  ٢٧٧ناصيتي  ١١فينسيا رقم  برج ١٣الدور ال  ١٣٠١الشقة  ٤غرفة رقم 
  االسكندرية -سيدي جابر  -سموحة  - بجوار شركة تاون جاس 

  32 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

---------- 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 
 

    0415370  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده - بوسكو للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بحوض زاويه عبد  ٣٠٥٤التقسيم الداخلي لقطعة االرض  ١٢-١١-١٠قطعة ارض 
  البحيره -ابو المطامير  -ام المهديه زم -)قسم ثامن عشر الرمال ١القادر ابو خديجه (

  32 - 31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات االفئة  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع منتجات االفئة  - ٣٢الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 
 

    0428533  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة دكانة الدارة المطاعم  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الشيخ زايد  - ٥شقة  -الدور الثاني  - ١٦قطعة  -المجاورة الثانية  -الحي االول 
  الجيزة

  32 - 31  : ةالمــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٤٢٠٧٤٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0433119  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -وائل محمد خير النن وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  43 - 39 -32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢منتجات الفئه  - ٣٢الفئة 
   ٣١-٣٠-٢٩فى مجال الفئه  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٣خدمات المطاعم الوارده بالفئه  - ٤٣الفئة 

 

وغيرها ٣٨٧٥١١االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433862  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  -هانى سيد قناوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش امير المؤمنين متفرع من ش كفر طهرمس الطالبية فيصل الجيزة ٢٠

  43 - 32 -30 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩لواردة بالفئه جميع المنتجات ا - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 

 

---------- 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 
 

    0424534  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة كورتس فاكتوري الدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات 
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  - ٩شارع  ٦٢

  43 - 32 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
  ٤٣المطاعم والكافيهات (خدمات المقاهي ) بالفئة  - ٤٣الفئة 

 

 -التنازل عن البيانات التجارية على حدة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
 ٤٢٤٥٣٥العالمة مرتبطة مع العالمة  -التنازل عن كلمة كانترى على حدة فى الوضع العادى 

وغيرها
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 جريدة 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 
 

    0424535  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة كورتس فاكتوري الدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات 
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  - ٩شارع  ٦٢

  43 - 32 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
  ٤٣المطاعم والكافيهات (خدمات المقاهي ) بالفئة  - ٤٣الفئة 

 

لعالمة مرتبطة ا - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
على  Kurtosالتنازل عن البيانات التجارية وعن كلمة كورتس  -وغيرها  ٤٢٤٥٣٤مع العالمة رقم 

حدى وفى الوضع العادى
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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 
 

    0424536  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -وتشغيل المطاعم والكافيهات  شركة كورتس فاكتوري الدارة
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  - ٩شارع  ٦٢

  43 - 32 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
  ٤٣(خدمات المقاهي ) بالفئة  المطاعم والكافيهات - ٤٣الفئة 

 

 -التنازل عن البيانات التجارية على حدة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
 ٤٢٤٥٣٥العالمة مرتبطة مع العالمة  -التنازل عن كلمة كانترى على حدة فى الوضع العادى 

وغيرها
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 جريدة 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 
 

    0424537  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة كورتس فاكتوري الدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات 
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  - ٩شارع  ٦٢

  43 - 32 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠اردة بالفئة جميع المنتجات الو - ٣٠الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
  ٤٣المطاعم والكافيهات (خدمات المقاهي ) بالفئة  - ٤٣الفئة 

 

 -التنازل عن البيانات التجارية على حدة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
 ٤٢٤٥٣٥لعالمة مرتبطة مع العالمة ا -التنازل عن كلمة كانترى على حدة فى الوضع العادى 

وغيرها
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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 
 

    0431653  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  توصية بسيطة -فاطمة مصطفى راغب وشركاها  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لجيزةا  -الدقى   - شارع السد العالى  ٥

  43 - 32 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣٠الوجبات الجاهزة الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
  ٣٢المشروبات بجميع انواعها الواردة بالفئة رقم  - ٣٢الفئة 
  ٤٣خدمات المطاعم والكوفى شوب الواردة بالفئة رقم  - ٤٣الفئة 
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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 
 

    0433864  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -هانى سيد قناوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش امير المؤمنين متفرع من ش كفر طهرمس الطالبية فيصل الجيزة ٢٠

  43 - 32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢الواردة بالفئه جميع المنتجات  - ٣٢الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 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 
 

    0423149  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - مشرق لتنمية االعمال  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -سموحه    -عزبه حجازي   -مايو   ١٤بجوار كوبري  -المنطقه الصناعيه 
  االسكندريه

  31 - 30 -29 -25 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئة  - ٣الفئة 
  ٢٥منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
  ٢٩منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١منتجات الفئة  - ٣١الفئة 

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433861  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -هانى سيد قناوى محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ر المؤمنين متفرع من ش كفر طهرمس الطالبية فيصل الجيزةش امي ٢٠

  25 - 11 -9 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
  ٢٥فئه جميع المنتجات الواردة بال - ٢٥الفئة 
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1101 
 

 جريدة 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 
 

    0420768  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -حنان عطية هللا عوض ساويرس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -زة المنت -امام حي المنتزه  -ش الحاج سعد من ش مسجد شيدي بشر بحرى ١
  االسكندرية

  30 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣الزيوت بالفئة  - ٣الفئة 
  ٣٠التوابل واالعشاب الوارده بالفئة  - ٣٠الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
ت التجاريةالتنازل عن البيانا -باستخدامها مجمعة 
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1102 
 

 جريدة 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 
 

    0433853  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش تضامن -شركة وائل محمد خير النن وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ن رمضان الدور الثانى علوى مول البتراء االردنيه مدينه العاشر م ١٤مكتب رقم 
  الشرقيه

  39 - 35 -34 -32 -31 -30 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
  ٣٤ميع الخدمات الواردة بالفئه ج - ٣٤الفئة 
  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 

 

-----االشتراطات        :      
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1103 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428720  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  افراد -مصطفى عبدالكريم عبدهللا عزيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسيوط - الحمام  -مركز ابنوب 

  35 - 11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة 
  ١١في مجال االدوات الصحيه بالفئة  ٣٥خدمات البيع بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

تعهد مالك  -التنازل عن الحروف كال على حدة  -منح حق خاص على االلوان  االشتراطات        :     
العالمة باستخدامها مجمعة
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1104 
 

 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 
 

    0387337  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/03/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  -فردى  -عبد العال عماد عبد العال محمد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مركز الحسينية الشرقية -المناجاة الكبرى ملك محمد السيد محمد وحش 

  35 - 14  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤الساعات فئة  - ١٤الفئة 
  ١٤فى مجال الساعات فئة  ٣٥لالستيراد و التصدير فئة  - ٣٥الفئة 
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1105 
 

 جريدة 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 
 

    0387339  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2019/03/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عبد العال عماد عبد العال محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مركز الحسينية الشرقية -المناجاة الكبرى ملك محمد السيد محمد وحش 

  35 - 14  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤الفئة الساعات ب - ١٤الفئة 
  ١٤فى مجال الساعات فئة  ٣٥لالستيراد و التصدير فئة  - ٣٥الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395500  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مود فرج طه بدر فرج عبدة مح

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادى  -كورنيش النيل  -ب ابراج المهندسين ٣

  35 - 16 -12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٢الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 

  ١٢،١٦فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥ة الفئ
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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 
 

    0433749  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -اسامه نفادي عبد الجواد سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -شبرا    -احمد حلمى   -زبة ش  الع ٢٨

  35 - 25 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

   ١٦مطبوعات الشركه الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
  ٢٥االحذيه بالفئه   - ٢٥الفئة 
  ١٦والمطبوعات بالفئة  ٢٥فى مجال االحذية بالفئة  ٣٥خمات البيع بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429662  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :انوــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -ش جالل شلش من ميدان الجزائر ١٢

  35 - 31 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها  ١٦مطبوعات الشركة بالفئة  - ١٦الفئة 
المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والخضروات والفواكه الطازجة بالفئة  - ٣١الفئة 
٣١  

  ) ٣١دون غيرها ( في مجال الفئة  ٣٥الفئة االستيراد والتصدير ب - ٣٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٤٥٢٢٤العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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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 
 

    0417165  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - شركة جو بايتس للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بالمنطقة الصناعية  -من المنطقة الخاصة بالمطورين  ١٠٧القطعة  – A ٦الوحدة 
  الجيزة  -أكتوبر  ٦بالتوسعات الشمالية امتداد مدينة 

  39 - 35 -32 -30 -29 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

"الورق و األصناف المصنوعة منه و الورق المقوى (الكرتون) و األصناف  - ١٦الفئة 
الصور  -مواد التجليد -المطبوعات  –المصنوعة منه غير الواردة في فئات أخرى 

م كأدوات الكتابية أو األدوات الكتابية و مواد اللصق (التي تستخد -الفوتوغرافية 
اآلالت الكاتبة و لوازم  –األدوات الخاصة بالفنانين فرش التلوين  -لألغراض المنزلية) 

 –المكاتب ( عدا األثاثات) و األدوات التى تستخدم في التهذيب و التعليم (عدا األجهزة) 
 -قائق المواد البالستيكية المستخدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ األكياس و الر

  "  ١٦وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة  -حروف الطباعة و األكليشيهات 
األغذية  –" الفواكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطهية  - ٢٩الفئة 

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

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

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

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

سكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و " الشاى و الكاكاو و ال - ٣٠الفئة 
المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 
البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، 

لوى حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية ح
الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت 

العطرية، نكهة ال?انيال [منكهات]؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 
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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

(كعك)، أصابع سوس (حلويات)، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 
و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ( السويسرول) ،  مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه

أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و 
البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 

 –الفلفل و الخل و الصلصة  –خردلالملح و ال –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود
التوابل، البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة 

[محمصة]، فشار الذرة ، فشار ، أعشاب الحدائق، محفوظة )متبلة(،أعشاب [بهارات]، 
  " ٣٠صلصة الصويا، الواردة بالفئة 

ها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات "المياه المعدنية و الغازية و غير - ٣٢الفئة 
مســتخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه، شــــــراب و مستحضرات أخرى لتحضير 

  ".٣٢المشروبات و جميعـها وارد بالفئة 
الخاصة بالتجارة و األعمال التجارية و  ٣٥" جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

دمات التصدير و االستيراد و الدعاية و اإلعالن و إدارة توزيع البضائع و المنتجات و خ
األعمال و توجيه األعمال و االستيراد و التصدير و جميع هذه الخدمات متعلقة 

  "٣٢،  ٣٠،  ٢٩، ١٦بالمنتجات الوارة فى الفئات
"النقل و تغليف السلع و تخزين السلع و جميع هذه الخدمات و جميعـها وارد  - ٣٩الفئة 

  "٣٢،  ٣٠،  ٢٩، ١٦متعلقة بالمنتجات الوارة فى الفئات ٣٩بالفئة 
 

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 
 

    0425715  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة مراكز لالستثمار العقاري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اكتوبر  ٦مدينة  -مركز مول العرب التجاري  - ١٦بجوار البوابة رقم  -الدور االرضي 
  الجيزة -

  37 - 36 -35 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦ة بالفئة مطبوعات الشركة الوارد - ١٦الفئة 
  عدا االستيراد والتصدير  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٦االستثمار العقاري الوارد بالفئة  - ٣٦الفئة 
  ٣٧المقاوالت العامة الواردة 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 
 

    0432688  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة ريدكون للمراكز التجارية واالدارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  37 - 36 -35 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات والنشر والتوزيع فئة  - ١٦الفئة 
  ٣٥يق العقاري عدا االستيراد والتصدير فئة التسو - ٣٥الفئة 
  ٣٦االستثمار العقاري فئة  - ٣٦الفئة 
  ٣٧المقاوالت العامة فئة  - ٣٧الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
٤٣٠٧١٣
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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 
 

    0432836  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -عماد فوزى حسين وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر اول  - الطيران   -شارع الربيع   ١٢

  40 - 37 -35 -16 -11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١ات الواردة بالفئه رقم جميع المنتج - ١١الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
  ١١فى مجال الفئه  ٣٥التسويق والتجارة الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - ٣٧الفئة 
  ٤٠جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - ٤٠الفئة 

 

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

    0416943  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمود فرج طه بدر فرج عبدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادى  -كورنيش النيل  - ب ابراج المهندسين  ٣

  42 - 41 -38 -36 -35 -16 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة   - ٩الفئة 
  ١٦جميع منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
ائية فى مجال االجهزة الكهرب ٣٥االستيراد والتصدير وجميع خدمات الفئة   - ٣٥الفئة 

  واالليكترونية واجهزة الحاسب ومستلزماتها
  ٣٦جميع خدمات الفئة   - ٣٦الفئة 
  ٣٨جميع خدمات الفئة   - ٣٨الفئة 
  ٤١جميع خدمات الفئة   - ٤١الفئة 
  ٤٢جميع خدمات الفئة   - ٤٢الفئة 

 

العالمة رقم  العالمة مرتبطة مع - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
٣٦٧٨٨٥
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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 
 

    0410088  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة االنظمة المتكاملة العالمية للخدمات المعلوماتية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ر مدينة نص -المنطقة الحره العامة 

  42 - 38 -35 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مطبوعات الشركة بالفئة  - ١٦الفئة 
   ٣٥التسويق االلكتروني بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٨خدمات االنترنت بالفئة  - ٣٨الفئة 
  ٤٢تصميم برامج الكمبيوتر الوارده بالفئة  - ٤٢الفئة 

 

الب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح الط -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 
 

    0428200  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة  -مصر للمستحضرات الغذائية _مصر فود_  ادتيفز ميفاد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - فدان _مدينة بدر  ٢٥٠المنطقة الصناعية  ١٥٤قطعة رقم 

  39 - 35 -30 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
  فى مجال المخبوزات ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  فى مجال المخبوزات ٣٩جميع خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 

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

    0428203  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ةشركة مساهم  -مصر للمستحضرات الغذائية _مصر فود_  ادتيفز ميفاد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - فدان _مدينة بدر  ٢٥٠المنطقة الصناعية  ١٥٤قطعة رقم 

  39 - 35 -30 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
  فى مجال المخبوزات ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  فى مجال المخبوزات ٣٩جميع خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 

-------- االشتراطات        :      
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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 
 

    0429382  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -محمد عمار عبد الحكيم الفقية وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الطوابق  - شارع الفاروق  -أ برج الفيوم ٤عقار  -الدور االول بعد االرضي  ١شقه رقم 
  الجيزه -فيصل  -

  39 - 35 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦والمنتجات المصنوعة من الورق الوارده بالفئه  -الورق والورق المقوى  - ١٦الفئة 
مجال الورق المقوى والمنتجات المصنوعة من الورق  فى ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 

  ١٦الوارده بالفئه 
فى مجال الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

  ١٦الورق الوارده بالفئه 
 

وغيرها ٤٢٦٩٤٠العالمة 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 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0431372  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - ديجيتال فينز للدعاية واالعالن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -اكتوبر  ٦ -طريق المحور المركزي  -مركز اكتوبر التجاري  -  ٦الدور  - ٢عمارة 
  زةالجي

  42 - 35 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
خدمات الدعاية واالعالن والتسويق وادارة وتوجيه االعمال فقط بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
٣٥  

  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٤٢الفئة 
 

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

    0432732  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردي  -مروة مصطفى محمد احمد جابر 

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -شارع الحجاز  ٥١

  43 - 35 -30 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئة رقم  - ١٦الفئة 
  ٣٠منتجات الفئة رقم  - ٣٠الفئة 
   ٣٥التسويق االليكتروني والدعاية واالعالن الوارد بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
  ٤٣خدمات الفئة رقم  - ٤٣الفئة 

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429605  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  توصية بسيطة -وشريكه  زيادة كمبيوتر حامد محمد مصطفى زيادة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٢٠رقم  -المجاورة الثانية  - الحي االول  - مدينة الشيخ زايد 

  35 - 16 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩كمبيوتر او قطع غياره او اكسسواراته الواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة 
  ١٦لفئة رقم مطبوعات الشركة الواردة با - ١٦الفئة 
فى مجال كمبيوتر  ٣٥االستيراد والتصدير وجميع خدمات الفئة   - ٣٥الفئة 

  ٩واكسسواراته بالفئة رقم 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429606  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -زيادة كمبيوتر حامد محمد مصطفى زيادة وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٢٠رقم  -المجاورة الثانية  - الحي االول  - مدينة الشيخ زايد 

  35 - 16 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩واراته الواردة بالفئة رقم كمبيوتر و قطع غياره و اكسس - ٩الفئة 
  ١٦مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
فى مجال كمبيوتر  ٣٥االستيراد والتصدير وجميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

  ٩واكسسواراته الواردة بالفئة رقم 
 

ورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالص
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 جريدة 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 
 

    0422711  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردي  -حازم سيد احمد صفوت سيد درويش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - الجديدة علي القطعة القاهرة  -مركز خدمات التجمع الخامس  -مول سفن ستارز 
  القاهرة

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
  ٣٥االعمال التجارية الواردة بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 

 

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

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423242  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - ش م م  ٢٠٠٠الحرية  -شركة الحرية للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الصناعية الثانية  B ٢مدينة العاشر من رمضان 

  35 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مطبوعات الشركة فئة  - ١٦الفئة 
فى مجال  ٣٥االستيراد والتصدير فئة  -الدعاية واالعالن واالعمال التجارية  - ٣٥الفئة 
  ٣٠الفئه 

 

---------- االشتراطات        :      
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1125 
 

 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 
 

    0423247  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -  ٢٠٠٠الحرية  -شركة الحرية للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  . -قسم النزهة  -ش جوزيف تيتو  ١١٤

  35 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مطبوعات الشركة فئة  - ١٦الفئة 
االستيراد والتصدير فى مجال الفئه  -واالعالن واالعمال التجارية  الدعاية - ٣٥الفئة 
٣٠  

 

--------- 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 
 

    0424466  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة مساهمهشرك -  ٢٠٠٠الحرية للصناعات الغذائية الحرية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  النزهة الجديدة -ش جوزيف تيتو  ١١٤

  35 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مطبوعات الشركة الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 ٣٥الدعاية واالعالن واالعمال التجارية واالستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 

  ٣٠فى مجال الفئه 
 

----------- شتراطات        :      اال
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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 
 

    0425820  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -) ٢٠٠٠شركة الحرية للصناعات الغذائية (الحرية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -م النزهة قس - شارع جوزيف تيتو  ١١٤

  35 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مطبوعات الشركة فئة  - ١٦الفئة 
الدعاية واالعالن واالعمال التجارية واالستيراد والتصدير فى مجال الفئه  - ٣٥الفئة 
٣٠  

 

------- 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 
 

    0428193  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -ادتيفز ميفاد   -مصر فود  -مصر للمستحضرات الغذائية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة بدر  -فدان  ٢٥٠المنطقة الصناعية  ١٥٤قطعة رقم 

  35 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المطبوعات الخاصة بالشركة الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
خدمات التجارة واالستيراد والتصدير والتوريدات التجارية والتوكيالت  - ٣٥الفئة 

  فى مجال المخبوزات ٣٥بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 
 

    0431750  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد ابراهيم حسن بدر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ثاني المنصورة -كفر البدماص  -شارع الحنفي  ٢

  35 - 25 -18 -14 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
  ١٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٤الفئة 
  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٨الفئة 
  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
  ٢٥,  ١٨,  ١٤,  ٩في مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:              االشتراطات
٤٣١٧٥١مع 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 
 

    0435336  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -جويس  -جرجس رزق هللا وشريكه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شبرا القاهرة -قسم الساحل  -شبرا  - شارع خلوصي  ١١٩

  35 - 24  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤المنسوجات ومنتجات النسيج واغطية الفراش والموائد فئة  - ٢٤الفئة 
يه فى مجال المنسوجات واغط ٣٥خدمات االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

  الفراش والموائد
 

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 
 

    0329246  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/01/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -هنادى فؤاد محمود اسماعيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حي ثانى مركز الخانكة القليوبية ٢٠ور عمارة العب

  35 - 25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
  ٢٥في مجال الفئة  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
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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 
 

    0430746  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى -فردي  -محمد خير الدين نبيل كرمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوريا -حلب 

  35 - 25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
ال في مج ٣٥خدمات المحالت التجارية واالستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

  المالبس
 

----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 
 

    0434692  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  -سيد عبد المعز محمد تمام عطية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شبرا -ش لطيف اسكندر  ١٣

  35 - 25  : المةــــــالع اتـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٥الفئة 
االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض واالعمال  - ٣٥الفئة 

في مجال  ٣٥التجاريه بصفه عامه والتسويق االلكتروني وجميع خدمات الوارده بالفئه 
  ٢٥الفئه 

 

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

    0435756  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فرد -مؤمن عادل رمضان محمد عمار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -الدخيلة  -هانوفيل  -شارع سيدي محمد 

  35 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
خدمات البيع والدعاية واالعالن عن طريق وسائل التواصل االجتماعي  - ٣٥الفئة 

  ٣٠ة في مجال الفئ ٣٥الواردة بالفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425064  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -سعد محمد السيد عيسى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -أكتوبر  ٦مدينه  ١٠-٩الدور االرضى سنتر التعمير مركز خدمات الحى  ١٧محل 
  الجيزه

  35 - 28 -26 -14 -10 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل الوارده بالفئه  - ٣الفئة 
  ١٠المستلزمات الطبيه الوارده بالفئه  - ١٠الفئة 
  ١٤لوارده بالفئه الساعات ا - ١٤الفئة 
  ٢٦االكسسوارات الوارده بالفئه  - ٢٦الفئة 
  ٢٨الهدايا واالنتيكات الوارده بالفئه  - ٢٨الفئة 
-١٠-٣- ٢٨-٢٦فى مجال الفئات  ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئه رقم  - ٣٥الفئة 
١٤  

 

-------- 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 
 

    0424702  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش . م . م شركة مساهمة مصرية -شركة الزراعة الحديثة بيكو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قسم قصر النيل بالقاهرة -ش شجرة الدر بالزمالك  ٣

  35 - 31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
  ٣١في مجال الفئة  ٣٥االستيراد و التصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

تعهد  -١٠٥٤٣٣العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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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 
 

    0424703  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -بيكو ش. م. م  -شركة الزراعة الحديثة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قسم قصر النيل بالقاهرة -ش شجرة الدر بالزمالك  ٣

  35 - 31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
  ٣١في مجال الفئة  ٣٥االستيراد و التصدير بالفئة  - ٣٥لفئة ا

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ١٠٥٤٣٣مع 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 
 

    0424704  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش . م . م شركة مساهمة مصرية -شركة الزراعة الحديثة بيكو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قسم قصر النيل بالقاهرة -ش شجرة الدر بالزمالك  ٣

  35 - 31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
  ٣١في مجال الفئة  ٣٥التصدير بالفئة  االستيراد و - ٣٥الفئة 

 

وغيرها  ١٠٥٤٣٣العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -
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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 
 

    0424705  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -بيكو ش. م. م  -شركة الزراعة الحديثة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قسم قصر النيل بالقاهرة -ش شجرة الدر بالزمالك  ٣

  35 - 31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
  ٣١في مجال الفئة  ٣٥ة االستيراد و التصدير بالفئ - ٣٥الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433189  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

الواليات المتحدة  -شركه امريكيه متحدة تألفت فى والية مينيسوتا  -ز انك تارجت براند
  االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ٥٥٤٠٣، مينيا بوليس، مينيسوتا ٣١٦٥ -تي بي إس  - نيكوليت مول  ١٠٠٠
  الواليات المنحدة األمريكية

  35 - 31  : المةــــــات العـــفئ
  

حيوانات األليفة؛ قطع المضغ االستهالكية للحيوانات األليفة؛ صناديق طعام ال - ٣١الفئة 
القمامة المعطرة للحيوانات األليفة؛ مكافئات صالحة لألكل للحيوانات األليفة؛ النعناع 

  ٣١البري؛ مكافئات تنظيف األسنان القابلة للهضم للكالب بالفئة 
عام الحيوانات األليفة ومستلزمات خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تشمل ط - ٣٥الفئة 

الحيوانات األليفة وألعاب الحيوانات األليفة وإكسسواراتها؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة 
عبر اإلنترنت التي تشمل أغذية الحيوانات األليفة ومستلزمات الحيوانات األليفة ولعب 

  ٣٥الحيوانات األليفة وإكسسواراتها بالفئة 
 

--------- :       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 
 

    0432158  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -قائد محمد جمعة وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش ابو الوقاص الدريسه قسم محرم بك االسكندريه

  39 - 35 -3  : مةالــــــات العـــفئ
  

  ٣مناديل مبللة ومعطر جو فئة  - ٣الفئة 
  ١٦ومناديل ورقيه بالفئه  ٣فى مجال المناديل المبلله  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
ومناديل ورقيه بالفئه  ٣خدمات التعبئه والتغليف فى مجال المناديل المبلله  - ٣٩الفئة 
١٦  

 

-------- 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 
 

    0386593  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/02/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بيو اتراكتيف _شركة ذات مسئولية محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش وزارة الزراعة _الدور السادس _الدقى _الجيزة ٢٠

  43 - 35 -5 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل بالفئة رقم  - ٣الفئة 
  .٥االغذية الصحية بمختلف انواعها والمستحضرات الطبية بالفئة رقم  - ٥الفئة 
فى  ٣٥الدعاية واالعالن وتنظيم المعارض والتجارة والتوزيع بالفئة رقم   - ٣٥الفئة 

  ٥-٣مجال الفئة 
  .٤٣بالفئة رقم  ادارة المطاعم بكافة انواعها  - ٤٣الفئة 

 

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

    0434014  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ريكته أحمد فؤاد السيد البشالوي وش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة دمنهور  -بملك/ فؤاد السيد البشالوي  -ش البحيري من شارع الروضة  ٢٦شبرا 
  البحيرة -

  35 - 5 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل والمنظفات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
   ٥ة الواردة بالفئة رقم المكمالت الغذائي - ٥الفئة 
في مجال الواد الغذائية  ٣٥االستيراد والتصدير والتجارة الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

  ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩الواردة بالفئة 
 

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

    0369223  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/04/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - شركة ارقام لتداول االوراق المالية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الزمالك -الدور السادس  -شارع ابو الفدا برج ابو الفدا االداري  ٣

  45 - 42 -41 -36 -35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥خدمات الدعاية واالعالن بالفئة   - ٣٥الفئة 
  ٣٦خدمات الفئة  - ٣٦الفئة 
  ٤١خدمات الفئة  - ٤١الفئة 
  ٤٢خدمات الفئة  - ٤٢الفئة 
  ٤٥خدمات الفئة  - ٤٥الفئة 

 

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 
 

    0369224  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/04/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ارقام كابيتال ايجيبت القابضه لالستثشارات الماليه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الجناح االمامى  -الدور السادس  -داري برج ابو الفدا لالسكان اال -شارع ابو الفدا  ٣
  القاهرة -الزمالك   -قسم قصر النيل 

  45 - 42 -41 -36 -35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥الدعاية واالعالن الواردة بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
   ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٣٦الفئة 
   ٤١ة رقم جميع الخدمات الواردة بالفئ - ٤١الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٤٢الفئة 
  ٤٥جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٤٥الفئة 

 

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 ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431593  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  -اسالم اشرف محمود الخولى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه - العبور  ١٧٠٤٤ب  ٢االسكان العائلي ق 

  37 - 35 -12  : المةــــــات العـــفئ
  

ارده المركبات واجهزه النقل البري والجوي او المائي وكافه المنتجات الو - ١٢الفئة 
  ١٢بالفئه 
االستيراد والتصدير والتجاره والمحالت التجاريه والبيع بالجمله والقطاعي  - ٣٥الفئة 

في مجال المركبات واجهزه النقل البري والجوي او المائي وكافه المنتجات الوارده 
  ٣٥وذلك ضمن خدمات الفئه  ١٢بالفئه 
جال المركبات واجهزه النقل االصالح والصيانه والتركيب والتجميع في م - ٣٧الفئة 

وذلك ضمن خدمات الفئه  ١٢البري والجوي او المائي وكافه المنتجات الوارده بالفئه 
٣٧  

 

التنازل عن الحروف كال 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 
 

    0430955  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -مصطفى هادي مصطفى ابراهيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

محافظه  -مركز دمنهور  -قريه سنطيس بملك / أحمد رجب محمد عبد  الواحد عماره 
  جمهوريه مصر العربيه -البحيره 

  39 - 35 -30 -22  : المةــــــات العـــفئ
  

"الحبال والخيوط والشباك والخيام والمظالت والمشمع واألشرعة واألكياس  - ٢٢الفئة 
والحقائب (غير الواردة في فئات أخرى)؛ مواد التبطين والحشو (عدا ما كان من 

المطاط أو البالستيك)؛ مواد النسيج من األلياف الخام، حقائب [مظاريف، وأكياس] من 
لتغليف ، حقائب [أكياس] نقل وتخزين المواد كبيرة الحجم، خيوط القماش، تستخدم في ا

ربط غير معدنية لألغراض الزراعية، أحزمة غير معدنية لشحن وتعبئة الحموالت 
  " ٢٢الواردة بالفئة 

" الشاى و الكاكاو و السكر و األرز ، الدقيق ، الحالوة الطحينية و  - ٣٠الفئة 
الملح و  –الخميرة و مسحوق الخميرة  - و العسل األسودالمثلجات، عســـــــــــل النحل 

  " ٣٠التوابل، البهارات، الواردة بالفئة  –الفلفل و الخل و الصلصة  –الخردل
الخاصة بالتجارة و األعمال التجارية و  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

جميع هذه الخدمات متعلقة توزيع البضائع و المنتجات و خدمات التصدير و االستيراد و 
  "٣٠،  ٢٢بالمنتجات الوارة فى الفئة 

 ٣٩"النقل و تغليف السلع و تخزين السلع و جميع هذه الخدمات واردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
  "٣٠،  ٢٢فى 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 
 

    0432156  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة التويا للمالبس الجاهزة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية -ميت غمر  -ش طلعت حرب بملك/ اسمهان محمد حسين النشار 

  39 - 35 -25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥مالبس جاهزة بالفئة  - ٢٥الفئة 
  ٢٥فى مجال مالبس جاهزة بالفئه  ٣٥جر بيع بالفئة ومتا ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
  ٢٥فى مجال مالبس جاهزة بالفئه  ٣٩وتعبئة وتغليف بالفئة ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433527  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردي  -طارق عبد الحميد السيد عبد الحميد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك سالمه عبد الهادي -القناطر الخيريه القليوبيه  -عزبه مسلم 

  39 - 35 -30 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩ه رقم منتجات الفئ - ٢٩الفئة 
  ٣٠منتجات الفئه رقم  - ٣٠الفئة 
  ٣١ - ٣٠ - ٢٩في مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
 -  ٣٠ - ٢٩في مجال الفئات  ٣٩خدمات التعبئه والتغليف الواردة بالفئة رقم   - ٣٩الفئة 
٣١  

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 
 

    0424030  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -الشحات ابراهيم بدر مقلد وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  39 - 35 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠االرز فقط الوارد في الفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣٠في مجال االرز فقط الوارد بالفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠في مجال االرز فقط الوارد بالفئة  ٣٩تعبئة وتغليف وخدمات الفئة   - ٣٩الفئة 
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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 
 

    0424037  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2020/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -الشحات ابراهيم بدر مقلد وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  39 - 35 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠رز فقط الواردة بالفئة اال - ٣٠الفئة 
  ٣٠في مجال االرز فقط الوارد بالفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠في مجال االرز فقط الواردة بالفئة  ٣٩خدمات تعبئة وتغليف بالفئة  - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431991  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - مصطفى عاشور عبد  الفتاح ابراهيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مركز منشاه القناطر الجيزة - المناشي البلد 

  39 - 35 -31 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا المكرونه ٣٠المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣١ات الوارده بالفئه المنتج - ٣١الفئة 
  ماعدا المكرونه٣٠/٣١في مجال  ٣٥الخدمات الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ماعد المكرونة ٣٠/٣١في مجال  ٣٩الخدمات الوارده بالفئه  - 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 ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم  قدم عنها طلب
 

    0431989  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - مصطفى عاشور عبد  الفتاح ابراهيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مركز منشاه القناطر الجيزة - المناشي البلد 

  39 - 35 -31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١منتجات الوارده بالفئه ال - ٣١الفئة 
  ٣١في مجال  ٣٥الخدمات الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣١في مجال  ٣٩الخدمات الوارده بالفئه  - 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 
 

    0426107  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -كريم الدين محمد السيد صالح وشركاءه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديده  -شيراتون هليوبوليس  -صقر قريش  ١٩

  43 - 40 -39 -35 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الواردة بالفئه جميع ال - ٢٩الفئة 
  ٢٩فى مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٢٩فى مجال الفئه  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٠جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٠الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 
 

    0422332  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -شارع محمود عبد العظيم بملك/كامل عبد المقصود مجاهد  -ى ميدان الطميه
  الدقهلية -المنصورة 

  39 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه ومحالت تجاريه  - ٣٥الفئة 
 - ١٦فى مجال الفئتين  ٣٥ومعارض و خدمات الدعايه واالعالن وجميع خدمات الفئه 

١٧  
  ١٧ -  ١٦فى مجال الفئتين  ٣٩خدمات التعبئة والتغليف وجميع خدمات الفئه  - 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 
 

    0435523  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة لبناني لتصنيع المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - وسط المدينة  - الممر السياحي  - شارع عدلي  ٥

  39 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

صل االجتماعي خدمات الدعاية واالعالن والتسويق عبر وسائل التوا - ٣٥الفئة 
  ٣٥وخدمات السوبر ماركت والبيع الواردة بالفئة 

في مجال الفئة  ٣٩خدمات التعبئة والتغليف والنقل والتوزيع الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
٣٠  

 

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



ةجهاز تنمية التجارة الداخلي  
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 جريدة 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 
 

    0435755  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة لبناني لتصنيع المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  رةالقاه - وسط المدينة  - الممر السياحي  - شارع عدلي  ٥

  39 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالن والتسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي  - ٣٥الفئة 
  ٣٥وخدمات السوبر ماركت والبيع الواردة بالفئة 

في مجال الفئة  ٣٩خدمات التعبئة والتغليف والنقل والتوزيع الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
٣٠  

 

التنازل عن البيان التجارى -:          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 
 

    0435760  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة لبناني لتصنيع المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - وسط المدينة  - الممر السياحي  - ي شارع عدل ٥

  39 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالن والتسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي  - ٣٥الفئة 
  ٣٥وخدمات السوبر ماركت والبيع بالفئة 

مجال الفئة  في ٣٩خدمات التعبئة والتغليف والنقل والتوزيع الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
٣٠  

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1159 
 

 جريدة 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 
 

    0435762  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مسئوليةشركة شخص واحد محدودة ال -لبناني لتصنيع المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - وسط المدينة  - الممر السياحي  - شارع عدلي  ٥

  39 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالن والتسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي  - ٣٥الفئة 
  ٣٥وخدمات السوبر ماركت والبيع الواردة بالفئة 

في مجال الفئة  ٣٩ت التعبئة والتغليف والنقل والتوزيع الواردة بالفئة خدما - ٣٩الفئة 
٣٠  

 

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 ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434375  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئولية محدودة - ور والمنظفات ومستحضرات التجميل بوابة دبي للعط

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

منطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية شمال طريق القطامية  - ٧٠١قطعة رقم 
  القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الثالث  -العين السخنة 

  35 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
خدمات البيع واالستيراد والتصدير واعرض عن طريق السوشيال ميديا  - ٣٥الفئة 

  ٣ي مجال الئة  ٣٥والخدمات التسويقية الواردة بالفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435335  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -جرجس رزق هللا وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شبرا القاهرة -قسم الساحل  -شبرا  - شارع خلوصي  ١١٩

  35 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣العطور ومستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
فى مجال العطور  ٣٥خدمات االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - ٣٥ الفئة

  ٣ومستحضرات التجميل بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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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 
 

    0432848  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الحنسية -فردي  -والء اسماعيل محمود محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٠مايو محل رقم  ١٥ش احمد عرابي ابراج سيتي مول من ش 

  45 - 44 -40 -35  : المةــــــات العـــفئ
  

يع خدمات المحالت التجارية وبصفة خاصة خدمات عرض وتأجير وب - ٣٥الفئة 
   ٣٥الفساتين ومالبس السهرات الواردة بالفئة 

  ٤٠الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٠الفئة 
  ٤٤الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 
  ٤٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٥الفئة 

 

------االشتراطات        :      
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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 
 

    0374943  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة سنغافورية خاصه ومحدودة باالسهم -هاناليتيكس بى تى اى . ليمتد. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٥٥٦٧٤١سى نيو  تيك  بارك سنغافورة  ١-٣لورونغ شوان #  ١٥١

  42 - 35 -10 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

لة ، برنامج ألعاب الكمبيوتر برامج  - ٩الفئة  كمبيوتر مسجلة ، برمجيات كمبيوتر مسج±
، أجهزة كمبيوتر، تطبيقات برامج الكمبيوتر القابلة للتحميل ، برامج كمبيوتر [برمجيات 

قابلة للتنزيل] ، برامج كمبيوتر [برمجيات قابلة للتنزيل] ، تطبيقات برامج الهاتف 
معالجة البيانات ، أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ، معالجات  المحمول القابلة للتحميل ، أجهزة

   ٩[وحدات معالجة مركزية] والواردة بالفئة 
أجهزة وأدوات للجراحة ، أجهزة وأدوات طبية ، أجهزة لالستخدام في  - ١٠الفئة 

التحليل الطبي ، أجهزة اإلختبار لألغراض الطبية ، أجهزة التشخيص لألغراض الطبية 
ج الطبيعي ، جهاز إعادة تأهيل الجسم لألغراض الطبية ، أدوات عالجية ، أجهزة العال

غلفانية ، ادوات تمريض ، أجهزة لتجديد الخاليا الجذعية لألغراض الطبية والواردة 
   ١٠بالفئة 
خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية  - ٣٥الفئة 

، خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة لألدوية ، خدمات البيع والصحية واللوازم الطبية 
بالتجزئة والبيع بالجملة للمستحضرات الطبية ، خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة 

للمستحضرات الصحية ، خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة للوازم الطبية ، خدمات 
يطري ، خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة البيع بالتجزئة والبيع بالجملة للطب الب

   ٣٥للمستحضرات البيطرية والواردة بالفئة 
البحث وتطوير منتجات جديدة لآلخرين ، برمجة الحاسب اآللي ، االستعانة  - ٤٢الفئة 

بمصادر خارجية لتقديم الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات ، بحوث تقنية ، 
إيه إٍس[ ، تكنولوجيا المعلومات [ تقنية المعلومات ]  البرمجيات كخدمة ]إس إيه

االستشارات ، تصميم برامج الكمبيوتر ، تحديث برامج الكمبيوتر ، صيانة برامج 
  ٤٢الكمبيوتر ، استشارات في مجال برامج الكمبيوتر والواردة بالفئة 

 

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

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

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427794  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ىشركة ذات مسئولية محدودة - شركة فيزيتا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  -مصر الجديدة  - ش عثمان بن عفان  ١٢٤

  42 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

  تسويق الكتروني  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٤٢خدمات الفئة  - ٤٢الفئة 

 

على حدة Vالتنازل عن حرف  -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 ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411817  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/26  

  :سجيلالت إسم طالب
  

  توصيه بسيطه-شركة عادل عبد الرحمن عبد القادر سالم وشريكته 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك نبيل محمد حسن  - ٣٦قطعة  -المنطقة الصناعية الثانية  - مدينة الصالحية الجديدة 
  الشرقية -عواد 

  43 - 35 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

و الوجبات سريعه التحضير و المعجنات و البيتزا و الوجبات الجاهزه  - ٣٠الفئة 
  ٣٠الفطائر و الحلويات الوارده بالفئه 

   ٣٥خدمات بيع الماكوالت و االطعمه الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٤٣خدمات تقديم االطعمه و المشروبات الوارده بالفئه  - 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 
 

    0433865  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  -هانى سيد قناوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش امير المؤمنين متفرع من ش كفر طهرمس الطالبية فيصل الجيزة ٢٠

  43 - 35 -31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١الفئة 
  ٣١فى مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 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 
 

    0434901  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -ميجا فارما لتصنيع المنتجات الطبية البيطرية د/جمال محمد على وشريكيتة 
  توصية بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - قسم المنتزة  -عزبة فرهاد ( الصعايدة ) خورشيد 

  35 - 5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية البيطرية وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٥فئة ال
االستيردا والتصدير والتوكيالت التجارية والمحالت والمعارض واالعمال  - ٣٥الفئة 

في مجال  ٣٥التجارية بصفة عامة والتسويق االلكتروني وجميع الخدمات الواردة بالفئة 
  ٥الفئة 

 

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

    0435449  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -امام نادى المقطم  ٦١٠٣القطعة  -المقطم  ٩شارع 

  35 - 5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مستحضرات بيطريه و جميع منتجات الفئة  - ٥الفئة 
-٥في مجال الفئات  ٣٥التوكيالت التجارية و االستيراد و التصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
٣١  

 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة        االشتراطات
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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 
 

    0433860  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -هانى سيد قناوى محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -فيصل  - متفرع من ش كفر طهرمس الطالبية  -نين ش امير المؤم ٢٠

  35 - 11 -9 -7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٧الفئة 
  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
  ٧،٩،١١ئات فى مجال الف ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 

 

------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 
 

    0417201  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - SAFE SPACEسف سبيس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -فيق مدينة التو -ش يوسف عباس  ١٠

  35 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩موبيل ابليكشن الوارد بالفئة  - ٩الفئة 
  ٣٥تسويق عن طريق االنترنت الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431586  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة جيمز تو ايجيبت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - شارع الهرم  -بكمبوند ايليت  ٧نموذج  ٢٠٧شقه رقم  ٥العقار رقم 

  35 - 9  : مةالــــــات العـــفئ
  

  باليستيشن ٩الوارد بالفئه  - ٩الفئة 
  ٣٥االلعاب بالفئه  - ٣٥الفئة 

 

التنازل عن كلمة  -على حدة  ٢التنازل عن رقم  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة - ايجيبت على حدة 
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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 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0424010  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئوليه محدوده -شركة العاصمة للتسويق العقارى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شمال -النزهه الدور الخامس من ذات العماره  -مساكن الشيراتون -أ خالد بن الوليد ٤
  االسانسير

  37 - 36  : المةــــــت العاـــفئ
  

  ٣٦االستثمار العقاري بالفئه - ٣٦الفئة 
  ٣٧التسويق العقاري بالفئه  - ٣٧الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413881  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  ذات مسئوليه محدوده -أدفانسد نيو تيكنولوجيز كو.،  ليمتد. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

هوسبيتال رود ، جورج تاون ، غراند كايمان كيه واي  - ٢٧كايمان كوربوريت سنتر ، 
  ، جزر كايمان ٩٠٠٨ -  ١

  42 - 36 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة وأدوات علمية، وبحرية، وأجهزة مسح، فوتوغرافية، سينمائية،   - ٩الفئة 
بصرية، و أجهزة قياس الوزن، و أجهزة قياس اإلشارة، و أجهزة فحص (مراقبة)، 

أجهزة وأدوات لإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لتوصيل الكهرباء أو تبديلها أو تحويلها 
تنظيمها أو التحكم فيها، جهاز لتسجيل أو نقل أو إعادة إنتاج الصوت أو  أو تجميعها أو

الصور، ناقالت البيانات المغناطيسية، وأقراص التسجيل، آليات لألجهزة التي تعمل 
بقطع النقود المعدنية، سجالت النقد، اآلالت الحاسبة، معدات معالجة البيانات وأجهزة 

ج الحاسوب، برامج الكمبيوتر في شكل تطبيق الكمبيوتر، برامج الكمبيوتر، برام
لألجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، تطبيقات البرمجيات لالستخدام مع األجهزة 
المحمولة، برنامج لمعالجة الدفع اإللكتروني من وإلى اآلخرين، برامج الكمبيوتر 

لمالية والتجارة وبرامج التطبيقات المستخدمة فيما يتعلق بالخدمات المالية والمعامالت ا
اإللكترونية والمدفوعات اإللكترونية وصرف العمالت األجنبية وخدمات التداول 
والوساطة والخدمات االستشارية االستثمارية، برامج التوثيق، برامج الكمبيوتر 

وتطبيقات برامج الكمبيوتر (قابلة للتنزيل)، برنامج المراسلة الفورية، برنامج مشاركة 
االتصاالت لتبادل البيانات والصوت والفيديو والصور والرسومات عبر  الملفات، برامج

الكمبيوتر والشبكات المتنقلة والالسلكية وشبكات االتصاالت، برامج الكمبيوتر لمعالجة 
الصور والرسومات والصوت والفيديو والنص، برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل لتسهيل 

والمستندات والصوت والصور عبر اإلنترنت، النقل اإللكتروني للمعلومات والبيانات 
برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل والتي تتيح للمستخدمين المشاركة في االجتماعات 

والحصص المسندة إلى الويب، مع إمكانية الوصول إلى البيانات والمستندات والصور 
للوصول إلى  وتطبيقات البرامج من خالل متصفح الويب، برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل
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 جريدة 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

أجهزة الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر البعيدة وعرضها والتحكم فيها، برامج الحوسبة 
السحابية القابلة للتنزيل، برامج الحوسبة القابلة للتنزيل، برامج الكمبيوتر لتتبع وتقييم 

سلوك العمالء والسلوك الشخصي فيما يتعلق بقرارات الشراء، تطبيق برامج الكمبيوتر 
خدام فيما يتعلق بحفظ البيئة وتغير المناخ وتعويض الكربون، المنشورات لالست

اإللكترونية عبر اإلنترنت (يمكن تنزيلها من اإلنترنت أو من شبكة الكمبيوتر أو قاعدة 
بيانات الكمبيوتر)، المنشورات اإللكترونية القابلة للتحميل: المجالت والمقاالت 

انات والمواد اإلعالمية والمواد التعليمية في مجال والكتيبات والمنشورات وأوراق البي
األعمال والتجارة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية واالتصاالت 
السلكية والالسلكية واإلنترنت والتدريب على األعمال والتجارة اإللكترونية، األعمال 

حقات الكمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر التجارية والمبيعات والتسويق واإلدارة المالية، مل
المحمولة، أجهزة الكمبيوتر المحمول، أجهزة المذكرة المحمولة، أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة، المساعدات الرقمية الشخصية، مشغالت الوسائط الشخصية، الهواتف 

المحمولة، الهواتف الذكية، الكاميرات الرقمية، البطاريات وأجهزة شحن البطاريات، 
ات عمل الكمبيوتر، ملحقات الكمبيوتر، أجهزة شبكات الكمبيوتر واالتصاالت محط

السلكية والالسلكية، محوالت شبكة الكمبيوتر، والمفاتيح، وأجهزة التوجيه، أجهزة 
المودم السلكية والالسلكية وبطاقات االتصاالت واألجهزة، ملحقات الكمبيوتر المحمول، 

حرائق، أجهزة الكمبيوتر والبرامج الثابتة، نظام ومحافظ الكمبيوتر، جهاز إطفاء ال
المالحة في السيارات، أقراص مدمجة، الموسيقى الرقمية (قابلة للتنزيل من اإلنترنت)، 

جهاز االتصاالت السلكية والالسلكية، أكسسوار فأرة الحاسوب، أجهزة الهاتف 
ور والصور المتحركة المحمول، ملحقات الهاتف المحمول، األلعاب القابلة للتنزيل والص

واألفالم والموسيقى، أنظمة اإلنذار، كاميرات مراقبة وحدات البث اإلذاعي والتلفزيوني 
المتنقلة، معدات البث التلفزيوني، الكاميرات، كاميرات الفيديو، سماعات الرأس، 

سماعات األذن، مكبرات الصوت، أجهزة ومعدات النظام العالمي لتحديد المواقع (جي 
، برامج الكمبيوتر وبرامج األلعاب اإللكترونية والفيديو (بما في ذلك البرامج بي إس)

القابلة للتنزيل من اإلنترنت)، شاشات الكريستال السائل لالتصاالت والمعدات 
اإللكترونية، جهاز إستقبال رقمي، جهاز التحكم، برامج تخزين البيانات، النظارات 

ة، بطاقات و هواتف االئتمان المصرفي المشفر أو والنظارات الشمسية، الفتات إلكتروني
المغناطيسي، والخصم، والنقدية، آالت الصراف اآللي، موزعات النقدية، قارئات الكتب 

اإللكترونية، خراطيش الحبر، شاغرة للطابعات وآالت النسخ، شاشات فيديو لألطفال، 
ة، نظارات ثالثية اغطية العدسات، أجهزة الكمبيوتر اللوحي، بطاقات مفاتيح مشفر

األبعاد، بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب الفيديو، أجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء، الهواتف 
الذكية، شاشات العرض، أجهزة الكمبيوتر، أجهزة تتبع النشاط، معدات الصوت، أجهزة 
 االتصاالت، أجهزة الكمبيوتر الطرفية، مشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة االتصاالت

اإللكترونية الرقمية، أجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء، الهواتف الذكية، الشاشات 
اإللكترونية، شاشات العرض، أجهزة الكمبيوتر، أجهزة تتبع النشاط، أجهزة الصوت، 

أجهزة االتصاالت، ملحقات الكمبيوتر، مشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة االتصاالت 
يل معامالت الدفع بالوسائل اإللكترونية والسماح للعمالء اإللكترونية الرقمية، لتسه

بالوصول معلومات الحساب المالي والمصرفي وللتعامل مع األعمال المصرفية، أجهزة 
الكمبيوتر يمكن ارتداؤها والهواتف الذكية وشاشات العرض، أجهزة الكمبيوتر لتتبع 

تصاالت السلكية والالسلكية، النشاط، المعدات السمعية، أجهزة االتصاالت، أجهزة اال
أجهزة الكمبيوتر الطرفية، مشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة االتصاالت اإللكترونية 

الرقمية، بطاقات الدفع المسبق، وبطاقات مصرفية، وبطاقات االئتمان، وبطاقات الخصم 
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 جريدة 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

جات المصرفي، وبطاقات نقدية، وبطاقات الهوية مشفرة أو مغناطيسية وجميع هذة المنت
  وال ترد ضمن فئات اخرى.  ٠٩واردة بالفئة 

خدمات التأمين، الشؤون المالية، الشؤون النقدية، الشؤون العقارية، مقاصة  - ٣٦الفئة 
وتسوية المعامالت المالية عبر شبكة كمبيوتر عالمية، الخدمات المصرفية عبر 

يل الفواتير والدفعات، اإلنترنت والخدمات المالية، خدمات بطاقات االئتمان وإعداد وتحو
وتوفير التأمين للمعامالت المالية، خدمات تحويل األموال، تحويل األموال بالوسائل 
اإللكترونية لآلخرين، تحويل الدفعات لآلخرين عبر اإلنترنت، الخدمات المالية في 
طبيعة خدمات الفوترة والدفع، ترتيب وإدارة عقود اإليجار، تأجير العقارات، تقييم 

قارات، التقييم العقاري، التمويل العقاري، االستثمار العقاري، خدمات الوساطة الع
العقارية، خدمات الوكاالت العقارية، خدمات وكالة اإلسكان، خدمات اإليجار، إدارة 

العقارات والخدمات االستشارية، جمع اإليجار، استئجار المكاتب (العقارات)، استئجار 
مات المالية عبر اإلنترنت، إيداع آمن وإصدار خدمات الشقق والسكن، توفير المعلو

قسائم السفر، االستثمارات الرأسمالية، التقييم المالي [التأمين، البنوك، العقارات]، 
الخدمات المالية وإدارة األصول، التأمين والخدمات المالية، الخدمات المالية التي تقدمها 

شارات المالية والخدمات االستشارية، وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية، االست
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، الخدمات المصرفية المقدمة عبر اإلنترنت من قواعد 

بيانات الكمبيوتر أو اإلنترنت، خدمات الوساطة في األوراق المالية، خدمات أسعار 
الخصم،  األوراق المالية، تداول األسهم والسندات، التحليل المالي، خدمات بطاقة

خدمات بطاقة الشحن والتحقق من خدمات الضمان، الخدمات المصرفية وحسابات 
التوفير والخدمات االستثمارية، خدمات المقاصة المالية، التحقق من االئتمان عبر شبكة 

معلومات الكمبيوتر العالمية، خدمات إدارة مخاطر االئتمان اإللكترونية، الدفع 
واتير اإللكترونية، خدمات الخصم واالئتمان في الحسابات اإللكتروني وخدمات دفع الف

المالية، الخدمات المصرفية اإللكترونية، إصدار بطاقات القيمة المخزنة وبطاقات 
الشحن وبطاقات الخصم، خدمات بطاقات االئتمان الهاتفية، خدمات المعلومات المتعلقة 

يانات الكمبيوتر أو اإلنترنت، وكالة بالتمويل والتأمين، المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة ب
لجمع رسوم الغاز والكهرباء، تقييم التحف، تقييم أعمال الفن، تقييم المجوهرات، تقييم 

السيارات المستعملة، توفير المعلومات الضريبية (الخدمات المالية)، جمع األموال 
النقود الورقية  الخيرية، تنظيم المجموعات الخيرية، تسيير المجموعات الخيرية، تأجير

وآالت عد النقود المعدنية، استئجار موزعات النقد أو آالت الصراف اآللي، خدمات 
الدفع عبر اإلنترنت، ترتيب التمويل لمشاريع البناء، إصدار القسائم، توفير خدمات 

تحويل األموال إلكترونياً، خدمات صرف نقدي، خدمات الصرف البنكي، توفير بطاقات 
الدفع، خدمات تحويل األموال، جل الخدمات المذكورة أعاله التي توفرها وأرقام مسبقة 

الوسائل اإللكترونية، الخدمات االستشارية والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة 
بالتحويل اإللكتروني لألموال، خدمات تحويل العمالت األجنبية، صرف العمالت 

وسمسرة العملة و المعامالت المالية عبر األجنبية، تداول العمالت، تداول العمالت 
البلوكشين، توفير خدمات جمع التبرعات الخيرية فيما يتعلق بموازنة الكربون، الوساطة 
في تعويضات الكربون، الرعاية المالية لبرامج تعويض الكربون، تمويل مشاريع خفض 

كربون، االستثمار االنبعاثات واالستثمار فيها، االستثمار في برامج ومشاريع تعويض ال
في صناديق خفض االنبعاثات، تقديم القروض، تقديم قروض مؤقتة، الخدمات 

االستشارية والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله 
  وال ترد ضمن فئات اخرى. ٣٦وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة 

   - 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

تكنولوجية والبحث والتصميم المتعلقة بها، وخدمات : الخدمات العلمية وال٤٢الفئة 
التحليل الصناعي والبحث، تصميم وتطوير أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، البرمجيات 

كخدمة (إس إيه إيه إس)، تشفير وفك تشفير وتوثيق المعلومات والرسائل والبيانات، 
الوجه ومصادقة  توفير خدمات مصادقة المستخدم بالبصمة البيومترية والتعرف على

بصمات األصابع والتعرف على الصوت وأنواع أخرى من تكنولوجيا مصادقة األجهزة 
والبرامج لتوفير الخدمات المالية ومعامالت التجارة اإللكترونية والتبرعات وتتبع 
المنتجات المرّخصة ومشاركة المنخرطين، خدمات أمن البيانات، أمن تكنولوجيا 

لترميم، تحليل تهديدات أمان الكمبيوتر لحماية البيانات، توفير المعلومات والحماية وا
خدمات األمن لشبكات الكمبيوتر والوصول إلى الكمبيوتر والمعامالت المحوسبة، شهادة 

(مراقبة جودة) البيانات عبر البلوكشين، مصادقة البيانات عبر البلوكشين، بما في ذلك 
فيما يتعلق بأنظمة الدفع، خدمات الكمبيوتر  جميع الخدمات المذكورة أعاله الستخدامها

فيما يتعلق بنقل المعلومات والبيانات والمستندات والصور عبر اإلنترنت، توفير خدمة 
التطبيقات، من استضافة تطبيقات برامج الكمبيوتر لآلخرين، توفير خدمة التطبيقات 

نت والمؤتمرات (إيه إس بي)) التي توفر برامج في مجاالت المؤتمرات عبر اإلنتر
الصوتية والرسائل اإللكترونية والتعاون في المستندات وعقد المؤتمرات عبر الفيديو 
ومعالجة الصوت والمكالمات، توفير برامج غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لتسهيل 

التشغيل البيني لتطبيقات برامج متعددة، خدمات الدعم الفني المتعلقة ببرامج الكمبيوتر 
يقات المقدمة عبر اإلنترنت والبريد اإللكتروني والهاتف، خدمات الكمبيوتر، و والتطب

إنشاء مجتمع عبر اإلنترنت للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات، والحصول 
على تعليقات من أقرانهم، وتشكيل مجتمعات افتراضية، والمشاركة في الشبكات 

شورة بشأن تكنولوجيا الكمبيوتر لمستخدمي االجتماعية، وتبادل الوثائق، تقديم الم
اإلنترنت عن طريق خط ساخن للدعم، خدمة الكمبيوتر المتعلقة بإنشاء فهارس 

المعلومات والمواقع والموارد على شبكات الكمبيوتر، توفير محركات البحث، تصميم 
أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة و المذكرات اإللكترونية وأجهزة 

لكمبيوتر اللوحية، تصميم المساعدين الرقميين ومشغلي الوسائط الشخصية، تصميم ا
الهواتف المحمولة والهواتف الذكية، تصميم الكاميرات الرقمية، خدمات الكمبيوتر، 

برمجة الحاسوب، خدمات تكميلية للكمبيوتر، خدمات تحليل الكمبيوتر، برمجة 
وس، خدمات برامج نظام الكمبيوتر، تصميم الكمبيوتر فيما يتعلق بالحماية ضد الفير

برامج الكمبيوت ، تصميم نظام الكمبيوتر، تصميم وتطوير صفحات الويب، استضافة 
صفحات الويب لآلخرين، استضافة برامج تطبيق الكمبيوتر للبحث عن المعلومات 

على  واسترجاعها من قواعد البيانات وشبكات الكمبيوتر، توفير المعلومات التقنية بناءً 
طلب محدد من المستخدمين عن طريق الهاتف أو شبكة الكمبيوتر العالمية، الخدمات 

االستشارية فيما يتعلق ببرامج الكمبيوتر، خدمات الكمبيوتر المتعلقة بالبحث المخصص 
لقواعد بيانات الكمبيوتر والمواقع اإللكترونية، تشفير وفك تشفير اإلشارات اإللكترونية 

حويل البيانات والوثائق المادية إلى نسق الوسائط اإللكترونية، خدمات والكهربائية، ت
اختبار وتقييم المنتجات، الخدمات المعمارية والتصميم، التصميمات الداخلية للمباني 
والمكاتب والشقق، خدمات معلومات الكمبيوتر، خدمات معلومات الشبكة، أي توفير 

بيوتر والشبكات في مجال األعمال والتجارة المعلومات التقنية المتعلقة بأجهزة الكم
اإللكترونية، توفير برامج إدارة مخاطر أمن الكمبيوتر، معلومات أمن الكمبيوتر 

وخدمات التشخيص واالختبار، خدمات ضمان الجودة، خدمات الكمبيوتر المتعلقة 
الوصول  بإصدار الشهادات للمعامالت التجارية وإعداد التقارير الخاصة بها، التحكم في

إلى أجهزة الكمبيوتر والشبكات اإللكترونية وقواعد البيانات، خدمات أمن و نقل البيانات 
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 جريدة 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

والمعامالت عبر خدمات شبكات الكمبيوتر، استشارات في مجال أمن البيانات، 
االستشارات التكنولوجية المتعلقة بتأمين االتصاالت، خدمات أمن شبكة االتصاالت 

ومات في مجاالت اإلنترنت وشبكة اإلنترنت العالمية وأمن المحوسبة، توفير المعل
شبكات االتصاالت المحوسبة والنقل اآلمن للبيانات والمعلومات، خدمات استشارية في 
مجاالت اإلنترنت وشبكة اإلنترنت العالمية وخدمات أمن شبكات االتصاالت المحوسبة 

ر، التوثيق عبر اإلنترنت وخدمات أمن المعلومات، خدمات المصادقة ألمن الكمبيوت
للتوقيعات اإللكترونية، النسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع، تخزين البيانات 

اإللكترونية، توفير المعلومات حول تكنولوجيا الكمبيوتر والبرمجة عبر موقع على 
شبكة اإلنترنت، خدمات رسم الخرائط، حوسبة سحابية، خدمات االستضافة السحابية، 

الستخدام المؤقت للبرامج الحوسبة السحابية غير القابلة للتحميل وبرامج الحوسبة توفير ا
السحابية، التخزين اإللكتروني للبيانات، توفير أنظمة الكمبيوتر االفتراضية وبيئات 

الكمبيوتر االفتراضية من خالل الحوسبة السحابية، تأجير برامج الترفيه، البحوث التقنية 
بون، توفير المعلومات، االستشارات فيما يتعلق بتعويض في مجال تعويض الكر

الكربون وحماية البيئة، توفير المعلومات التكنولوجية حول االبتكارات الخضراء للبيئة، 
خدمات االختبار والتقييم والرصد البيئي، البحث في مجاالت حماية البيئة والمحافظة 

تغير المناخ، خدمات االستشارات  عليها، البحث وتوفير المعلومات العلمية في مجال
العلمية والصناعية المتعلقة بالوقود وانبعاثات الوقود وثاني أكسيد الكربون والقضايا 

البيئية، الخدمات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بتوصية مسارات العمل للحد من انبعاثات 
مية والتكنولوجية ثاني أكسيد الكربون بطريقة فعالة من حيث التكلفة، الخدمات العل

المتعلقة بإدارة برامج تعويض الكربون، خدمات البحث واإلدارة والحماية البيئية، 
الخدمات االستشارية والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بالخدمات المذكورة 

  وال ترد ضمن فئات اخرى. ٤٢أعاله وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة 
 

٣١١٣٥٤العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -    االشتراطات        :  
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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 
 

    0430351  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى  -افراد  - محمد شعالن دسوقى 
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه -قليوب  -ه اول سارع الوحده المحلي -ش بلقاس العمومي 

  40 - 37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧صيانة فالتر مياه الفئة  - ٣٧الفئة 
  ٤٠خدمات الفئة  - ٤٠الفئة 

 

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

    0430150  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئولية محدودة -شركة بيلر سوفت  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٨٢شقة  -الدور الثامن  -القاهرة  -مدينة نصر  -عمارات رابعة  االستثماري  ٣١

  42 - 37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧الفئة  خدمات - ٣٧الفئة 
  ٤٢خدمات الفئة  - ٤٢الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391605  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -او يو ساال دوسيك سار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بولدما -بيريتا ليناوسا  ٤٠٠٤-١١٩١٣استونيا  -هارجو ماكوند  -تالين 

  43 - 41 -39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٩جميع خدمات الفئة رقم  - ٣٩الفئة 
  ٤١جميع خدمات الفئة رقم  - ٤١الفئة 
  ٤٣جميع خدمات الفئة رقم  - ٤٣الفئة 

 

شتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعةاال
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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 
 

    0430318  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردى  -عماد امين محمد حسن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القناطر الخيريه-لشعير جزيرة ا -ش الكازينوهات ١٧٠

  39 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ٣٢-٣١-٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٩التعبئة و التوزيع بالفئة  - ٣٩الفئة 

 

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 
 

    0430320  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -عماد امين محمد حسن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القناطر الخيريه-جزيرة الشعير  -ش الكازينوهات ١٧٠

  39 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ٣٢-٣١-٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٩عبئة و التوزيع بالفئة الت - ٣٩الفئة 

 

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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430321  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردى  -عماد امين محمد حسن  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القناطر الخيريه-جزيرة الشعير  -ش الكازينوهات ١٧٠

  39 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ٣٢-٣١-٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٩التعبئة و التوزيع بالفئة  - ٣٩الفئة 

 

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

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430327  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردى  -عماد امين محمد حسن  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القناطر الخيريه-جزيرة الشعير  -ش الكازينوهات ١٧٠

  39 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ٣٢-٣١-٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٩التعبئة و التوزيع بالفئة  - ٣٩الفئة 

 

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

    0430329  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -عماد امين محمد حسن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القناطر الخيريه-جزيرة الشعير  -ش الكازينوهات ١٧٠

  39 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ٣٢-٣١-٣٠-٢٩مجال الفئات  في ٣٩التعبئة و التوزيع بالفئة  - ٣٩الفئة 

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431647  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  دودةشركة ذات مسئوليه مح -جرين دايموند 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  45 - 41  : المةــــــات العـــفئ
  

التعليم واالستشارات والتدريب والترفية واالنشطة الرياضية والثقافية  - ٤١الفئة 
او التسلية او الترويح عن الناس الوارد  والخدمات التى تهدف بشكل اساسى الى الترفية

  ٤١بالفئة 
خدمات قانونية وخدمات امنية لحماية الممتلكات واالفراد وخدمات شخصية  - ٤٥الفئة 

  ٤٥واجتماعية يقدمها اخرون تلبية لحاجات االفراد فئة 
 

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 
 

    0431555  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -حسام ابراهيم  صبرى سليم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة نصر - مكرم عبيد   -أ عمارات الهيئه العربيه للتصنيع  ٧

  43 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئه رقم  - ٣٠الفئة 
  ٤٣خدمات الفئه رقم  - ٤٣الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428919  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -شركة أسكترام  للصناعات التشخيصية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الحرة العامة االسماعيليه

  10 - 5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
  ١٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٠الفئة 

 

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 
 

    0435355  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -هشام ابو الغيط عبد الحميد الجندى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  التجميع الخامس القاهرة الجديده ٣النرجس  ١٣٢ فيال الجندى

  10 - 5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
  ١٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٠الفئة 

 

--------- 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 
 

    0433694  

  خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -انك   -الين تيكنولوجي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  - ٩٥١٣٤اوركارد باركواي , سان خوسيه ,كاليفورنيا  ٢٨٢٠
  االمريكية

  10 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

برمجيات كمبيوتر قابلة للتنزيل، وهي برامج التصوير الرقمي المستخدمة  - ٩الفئة 
لتصوير حركة األسنان وخطة العالج المقترحة؛ برمجيات كمبيوتر قابلة للتنزيل 

تستخدم في إنشاء دورات عالج تقويم األسنان المخصصة بشكل فردي؛ برمجيات 
تستخدم في توفير وتتبع وتعديل الدورات المقترحة لعالج تقويم  كمبيوتر قابلة للتنزيل

األسنان وبيانات المريض والمعلومات المتعلقة بها؛ محطات عمل حاسوبية لمعالجة 
وعرض الصور الطبية وصور األسنان الملتقطة؛ أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في 

ج األسنان وتقويم األسنان ، معالجة البيانات ونقل الصوت والصورة ، إلعادة إنتاج عال
وتحديداً لتقويم األسنان وتصحيح مشاكل االنسداد؛ برمجيات قابلة للتنزيل ألخصائيي 

األسنان الستخدامه في تقييم األسنان الفردية ولتخطيط عالجات تقويم األسنان؛ 
برمجيات قابلة للتنزيل لالستخدام في طب األسنان الترميمي ، وفي تحضير التيجان 

  ٩جسور ، وفي عالج األسنان الترميمي. الواردة بالفئة رقم وال
أجهزة طب األسنان بما فيها أدوات تقويم األسنان؛ أدوات تقويم األسنان  - ١٠الفئة 

وأجهزة تقويم األسنان واألقواس الستخدامها في تقويم األسنان وعالج سوء إطباق 
ورة أعاله، وهي واقيات األسنان األسنان؛ وأجزاء ولوازم ملحقة لجميع المنتجات المذك

ألغراض طب األسنان، ومرايا ألطباء األسنان، وأطقم من األسنان اإلصطناعية، و 
مثاقب لألسنان؛ ملحقات األسنان وأدوات الجسور والبدائل الصناعية ألغراض طب 
األسنان، وهي أجهزة لالستخدام في تركيب بدائل األسنان؛ حاويات خاصة لتخزين 

قل أجهزة تقويم األسنان؛ كاميرات ماسحة اللتقاط الصور الطبية.الواردة وتنظيف ون
  ١٠بالفئة رقم 

 

  ٣٦١٤٣٦االشتراطات        :      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 
 

    0408935  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -محمد عبدهللا علي عوض _ فردى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش حكيم اسكندر _ حدائق القبة _ القاهرة ٤

  11 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع أنواع الكابالت الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
  ١١العلب الكهربائية الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة 

 

التنازل عن الحروف باللغتين فى  -:      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة         االشتراطات
التنازل عن البيان التجارى على حدة -الوضع العادى كال على حدة
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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 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421361  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -اشرف وايمن مجدى  شريف

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - مدينة نصر  -/ب المنطقه التاسعه ١٧ش متولى الشعراوى قطعه  ٥٣عماره رقم 
  القاهرة

  11 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩المنتجات الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
  ١١المنتجات الوارده بالفئه  - ١١الفئة 

 

التنازل عن كايرو  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -ات        :      االشتراط
CAIRO على حدى
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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 
 

    0430850  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  - معاذ سعد محمد حسين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الماى مركز شبين الكوم المنوفيه

  11 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 

 

-----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 
 

    0433693  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -انك  -الين تيكنولوجي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  - ٩٥١٣٤اوركارد باركواي , سان خوسيه ,كاليفورنيا  ٢٨٢٠
  االمريكية

  44 - 41 -40 -10 -9  : ةالمــــــات العـــفئ
  

برمجيات كمبيوتر قابلة للتنزيل، وهي برامج التصوير الرقمي المستخدمة  - ٩الفئة 
لتصوير حركة األسنان وخطة العالج المقترحة؛ برمجيات كمبيوتر قابلة للتنزيل 

تستخدم في إنشاء دورات عالج تقويم األسنان المخصصة بشكل فردي؛ برمجيات 
للتنزيل تستخدم في توفير وتتبع وتعديل الدورات المقترحة لعالج تقويم كمبيوتر قابلة 

األسنان وبيانات المريض والمعلومات المتعلقة بها؛ محطات عمل حاسوبية لمعالجة 
وعرض الصور الطبية وصور األسنان الملتقطة؛ أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في 

تاج عالج األسنان وتقويم األسنان ، معالجة البيانات ونقل الصوت والصورة ، إلعادة إن
وتحديداً لتقويم األسنان وتصحيح مشاكل االنسداد؛ برمجيات قابلة للتنزيل ألخصائيي 

األسنان الستخدامه في تقييم األسنان الفردية ولتخطيط عالجات تقويم األسنان؛ 
جان برمجيات قابلة للتنزيل لالستخدام في طب األسنان الترميمي ، وفي تحضير التي

  ٩والجسور ، وفي عالج األسنان الترميمي.الواردة بالفئة رقم 
أجهزة طب األسنان بما فيها أدوات تقويم األسنان؛ أدوات تقويم األسنان  - ١٠الفئة 

وأجهزة تقويم األسنان واألقواس الستخدامها في تقويم األسنان وعالج سوء إطباق 
المذكورة أعاله، وهي واقيات األسنان  األسنان؛ وأجزاء ولوازم ملحقة لجميع المنتجات

ألغراض طب األسنان، ومرايا ألطباء األسنان، وأطقم من األسنان اإلصطناعية، و 
مثاقب لألسنان؛ ملحقات األسنان وأدوات الجسور والبدائل الصناعية ألغراض طب 
األسنان، وهي أجهزة لالستخدام في تركيب بدائل األسنان؛ حاويات خاصة لتخزين 

ظيف ونقل أجهزة تقويم األسنان؛ كاميرات ماسحة اللتقاط الصور الطبية.الواردة وتن
   ١٠بالفئة رقم 

خدمات تصنيع أجهزة تقويم األسنان حسب الطلب؛ خدمات التعويضات  - ٤٠الفئة 
  ٤٠السنية ؛ خدمات فني أسنان.الواردة بالئة رقم 

األسنان؛ خدمات التدريب  خدمات التدريب في مجاالت طب األسنان وتقويم - ٤١الفئة 
على استخدام أجهزة تقويم األسنان؛ خدمات التدريب على استخدام برمجيات تقويم 

األسنان؛ خدمات التعليم والتدريب، وهي تدريب أطباء تقويم األسنان وممارسي طب 
األسنان على استخدام برامج التصوير الرقمي؛ خدمات تنظيم وإدارة التدريبات 

سية والمؤتمرات والدورات اإلرشادية وورشات العمل والمحاضرات والحلقات الدرا
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 جريدة 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

والندوات كلها تتعلق بالتقنيات واألجهزة واألدوات والمعدات الجراحية والطبية وطب 
  ٤١األسنان وتقويم األسنان.الواردة بالفئة رقم 

سنان خدمات طب األسنان؛ الخدمات الطبية وتقويم األسنان؛ خدمات تقويم األ - ٤٤الفئة 
وطب األسنان؛ خدمات وعالجات طب األسنان ، وتقويم األسنان ، وطب دواعم 

األسنان، و طب لب األسنان ، وطب أسنان األطفال؛ خدمات تصميم وإنشاء خطط 
عالج تقويم األسنان لألفراد؛ الخدمات االستشارية وتوفير المعلومات المتعلقة بتقنيات 

سنان؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بتقويم ومواد ومنتجات طب األسنان وتقويم األ
األسنان، وطب لب األسنان، وطب أسنان األطفال، وطب دواعم األسنان، وعالج 

األسنان الترميمي، بما في ذلك توفير هذه الخدمات عبر اإلنترنت أو الشبكات 
  ٤٤الخارجية.الواردة بالفئة رقم 

 

وغيرها ٣٦١٤٣٦ع العالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة م
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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 
 

    0429868  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية  - سفن اتش جروب للتدريب والتعليم ونظم المعلومات ش.ذ.م.م  
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المنيل  -المنيل ش متحف  ٨

  41 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩موبايل ابليكشن الوارد بالفئة رقم   - ٩الفئة 
  ٤١اعمال التوصيف والتحليل والتدريب والتعليم بالفئة رقم  - ٤١الفئة 

 

 االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة


