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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0408852 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش. محدوده-ويليسلي انفستمنتس بي تي اي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سنغافوره-801111سنغافوره  1# 00-101الجوياند افنيو  111

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

البقوليات الطازجة؛ البازالء الطازجة؛ بازالء طازجة؛ الخوخ الطازج؛  - 81الفئة 

الفول السوداني الطازج؛ الفول الطازج؛ الفاصوليا الطازجة؛ الفاصوليا الحمراء النيئة؛ 

كهة الكيوي الطازجة؛ الزنجبيل الطازج؛ الطماطم الطازجة؛ البابايا الطازجة؛ الكينوا فا

غير المعالجة؛ بذور الشيا غير المعالجة؛ الفستق الطازج؛ مكسرات الكوال؛ المكسرات 

الطازجة؛ المكسرات ]فواكه[؛ التين الطازج؛ العنب الطازج؛ الخوخ الطازج؛ التين 

ة؛ البازالء الطازجة؛ التين الطازج؛ الفاصوليا الطازجة؛ الطازج؛ المكسرات الطازج

التمور الطازجة؛ الفاكهة الطازجة؛ الذرة؛ القمح؛ حبوب الكاكاو الخام؛ حبوب الكاكاو 

الخام؛ التمور الطازجة؛ المكسرات ]الفواكه[؛ المشمش الطازج؛ البلح؛ التوت البري 

( 81ل. الـــــــــــــــــوارده بالفئة )الطازج؛ أشجار النخيل؛ اللوز الطازج؛ سعف النخي

 دون غيرهـــــــــــــا
 

-----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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0417788 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد سمير ابراهيم صالح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدخل ديرب عن طريق السنبالوين  -شارع النصر  -برج المنسي  -الدور االول علوي 

 مركز ديرب نجم الشرقية

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81االعالف والدواجن الحية الواردة بالفئة  - 81الفئة 
 

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

وعن البيان التجارى كال على حدى Sالتنازل عن حرف اس  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0421186 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -ابتي شركة محمد صبرى محمد السعيد محمد التو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اول  -بملك / نبيلة عبد الحميد عبد المعطي  -شارع بور سعيد عمارة التوابتي 

 حي غرب الدقهلية -المنصورة 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 هادون غير 81منتجات الخضروات و الفواكه الطازجة الواردة بالفئة  - 81الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422129 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -نجم وحبيب جروب للتوريدات العمومية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ج الحى االول مدينه العبور القليوبية6محليه  1قطعه  1شقه  1عمارة رقم 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

--االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423094 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -احمد فاروق احمد علي و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -المنطقة الصناعية الرابعة برج العرب الجديدة  9بلوك  1عقار رقم 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81البذور والحبوب بالفئة  - 81الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424756 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الوادى لتصنيع االعالف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

_محور  16, 11كابيتال بيزنيس بارك  المقام علي القطعتين رقمي   B1مبنى  

 الكريزى  ووتر _الشيخ زايد _الجيزة

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

 - 101262لعالمة العالمة مرتبطة مع ا -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

التنازل عن البيان التجارى على حدة
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0425302 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -احمد محمد السيد وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -مدينه العاشر من رمضان  - 19عماره  - 81مجاوره  -مربع ب  - 1شقه 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81منتجات الفئه  - 81الفئة 
 

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

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

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

طلب رقم  قدم عنها

 : 
 

    0426563 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد   -احمد كمال رمضان حامد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدهار بجوار بيع المصنوعات ملك / القوات المسلحه الغردقه البحر االحمر

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81المنتجات الوارده بالفئه  - 81الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427289 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوة  -المهندسين  - 11شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  800

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 81الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428584 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -وليد سعد الله عبد الخالق غيث 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيرة -ابو المطامير  -مدخل السجيني طريق ابو المطامير كفر الدوار 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81المنتجات الواردة بالفئة  - 81الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ناجى عبد الرؤف محمود نوح وشريكة 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

بملك حسين عبد  -شرق الطريق الصحراوي امام مدينة النوبارية  11الكليو  -النوبارية 

 البحيرة -الحميد محمد مركز ابو المطامير 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

بذور حبوب غير معالجة وِغالل ]بذور[ ومستحضرات لتسمين الماشية  - 81الفئة 

للحيوانات و الِغالل والمنتجات الزراعية، ومنتجات  وبذور نباتات وعلف ومواد غذائية

البساتين والغابات غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات 

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

 81الشعير المنبت )الملت(. وجميعها واردة بالفئة
 

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

على حدى Pبى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430555 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ساهمه مصريةشركه م -مواسم البركة لتجارة المواد الغذائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 11شقة رقم  -المنطقة السادسة  -شارع مصطفي النحاس  16

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 81الفئة 
 

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

122082العالمة 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431482 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى-فردي  -معتز محمد مصطفى السيد الهبل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -ر ميت غم -شارع المنارة من شارع جسر النيل 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81الخدمات الزراعية الواردة بالفئة  - 81الفئة 
 

----------االشتراطات        :      



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431680 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -يهى محمد سمير منير الم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك/ هانى محمد محمد عابدين مركز منوف  -عزبه الخمسين  -مركز منوف برهيم 

 المنوفيه

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

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

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433602 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده - CUTZ EGYPTكتز ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقه السادسه  -شارع محمد حسنين هيكل شارع سمير مرسي متفرع من  11

 القاهره -مدينه نصر 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81المنتجات الوارده بالفئه  - 81الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433705 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -اي كان كابيتال للتجارة والمقاوالت واالستثمار الزراعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 6 -خلف مسجد الحصري   -الحي االول  -عمارات سوليمار   8

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع منتجات الفئة رقم  - 81الفئة 
 

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 ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434197 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -سيام اوشن للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة المنوفية -منطقة المطورين مدينة السادات  11القطعة رقم 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 81الفئة 
 

بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة -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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434207 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -احمد فخرى  -شارع جمال الدين عفيفى  7

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 81الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 11دور الثالث شقه ال -ش السودان  800

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الوارده بالفئه - 81الفئة 
 

----------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434607 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07 

 :التسجيل البإسم ط
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد سعد احمد الششتاوى المغربى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك / ثناء عبد الغني سالم  -طريق مصر االسكندريه الزراعي برج اعمار الششتاوي 

 الغربيه -ثان طنطا  -خليل 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

الزراعية، ومنتجات البساتين والغابات غير الواردة في  الِغالل والمنتجات - 81الفئة 

فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات 

والزهور الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، الشعير المنبت )الملت(.وجميع 

 81المنتجات الوارده بالفئه 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة   االشتراطات        :   
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434673 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -احمد محمد جمال الدين محمد النجار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -فاء تقسيم االبراهيميه ملك اشرف توفيق محمد اشنواني طنطا شارع الو

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 81الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435371 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 11شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  800

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81ردة بالفئه رقم جميع المنتجات الوا - 81الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435478 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر   -احمد فخري  -ش جمال الدين عفيفي  7

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 81الفئة 
 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
 

 

 

24 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435612 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سويسرية  -سوسيتيه دي برودوي نستله اس ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فيفاي، سويسرا 1100

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

الفاكهة والخضروات الطازجة؛ البصل؛ البذور؛ الفطريات؛ المكسرات  - 81الفئة 

]فواكه[؛ البطاطا الطازجة؛ األعشاب )الطازجة(؛ الفلفل الطازج؛ الثوم الطازج؛ جوز 

لحبوب ]حبوب[؛ التركيبات الهند الطازج؛ الشعير؛ الحبوب الخام وغير المصنعة؛ ا

عة مسبقًا و / أو الُمقسَّمة مسبقًا ألي من السلع المذكورة أعاله، التي تتيح طهي  الُمجمَّ

الوجبات وفقًا لوصفات محددة، بما في ذلك الوصفات المرفقة؛ مجموعات وصفات 

ون ( د81تحتوي على أي من السلع المذكورة أعاله. الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 غيرهـــــــــــــا

 
 

----------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436087 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  , الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -11شقة  -الثالث  الدور -ش السودان  800

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 81الفئة 
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26 

 

 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436520 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة -ولوجيز ، انك كان تيكن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 11891ماكجينتي رود ويست ، وايزاتا ، مينيسوتا  11007

 االمريكية

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

المنتجات الزراعية ومنتجات البستنة والحراجة؛ الحبوب والبذور الخام  - 81الفئة 

لمعالجة؛ الفواكه والخضروات الطازجة؛ النباتات واألزهار الطبيعية؛ الحيوانات وغير ا

 81الحية؛ المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات؛ الشعير وجميع البضائع ، في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436546 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 شركة المانية -فريسنابف تيرناهرانجز جي ام بي اتش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، المانيا 07109، كريفيلد ، دى  81-81ويستبر وسينستراس 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

أغذية الحيوانات، التبن، العظام للمضغ، الرمل )لقمامة الحيوانات(، تحديدا:  - 81الفئة 

 81ل الطيور، نفايات الحيوانات الواردة بالفئة رم
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422583 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -ز ليمتد كامبردج نيوتريشيونال فوود

 لقوانين المملكة المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ال يو   1  17براكى رود ، كوربى نورثامبتونشاير ان ان   10ستافورد  هاوس 

 المملكة المتحدة

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

ة، والمشروبات غير الكحولية، ومشروبات الفواكة المياه المعدنية والغازي - 81الفئة 

وعصائر الفواكه، وعصائر مركزة لعمل مشروبات، ومشروب محلى محضر من 

الفواكه الطازجة )سموزي(، مستحضرات لعمل السموزي جميعًا لالستخدام في برامج 

 .81الحمية الغذائية والتحكم في الوزن الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424124 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوة  -المهندسين  - 11شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  800

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 81الفئة 
 

-------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427288 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -11شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  800

 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 81الفئة 
 

--------االشتراطات        :      



تنمية التجارة الداخلية جهاز  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429891 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  , الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - 11شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  800

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 81الفئة 
 

--------------الشتراطات        :      ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431983 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -فارس عبد الله محمد محمد شرف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شبين الكوم بملك محمد رمضان شعبان ثالث التجارى و 81هش   10الشيخ زايد قطعه 

 االسماعيليه -االسماعيليه 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432639 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -اشرف نبيل عبد المعبود وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -ش الملك فيصل  866

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع منتجات الفئة - 81الفئة 
 

اللواناالشتراطات        :      منح حق خاص على ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة كونينج للصناعات الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -القطاع الخدمى االول  - 17قطعه 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

البيرة )شراب الشعير( والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات  - 81الفئة 

غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

 .81ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات و جميع المنتجات الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434208 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اهرةش جمال الدين عفيفي احمد فخري مدينة نصر الق 7

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 81المنتجات الواردة بالفئة  - 81الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

36 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434736 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد محمد حلمى عبد الرحمن 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -المهندسين  -ش محى الدين ابو العز  00

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 81الفئة 
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37 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435372 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه-ركاه  تامر رجب وش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المهندسين العجوزه الجيزه 11ش السودان الدور الثالث شقه  800

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

-------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

:  
 

    0435739 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه-تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المهندسين العجوزه الجيزه 11ش السودان الدور الثالث شقه  800

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 81اردة بالفئه جميع المنتجات الو - 81الفئة 
 

---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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435741 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه-تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مهندسين العجوزه الجيزهال 11ش السودان الدور الثالث شقه  800

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

-----------االشتراطات        :      
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0395086 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركاة كرم صبحى و

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -روض الفرج  -أ شارع بكتمر  1

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 80الدخان المعسل والتبغ الخام والمصنوع وجميع منتجات الفئة  - 80الفئة 
 

ماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالن -االشتراطات        :      



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
 

 

 

41 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0401050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ليمتد  -شنزهين أي في بي اس تكنولوجي كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ستريت فنغهونغ  -تانغوى كوميونيتى  -لينتانغ اندستريال زون  - 69بيلدينغ  101روم 

 111000الصين   -شنزهين  -جوانغميينغ نيو ديستريكت   -

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

سجائر تحتوى على بدائل تبغ لغايات طبية سيجاريلو سيجار رفيع سجائر  - 80الفئة 

الكترونية أطراف من الكهرمان االفر لمباسم السيجار والسجائر محاليل سائلة لالستخدام 

االلكترونية منكهات غير الزيوت العطرية للسجائر االلكترونية علب فى السجائر 

أطراف سجائر الواردة بالفئة  -سيجار مبخرات فمزية للمدخنين مناصب غاليين التبغ 

 80رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428453 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فردي  -جمال حسانين الحسيني رضوان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه العاشر من رمضان  -أ جنوب الجمركيه 6بالمنطقه الصناعيه  07قطعه رقم 

 الشرقيه

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 80دخان معسل فئه   - 80الفئة 
 

لواناالشتراطات        :      منح حق خاص على اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430677 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات  -ميدي بالس تيك ميديزينيش تكنيش هانديلسجيسيلسشافت ام بي اتش 

 مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة المانيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مويرس ،ألمانيا 07001،  100بيرلير ستراسي 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات التبغ )سلع فاخرة(، وال سيما السجائر والسجائر ذات المرشح  - 80الفئة 

الطرفي والسيجار والسيجار الصغير جدًا؛ أغراض المدخنين؛ اعواد الكبريت؛ عصي 

رض تسخينها؛ األجهزة الكهربائية واإللكترونية لتسخين التبغ؛ منتجات التبغ المفت

منتجات التبغ، وال سيما أعواد التبغ وبدائل التبغ؛ السجائر الكهربائية؛ السجائر 

اإللكترونية؛ علب السجائر القابلة للشحن كهربائيا؛ المنظفات وأجهزة التنظيف وفرش 

سوائل النيكوتين للسجائر التنظيف للسجائر الكهربائية واإللكترونية؛ السوائل و

 80الكهربائية واإللكترونية الواردة في الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

44 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين  -فيليب موريس براندس اس ايه ار ال 

 سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا -نيو شاتيل  1000 -8كيو جينير نيود 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ الخام أو المصنوع، منتجات التبغ، السيجار والسجائر، السيجاريلوس،  - 80الفئة 

لتبغ )ليس التبغ المستخدم فى لف السجائر، تبغ الغليون، تبغ للمضغ، نشوق، بدائل ا

ألغراض طبية(؛ السجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ ألغراض تسحينها السجاير 

اإللكترونية وأجزائها ألغراض تدفئة السجائر أو التبغ من أجل اإلفراج التى تحتوى 

على النيكوتين الهباء الجوى لالستنشاق و محاليل سائل النيكوتين الستخدامها في 

دوات التدخين، ورق السجائر، وأنابيب السجائر، أعقاب السجائر اإللكترونية ، أ

السجائر، وعلب التبغ، شنط السجائر، منافض السجائر، واألنابيب، أدوات لف السجائر 

 "80للجيب والوالعات وأعواد الثقاب بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433850 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

ش محدودة المسئوليه قائمة طبقا لقوانين  -ليمتد  -براندز -بريتيش اميريكان توباكو

 المملكة المتحده

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بى جى المملكة المتحده 1ار  1تامبل باليس لندن سى  0غلوب هاوس 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ الخام او المصنع منتجات التبغ بدائل التبغ لغايات غير طبيه جميعها  - 80الفئة 

لغرض تسخينها وليس احراقها ادوات المدخنين االجهزة االلكترونيه والقطع الخاصه 

 80بها لتسخين التبغ فئة 
 

 BERRYالتناز ل عن  -وغيرها 2820220العالمة االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع 

MINTكال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -شركة يحي ابراهيم الدسوقي احمد عوض الله وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -مركز منيا القمح  -شارع هندسه الري بملك / يحيي ابراهيم الدسوقي احمد 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 80الدخان المعسل والتبغ الخام والمصنوع وجميع المنتجات الوارده بالفئه  - 80الفئة 

 دون غيرها
 

اللوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على ا -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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434302 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -شركة يحي ابراهيم الدسوقي احمد عوض الله وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -مركز منيا القمح  -ابراهيم الدسوقي احمد شارع هندسه الري بملك / يحيي 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

الدخان المعسل والتبغ الخام والمصنوع وجميع المنتجات الوارده بالفئه  - 80الفئة 

 دون غيرها80
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -شركة يحي ابراهيم الدسوقي احمد عوض وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الشرقيه  -مركز منيا القمح  -شارع هندسه الري بملك / يحيي ابراهيم الدسوقي احمد 

 مصر

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 80الدخان المعسل والتبغ الخام والمصنوع وجميع المنتجات الوارده بالفئه  - 80الفئة 

 دون غيرها
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434732 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد محمد حلمى عبد الرحمن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -المهندسين  -ش محى الدين ابو العز  00

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 80لفئة جميع المنتجات الواردة با - 80الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436267 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -فيليب موريس برودكتس اس ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سراسوي -نيو شاتيل  1000 - 8كيو جينير نيود 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

المرذاذ السلكية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ التبغ،  - 80الفئة 

التبغ الخام المصنعة؛ منتجات التبغ، بما في ذلك السيجار والسجائر والسيجار الصغير، 

لتبغ،. التبغ الرطب. والتبغ للفة السجائر الخاصة بك، تبغ الغليون، مضغ التبغ، شم ا

بدائل التبغ )وليس ألغراض طبية(؛ مواد المدخنين، بما في ذلك ورق السجائر وأنابيب 

السجاير، أعقاب السجائر، وعلب التبغ، وحاالت السجائر ومطافئ السجائر، أنابيب، 

جهاز جيب للسجائر المتداول والوالعات. العصي التبغ ومنتجات التبغ لغرض تسخينها، 

ة اإللكترونية وأسهمها لغرض التدفئة أو التبغ السجائر من أجل اإلفراج عن األجهز

الهباء الجوي التي تحتوي على النيكوتين عن طريق االستنشاق. حلول النيكوتين السائل 

لالستخدام في السجائر اإللكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ 

للسجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية الستنشاق رذاذ  السجائر اإللكترونية كبديل

النيكوتين يحتوي؛ األجهزة التدخين عن طريق الفم للمدخنين ومنتجات التبغ وأبدال تبغ. 

منتجات المدخن للسجائر اإللكترونية؛ أجزاء ولوازم للمنتجات المذكورة أعاله المدرجة 

نة وكذلك العصي التبغ الساخنة. ؛ طفايات السجائر والسيجار ساخ80في الدرجة 

 80صناديق السجائر اإللكترونية القابلة إلعادة الشحن."الواردة بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0365198 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/02/07 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -امازون تكنولوجيز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه 91109تيرى افنيو  ان ، سياتل ، واشنطن  010

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

لالخرين على الخط مباشرة ، معالجة  خدمات محالت البيع بالتجزئة  - 81الفئة 

البيانات ، ادارة البيانات ، جميع البيانات ، ادارة البيانات والملفات ، خدمات متضمنة 

تسجيل ونسخ وتجميع وتحليل الفيديو والصوت ، تجميع وتنظيم المعومات فى قواعد 

ين ، خدمات بيانات الحاسوب ، عملية البحث عن البيانات فى الملفات المحوسبة لالخر

االشتراك بقواعد بيانات االتصال ، تعزيز توعية المستخدمين حول السالمة ومنع 

 81الجرائم والواردة بالفئة 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0381983 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/12/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -احمد حسان محمد ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

قرية جراند سول السياحي بجوار نادي الرياضيات البحرية ملك شركة جراند سول 

 البحر االحمر-الغردقة    - 11النشاء المشروعات السياحية محل رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الفئة خدمات التجارة واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  - 81الفئة 

11 
 

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

مينز واير باللغتين كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0389924 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -فون مصر لألتصاالت ش م م  فودا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  11/8الموقع  رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ع الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبي وجمي - 81الفئة 

ما عدا تليفزيون و راديو و مسجالت  9في مجال الفئات  81الخدمات الوارده بالفئه 

 9ذات اشرطه بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0395215 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة توصية بسيط -أشرف حسن أبراهيم معوض وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم محرم بك  -شارع ابن يونس و كنانة  11

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال االدوات الصحيه الواردة  81االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - 81الفئة 

 11بالفئه 
 

على  NEWالتنازل عن نيو  - 806668رقم  العالمة مرتبطة مع العالمة -االشتراطات        :      

حدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

55 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0399299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد -هانى عوض عزيز غطاس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لهويس الجناين السويسش صادق الكراني اما مسجد عبد العزيز شابي  ا1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 81تصدير المنتجات الزراعية بالفئه  - 81الفئة 
 

---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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0403101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش. ذات مسئولية محدوده-المنظفات و مستحضرات التجميل  شركة كن مور لصناعة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -رشدي  -كفر عبده  11

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

في  81التجاره و االستيراد و التصدير و المجالت التجارية الوارده بالفئة  - 81الفئة 

 1-8مجال الفئات 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0409808 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -االحبة للتجارة والتوكيالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -بنها الجديدة  -متفرع من ش امتداد الرياضة  -سليمان  ش يس 1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات بيع المواد الغذائية والمنظفات ومنتجات الصحة والجمال الواردة  - 81الفئة 

 81بالفئة 
 

---------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0413441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -مونوبريكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كليشى 91110رو مارك بلوش  16 - 10

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

عينات. تأجير المواد الدعائية. مساعدة الشركات  توزيع النشرات التعريفية، - 81الفئة 

الصناعية أو التجارية في مزاولة أعمالها. االستشارات أو المعلومات أو المعلومات 

التجارية. األنشطة التجارية المخصصة لألعمال اإلحصائية والتخطيطية الميكانيكية 

ير اآلالت الكاتبة والنمطية. المحاسبة. نسخ الوثائق. المكاتب االستثمارية. تأج

والتجهيزات المكتبية. تأجير آالت البيع. خدمة االشتراك في الصحف لصالح اآلخرين، 

توزيع المواد الدعائية )النشرات المطبوعة، النشرات التعريفية، المواد المطبوعة، 

عينات(؛ استشارات تنظيم وإدارة األعمال، الدعاية عبر اإلنترنت على شبكة حاسوبية، 

زمن دعاية على جميع وسائل االتصال، نشر النصوص الدعائية ، تأجير تأجير 

المساحات الدعائية، توزيع اإلعالنات، العالقات العامة، التصنيف نيابة عن الغير )غير 

شامل النقل( للمنتجات الغذائية، والمشروبات الكحولية وغير الكحولية، ومنتجات 

الموضة، وتحديدًا المجوهرات التنظيف، ومنتجات المنسوجات، وإكسسوارات 

واألحزمة واألوشحة والقبعات والقفازات والساعات والدثارات والسارونجات والشارات 

ومواد لساعات والمجوهرات والسلع الجلدية والحقائب، وتحديدًا حقائب اليد، وحقائب 

الظهر والمالبس، والمالبس الداخلية للسيدات واألحذية واألخفاف وأغطية الرأس 

نتجات النظافة الشخصية والجمال ومستحضرات التجميل ومستلزمات الحضانة وم

والخردوات وعناصر تزيين المنازل، وتحديدًا الشموع وحوامل الشموع وحوامل 

البخور، والعود، وموزعات العطور وصناديق التخزين والسالل والصناديق والمصابيح 

لمرطبانات والنباتات والزهور والفوانيس وأعمدة المصابيح والزهريات واآلنية وا

الصناعية، وأطر الصور والصواني وممسحات األرجل والمواد الالصقة والقطع 

المغنطيسية والغرافات والحوامل ثالثية القوائم والقنينات وزينة أشجار الكريسماس فيما 

عدا المصابيح والحلوى، وأكاليل الزهور، والخطاطيف )الخردوات(، والخطاطيف 

نية(، وكرات الثلج وأشجار الكريسماس، والتماثيل الخشبية، والشمعية أو من )قطع معد

الجبس أو البالستيك، والمصدات الخشبية، واآلنية المنزلية أو آنية المطبخ، واألدوات 

المكتبية ولوازم المدارس والكتب والمجالت والصحف واألقراص المضغوطة وأقراص 

dvd ،واأللعاب، واألثاث، ولوازم اإلنارة  وأجهزة الكاسيت ولوازم الحاسوب

والملحقات الخاصة بها، وتحديدًا المصابيح والمقابس الكهربائية والمفاتيح والمهايئات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

واألسالك والكبالت والتمديدات الكهربائية والمقابس وظالل المصابيح، والمصابيح 

ت الكهربائية الموضعية، وسلع االستعمال الذاتي، ولوازم البستنة والبذور، والمنتجا

المنزلية، بما يسمح للمستهلك بمشاهدتها أو شرائها على نحو مالئم. المعلومات التجارية 

وخدمات ترويج المبيعات؛ االستشارات بخصوص تنظيم وترويج األعمال والدعاية لها 

وإدارتها؛ تنظيم العمليات التجارية المعنية بوالء المستهلكين؛ تنظيم المعارض أو 

لألغراض التجارية أو الدعائية؛ االتصاالت المؤسساتية )دعاية(؛ الرعاية الفعاليات 

الدعائية والتجارية؛ إدارة عمليات شراء المنتجات و/أو الخدمات على اإلنترنت. خدمات 

مساعدة إلدارة المؤسسات التجارية بموجب نظام االمتياز. ترويج المبيعات لصالح 

شارات التجارية؛ المعالجة اإلدارية لطلبات اآلخرين. معلومات المستهلكين واالست

الشراء. عرض المنتجات على جميع وسائل االتصال من أجل البيع بالتجزئة الواردة في 

 .81الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0417399 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2020/07/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -عالء الدين محمد محمود سعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الشهيد محمد على مكارم اسيوط اول اسيوط

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

مات عرض خدمات الدعايه واالعالن وخدمات اداره وتوجيه االعمال وخد - 81الفئة 

 11وذلك فى مجال الفئة  81السلع وخدمات االستيراد والتصدير الواردة بالفئه 
 

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

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0417654 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئؤليه محدوده -  تيككريديت ليميتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ويست باي روود  101 -هيبيسكس واي  -جراند بافيليون  81119بوكس  -بي.او  

 جزر كايمان - 1101 - 1كيه واي  -جراند كايمان 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واإلعالن، خدمات خدمات الدعاية واإلعالن الخارجي، نشر مواد  - 81الفئة 

دعاية وإعالن، خدمات ادارة الدعاية واإلعالن، الدعاية واإلعالن عبر التلفزيون، 

خدمات وكالة الدعاية، خدمات اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر، تأجير وقت 

للدعاية واإلعالن في وسائل االتصال، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها 

لتجزئة، خدمات التصميم لغايات الدعاية واإلعالن، خدمات إنتاج أفالم الدعاية با

واإلعالن، خدمات تنظيم اإلعالن، ترويج المبيعات ]لآلخرين[، فهرسة الويب ألغراض 

 9في مجال الفئه  81تجارية و إعالنية وجميع هذه الخدمات واردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0418161 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فرد   -هانى شريف يحيي عبد الحميد سليمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العبور القليوبية جنوب جمعيه احمد عرابى م 7خط  181فيال 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعايه واالعالن واالعمال التجاريه ويافطة لمكان واالستيراد  - 81الفئة 

 80فى مجال الفئه  81والتصدير الوارد بالفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0418679 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -عبد العزيز عثمان على عبد الخالق وشركاة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسيوط -الصفا مركز اسيوط  -المنطقه الصناعيه  116-110القطعتين 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال والخدمات البيع خدمات ا - 81الفئة 

فى مجال  81وعرض السلع عبر وسائل االتصال والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

 80-16الفئه 
 

-------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419242 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

ش محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين المملكة  -سبورتسدايركت دوت كوم ريتال ليمتيد 

 المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة -ار واى  1  10ان جى  -شياربروك ’ بروك بارك ايست’ يونت ايه 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

: خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ تفعيل 81الفئة   - 81ة الفئ

النشاط المكتبي؛ محاسبة؛ اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين 

عن طريق برامج خصم لتمكين المشاركين من الحصول على خصومات على السلع 

ة مخفضة ، مسابقات ألغراض الدعاية ، والخدمات من خالل استخدام بطاقة عضوي

برامج والء المستهلك ، والء العمالء وخطط الحوافز ، برامج الوالء التي تتضمن 

خصومات أو حوافز ، برامج مكافآت الوالء ، مخططات العضوية ، مخططات حوافز 

المبيعات والترويج ، برامج حوافز ترويج المبيعات ، الشؤون التجارية ألصحاب 

ياز ، الشؤون التجارية لمتاجر البيع بالتجزئة؛ اإلدارة المتعلقة بأساليب التسويق االمت

والمبيعات؛ خدمات بطاقة الوالء اإلدارية؛ خدمات الدعاية والتسويق والترويج؛ خدمات 

الدعاية والتسويق التي تقدمها وسائل التواصل االجتماعي؛ الدعاية واإلعالن بالطلب 

عالن لترويج التجارة اإللكترونية؛ النصائح المتعلقة بإدارة البريدي؛ الدعاية واإل

األعمال وتشغيل نوادي صحة واللياقة البدنية؛ تنظيم وإقامة المناسبات والمعارض 

اإلعالنية ألغراض األعمال والدعاية واإلعالن؛ ترتيب المعامالت التجارية لآلخرين 

لمنشورات اإللكترونية لآلخرين عبر المتاجر اإللكترونية ؛ ترتيب االشتراكات في ا

للمجالت اإللكترونية ، ووسائط المعلومات ، والحزم اإلعالمية ، وخدمات االتصاالت 

لآلخرين؛ البيع بالمزاد العلني؛ تدقيق الحسابات؛ خدمات إنشاء الماركة وتقييمها 

والتمركز واالستراتيجيات واالختبار؛ نصائح األعمال واالستشارات المتعلقة بحق 

االمتياز؛ تحليل األعمال وخدمات المعلومات وبحث السوق ؛ استشارات األعمال 

وخدمات النصح؛ تحليل بيانات األعمال؛ خدمات المعلومات واألخبار عن األعمال؛ 

إدارة األعمال للمحالت التجارية وأماكن الترفيه والفنادق وفناني األداء والشخصيات 

لناودي الرياضية والمرافق الرياضية واألماكن الرياضية ومنافذ البيع بالتجزئة وا

الرياضية والرياضيين ومجمعات حمامات السباحة ومنافذ البيع بالجملة والتجزئة؛ 

خدمات مراقبة األعمال واالستشارات وهي تتبع المستخدمين واإلعالن عن اآلخرين 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

سلوك المستهلك لتوفير اإلستراتيجية والبصيرة واإلرشاد التسويقي ولتحليل وفهم وتوقع 

ودوافعه واتجاهات السوق؛ العمليات التجارية لمراكز التسوق وموالت التسوق؛ خدمات 

تخطيط األعمال؛ خدمات ترويج األعمال؛ الخدمات الكتابية ألخذ أوامر البيع؛ تقديم 

المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين ]مؤسسة إرشاد المستهلكين[؛ خدمات مقارنة 

ع اإلعالنات الستخدامها على صفحات الويب على اإلنترنت؛ االستشارات التسوق؛ تجمي

في تقنيات البيع وبرامج المبيعات؛ خدمات نادي العمالء وخدمات والء العمالء 

لألغراض التجارية والترويجية و / أو اإلعالنية؛ عرض السلع؛ توزيع مواد الدعاية 

خدمات وكالة التصدير واالستيراد ؛  واإلعالن والتسويق والترويج ؛ توزيع العينات ؛

معارض لعرض األزياء لغايات تجارية ؛ تنظيم عروض األزياء لغايات ترويجية ؛ 

المعلومات حول أساليب البيع ؛ خدمات برنامج الوالء والحوافز والمكافآت ؛ دعاية 

ع وإعالن المجالت ؛ خدمات بيع المالبس بالتجزئة عبر البريد ؛ التسويق ؛ تسويق سل

وخدمات الغير عن طريق توزيع الكوبونات ؛ خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو 

ترويج المبيعات ؛ خدمات إقتطاع األخبار أو المعلومات المهمة في الصحف ؛ تأجير 

اآلالت والمعدات المكتبية؛ اإلعالن والدعاية عبر االنترنت ؛ خدمات الطلب عبر 

العمالء لغايات تجارية أو ترويجية أو إعالنية ؛ تنظيم اإلنترنت ؛ تنظيم برامج والء 

المعارض والفعاليات لغايات تجارية أو دعائية وإعالنية ؛ تنظيم سحب الجوائز لغايات 

الدعاية واإلعالن؛ تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو دعائية وإعالنية؛ التنظيم 

الحوافز والمبيعات مخططات  والتشغيل واإلشراف على مخططات الوالء مخططات

الحوافز الترويجية ؛ تنظيم المعارض والفعاليات والمعارض التجارية والعروض 

التجارية لغايات تجارية أو دعائية وإعالنية ؛ عرض البضائع على وسائط االتصال 

ألغراض البيع بالتجزئة ؛ خدمات مقارنة األسعار؛ معلومات مبيعات المنتج ؛ الترويج 

دمات اآلخرين من خالل توزيع القسائم ، عن طريق مخطط بطاقة مكافآت لسلع وخ

الوالء ، من خالل برامج بطاقات الخصم ، من خالل إدارة المبيعات وأنظمة الحوافز 

الترويجية التي تشمل طوابع التداول ، ومن خالل منح نقاط شراء الستخدام بطاقة 

ل توزيع المطبوعات والمسابقات االئتمان ، من خالل األحداث الترويجية من خال

الترويجية ؛ خدمات الترويج المتعلقة بأحداث الرياضات اإللكترونية ؛ إدارة ترويجية 

للشخصيات الرياضية ؛ توفير مساحة إعالنية على موقع ويب ؛ توفير معلومات عن 

المنتجات االستهالكية عبر اإلنترنت ؛ توفير معلومات التسوق ؛ توفير سوق عبر 

نترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات ؛ توفير المعلومات والنصيحة للمستهلكين اإل

فيما يتعلق باختيار المنتجات واألصناف المراد شراؤها ؛ تقديم المعلومات والخدمات 

االستشارية المتعلقة بالتجارة اإللكترونية ؛ توفير خدمات مقارنة األسعار عبر اإلنترنت 

بس بالتجزئة ؛ البيع بالتجزئة لبطاقات الطرف الثالث ؛ خدمات متجر لبيع المال

المدفوعة مسبقًا لشراء المالبس ؛ البيع بالتجزئة لبطاقات الطرف الثالث المدفوعة مسبقًا 

لشراء خدمات الترفيه ؛ تنظيم اإلشتراك بخدمات االتصاالت لآلخرين ؛ خدمات البيع 

، خدمات البيع بالجملة و خدمات البريد بالتجزئة ، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت 

المباشر للبيع بالتجزئة المتعلقة ببيع المواد الكيميائية الستخدامها في الصناعة والعلوم 

والتصوير الفوتوغرافي ،وكذلك في الزراعة والبستنة وعلم التحريج ،وراتنجات 

يبات الوقاية صناعية غير معالجة ،ومواد بالستيكية غير معالجة ،ومطفأة حريق وترك

من الحرائق، و مستحضرات السقي واللحام ، و مواد دباغة جلود الحيوانات وإَِهاب 

)جلد حيوان معالج( ، ومواد الصقة لالستخدام في الصناعة ، والمعاجين ومواد الحشو 

األخرى ، والسماد الطبيعي ، والزبل ، والسماد ، ومستحضرات بيولوجية لالستخدام في 

وم ، والدهانات ، والورنيش ، وطالء لك ، ومواد حافظة ضد الصدأ الصناعة والعل
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

وضد تلف الخشب ، والوسم والنقش ، و الراتنجات الطبيعية الخام ، ومعادن في شكل 

رقائق وبودرة الستخدامها في الطالء والتزيين والطباعة والفن ، ومستحضرات التجميل 

ن غير الطبية ، والعطور ، و الزيوت والتزيين غير الدوائية ، وأدوات تنظيف األسنا

العطرية ، ومستحضرات التبييض والمواد األخرى لالستخدام في غسيل المالبس ، 

ومستحضرات التنظيف والتلميع والصقل والكشط ، ومستحضرات تنظيف الجسم 

والعناية بالجمال ، ومستحضرات التجميل ، ومستحضرات التزيين ، ومستحضرات 

رات والعطور ، ومستحضرات العناية بالحيوانات ، والمواد صحة الفم ، والمعط

العطرية ، والعطور المنزلية ، وصابون مضاد للعرق ، ومضادات التعرق ، 

ومستحضرات تسمير اصطناعية ، وكريم لألحذية ، وملمع األحذية ، والمنظفات ، 

سنان ، ومعدات التجميل ، ومستحضرات التجميل ، والكريمات ، و أدوات تنظيف األ

ومزيالت العرق ، ومستحضرات إزالة الشعر ، ومواد الصبغة )مستحضرات التجميل( 

، ومنتجات العناية بالشعر ، وملونات الشعر ، ومستحضرات تصفيف الشعر ، 

ومستحضرات العناية باليدين ، ومرطبات الشفاه ]غير المعالجة[ ، والمكياج ، 

كياج ، ومستحضرات العناية باألظافر ومستحضرات التجميل ، ومستحضرات إزالة الم

، وطالء األظافر ، ومستحضرات إزالة طالء األظافر ، وطالء األظافر ، 

ومستحضرات غير طبية لالستخدام بعد الحالقة ، ومستحضرات إلنعاش النفس ]غير 

طبية[ ، والشامبو ، ومستحضرات الحالقة ، وكريم األحذية ، وملمع األحذية ، وشمع 

ومستحضرات االستحمام ، ومنتجات العناية بالبشرة ، ومستحضرات العناية األحذية ، 

بالبشرة ،ومسحوق التالك ، ومناديل ورقية مشربة بغسوالت )لوشن( تجميلية ، وأدوات 

الحمام ، ومناشف تحتوي على مستحضرات تزيين غير الطبية ومستحضرات الغسيل 

بالتجزئة عبر اإلنترنت ، خدمات البيع  والحمام ؛ خدمات البيع بالتجزئة ، خدمات البيع

بالجملة و خدمات البريد المباشر للبيع بالتجزئة المتعلقة ببيع الزيوت والشحوم الصناعية 

، والشمع والمشحمات، و تركيبات امتصاص وترطيب وربط الغبار ،والوقود واإلضاءة 

ة ؛ خدمات البيع والشموع والفتائل لإلضاءة ، والشموع المعطرة وذات الرائحة الطيب

بالتجزئة ، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت ، خدمات البيع بالجملة و خدمات البريد 

المباشر للبيع بالتجزئة المتعلقة ببيع مستحضرات صيدالنية وطبية وبيطرية، 

ومستحضرات صحية لغايات طبية، ومواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو 

لرضع واألطفال، ومكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان ، البيطري ، وأغذية ل

ولصقات ومواد ضماد، ومواد حشو األسنان وشمع طب األسنان، ومطهرات، 

ومستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، ومبيدات فطريات ومبيدات 

أعشاب، و مستحضرات إلنعاش الهواء ، ومستحضرات معقمة ، و ضمادات ، و 

الت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان ، ومشروبات حمية معدة لغايات طبية ، مكم

ومواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري ، وصناديق ومجموعات معبأة 

لإلسعافات األولية ، ومستحضرات تعقيم اليدين ، ومجموعات تحتوي على 

خيات العضالت ، مستحضرات طبية ، ومستحضرات ومواد دوائية ، و مر

ومستحضرات ومواد المعالجة الطبيعية والمعالجة المثلية ، والمغذّيات ، و لصقات ، و 

مكمالت بروتينية ، وفيتامينات ، ومكمالت للحمية الغذائية ومكمالت معدنية؛ خدمات 

البيع بالتجزئة ، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت ، خدمات البيع بالجملة و خدمات 

يد المباشر للبيع بالتجزئة المتعلقة ببيع معادن غير نفيسة وكل خليط منها، و خامات البر

معادن ، والمواد المعدنية للبناء والتشييد ، مباني معدنية متنقلة ، و حبال وأسالك غير 

كهربائية من معادن غير نفيسة ، وخردوات معدنية صغيرة ، وحاويات معدنية للتخزين 

حفظ الوثائق واألشياء الثمينة ، و شارات معدنية ، و حلقات المفاتيح أو النقل ، وخزائن 
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و حمالة مفاتيح ، و أقفال ، و مفاتيح، والحلي، وصناديق معدنية، والمفاتيح، ومفتايح 

فارغة، وإشارات، وتماثيل، وتماثيل وهياكل صغيرة ، وبرونز، والجوائز المصنوعة 

والعدد اآللية ، واألدوات والمحركات  من المعادن، وصناديق المال ، واآلالت ،

والمكائن التي تعمل آليا عدا ما كان منها للمركبات البرية، وقارنات آلية وعناصر نقل 

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

تُدار باليد(، وأدوات وأجهزة تفقيس البيض، وآالت بيع أوتوماتية، وعدد وأدوات يدوية )

قطع )الشُّوك والسكاكين والمالعق(، وأسلحة بيضاء، وأدوات حالقة، ومعدات صحية 

وجمالية تدار باليد لإلنسان والحيوان ، وأدوات رفع، وأدوات يدوية للطوارئ واإلنقاذ ، 

وِعدد الحدائق ]تدار باليد[، ومقصات، ومكاوي شعر، ومالقط لتجعيد الشعر، وأدوات 

يد الرموش، وأطقم العناية بأظافر اليدين، ومقلمات أظافر، ومبارد آظافر، أطقم تجع

العناية بأظافر القدمين، ومقراضات للتقليم، ومالقط، ومالقط، وقطاعات بيتزا؛ خدمات 

البيع بالتجزئة ، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت ، خدمات البيع بالجملة و خدمات 

التجزئة المتعلقة ببيع األجهزة واألدوات العلمية والبحثية والمالحية البريد المباشر للبيع ب

والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات 

السمعية بصرية والبصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والكشف واالختبار 

و فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم والفحص واإلنقاذ والتعليم ، وأجهزة وأدوات لوصل أ

أو التحكم في توزيع أو استخدام الطاقة الكهربائية، وأجهزة وأدوات تسجيل أو إرسال أو 

نسخ أو معالجة الصوت أو الصور أو البيانات، والوسائط المسجلة والقابلة للتنزيل ، 

الفارغة ، آليات وبرامج الكمبيوتر ، ووسائط التسجيل والتخزين الرقمية أو التناظرية 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد ، وآالت تسجيل النقد، وآالت حاسبة، و أجهزة كمبيوتر 

وأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، وبذالت غوص، وأقنعة للغواصين، وسدادات أذن 

للغواصين، ومالقط أنفية للغواصين والسباحين، وقفازات للغواصين، أجهزة تنفس 

زة إطفاء الحرائق، وواقيات البطن )للحماية من الحوادث للسباحة تحت الماء، وأجه

واإلصابات( ،و أجهزة لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر، ومسجالت صوتية، وحقائب 

وصناديق معدة خصيًصا لحمل األجهزة والمعدات المحمولة والمتنقلة والمحمولة باليد 

ت، وأجهزة شحن واألجهزة اللوحية والملحقات الخاصة بهذه األجهزة، وبطاريا

البطاريات، و مناظير ثنائية، وواقيات الجسم، وكتب مسجلة على أقراص، وواقيات 

للثدي، وكبائن ومناصب )قواعد( مهيأة لألجهزة واألدوات الصوتية والمرئية 

والتلفزيونية ، وآالت حاسبة، و كاميرات فيديو، و كاميرات، وبطاقات تحتوي على 

ت مشفرة بميزات األمان لغايات المصادقة، وبطاقات رقائق دارة متكاملة، وبطاقا

تستخدم الذكريات المغناطيسية وذاكرات الدوائر المتكاملة، وحامالت للهواتف النقالة، 

وصناديق مهيأة للمناظير، وحافظات للهواتف المحمولة، وحافظات عن النظارات 

اسيت، و الطبية والشمسية؛ و مشغل اقراص مضغوطة، واقراص مضغوطة راديو ك

اقراص مضغوطة ، وسالسل وخيوط النظارات الطبية والشمسية، ساعات الدوام 

]أدوات تسجيل الزمن[، مالبس واقية من الحوادث واإلشعاع والحريق، مجالت 

شركات تم تنزيلها عبر اإلنترنت، وبرامج تطبيقات الكمبيوتر، وبرامج تطبيقات 

حمولة باليد واألجهزة اللوحية، وبرامج ألعاب الكمبيوتر لألجهزة المحمولة والمتنقلة والم

كمبيوتر وألعاب الفيديو، وبرامج ألعاب كمبيوتر، وألعاب كمبيوتر، وأجهزة ألعاب 

الكمبيوتر، وأجزاء الكمبيوتر، وأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، وبرامج كمبيوتر، وبرمجيات 

ة والتفاعلية، كمبيوتر، وبرمجيات وأجهزة الكمبيوتر مع وظائف الوسائط المتعدد

برمجيات وبرامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل من اإلنترنت أو المتوفرة عبر اإلنترنت، 

وبرمجيات الكمبيوتر لالتصاالت عن بعد واالتصاالت عبر شبكات االتصال المحلية أو 
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العالمية بما في ذلك الواي فاي، واإلنترنت، والشبكات الداخلية، والشبكات الخارجية، 

يون، واالتصاالت المتنقلة، والشبكات الخلوية وشبكات األقمار الصناعية ، والتلفز

وطرفيات كمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة كمبيوتر شخصية صغيرة ومفكرة في 

شكل كمبيوتر صغير، وأجهزة كمبيوتر األلعاب، وأجهزة التحكم ولوحات المفاتيح كلها 

ءة واألمن، وحامالت بيانات مع رقائق دارات للتدفئة وقنوات الهواء والتكييف، واإلضا

متكاملة، وحامالت بيانات مع رقائق معالجات بيانات صغيرة متكاملة، وشرائط صوتية 

رقمية، وقرص رقمي متعدد االستخدامات، واقراص وأشرطة أللعاب الفيديو، وأقراص 

زيل، وبرامج تحمل تسجيالت فيديو، ومعدات الغواصين، ومنشورات إلكترونية قابلة للتن

وبرمجيات ألعاب الكمبيوتر وألعاب الفيديو التفاعلية القابلة للتنزيل، وسدادات أذن، 

وواقيات كوع، ودروع وواقيات، وأجهزة تنظيف كهربائية، والتركيبات الكهربائية 

للتحكم عن بعد في العمليات الصناعية ، ومكواة كهربائية، وكبالت طاقة كهربائية، 

هربائية كلها لالستخدام المكتبي، وأدوات منزلية كهربائية، وأجهزة وأدوات ك

ومنشورات إلكترونية يتم توزيعها عبر البريد اإللكتروني، وبطاقات مشفرة و مشِفّرات 

مغناطيسية، وبطاقات رقائق مشفرة تحتوي على البرمجة المستخدمة للتطبيقات المالية، 

ل البطاقة، وكابالت تمديد ، وأسالك وبرامج الوالء، وبرامج المكافآت وتفضيالت حام

تمديد رصاصية، وحافظات للنظارات، والنظارات، والنظارات، والنظارات الطبية، 

ونظارات الشمس، ونظارات واقية لأللعاب الرياضية، ونظارات واقية للسباحة، ودروع 

 وجه، ومرشحات )فالتر( لكمامات التنفس، وأغطية مرنة )مشكلة( للتحكم في األجهزة

الكهربائية، وعوامات لالستحمام والسباحة، وشاشات فلورية، وإطارات وعدسات 

للنظارات الطبية والنظارات الشمسية، وإطارات للنظارات، وألعاب مهيأة لالستخدام مع 

أجهزة استقبال التلفزيون، ونظارات واقية لالستخدام في الرياضة، ومعادالت الصوت 

وأجهزة تجعيد الشعر، وسماعات الرأس، وسماعات البيانية، وأجهزة تصفيف الشعر، 

األذن، والخوذ )باستثناء خوذ ركوب الدراجات(، وحامالت مهيأة للهواتف المحمولة، 

وبطاقات ملئية بالصور المجسمة، والصور المجسمة، وعصا تحكم لالستخدام مع 

كمبيوتر أجهزة الكمبيوتر، وكمادات للُركب، ودروع وواقيات، وحقائب لحمل أجهزة ال

المحمولة، وأغطية الكمبيوتر المحمول، وعدسات النظارات والنظارات الطبية 

والنظارات الشمسية، وأحزمة وثياب وعوامات إنقاذ، وموازين األمتعة، وحامالت 

بيانات مغناطيسية، وأقراص تسجيل، ومغناطيسات، ونظارات مكبرة، ومقاييس، 

لهاتف المحمول، وأطواق للهواتف وأشرطة قياس، والذاكرة االضافية، وجراب ا

واألجهزة اإللكترونية الرقمية  8المحمولة، وواقيات الفم )دروع اللثة(، ومشغالت إم بي 

المحمولة والمتنقلة لتسجيل وتنظيم ونقل ومعالجة ومراجعة النصوص والبيانات وملفات 

سنان، الصوت والفيديو، وأجهزة مالحة للمركبات ]كمبيوتر طبلوني[، وواقيات األ

وآالت مكتبية، وعدادات الخطى، ومسجالت صغيرة الحجم، وأدوات الهاتف، وبطاقات 

مغطاة بالبالستيك تحمل مواد مطبوعة ]مشفرة[، وقوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى 

]وصالت كهربائية[، والبطاقات الممغنطة المدفوعة مسبقًا، ومؤقتات قابلة للبرمجة، 

الستخدام الشخصي، والمالبس واإلكسسوارات الواقية، وأجهزة واقية من الحوادث ل

والمالبس الواقية للغطس، ومالبس واقية للمشاركين في رياضة المحركات اآللية 

]للوقاية من الحوادث[، والمالبس وأغطية الرأس واألحذية الواقية لالستخدام في 

الرياضية الواقية، الرياضة، والنظارات الطبية والنظارات الشمسية والنظارات لأللعاب 

والخوذ الواقية، وأجهزة تشغيل أسطوانات، وأجهزة تحكم عن بعد، وبدالت نجاة أمان، 

وأجهزة مالحية لألقمار الصناعية، و موازين، وبطاقات األمان المشفرة، و صفّارات 

إشارة، وخوذ لوح تزلج، وبطاقات ذكية، وبطاقات مغناطيسية مشفرة، وبطاقات حاملة 
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إللكترونية، وبطاقة الشحن، والبطاقات المصرفية، و بطاقات االئتمان، البيانات ا

وبطاقات المدين، والبطاقات الذكية، وبطاقات القيمة المحفوظة، وبطاقات الدفع، 

وبطاقات مسبقة الدفع، و جوارب تدفأ كهربائياَ، وسماعات، ومكبرات الصوت، 

النظارات، والخوذات  ومكبرات صوت السماعات ، وكابالت السماعات، وحامالت

واألقنعة الرياضية، وأطواق وعلب للنظارات والنظارات الشمسية، و واقي التدفق، 

ونظارات واقية للسباحة ، ومعدات وأجهزة وأدوات اإلتصال عن بعد، وأجهزة هاتف، 

وهواتف، وأجهزة وأدوات التلفزيون، و التلفزيون، و الرموز لتفعيل الكهرباء، 

ت اإللكترونية واالتصال عن بعد، وأجهزة التخزين الرقمية، وأجهزة ،األجهزة واألدوا

وأدوات الفيديو، وكاميرات الفيديو، ومشغالت أقراص الفيديو، وبرامج ألعاب الفيديو، 

وألعاب الفيديو، وآالت تسجيل الفيديو، برامج ألعاب الكمبيوتر وألعاب الفيديو للواقع 

يوتر وألعاب الفيديو للواقع االفتراضي ، االفتراضي ، و برامجيات ألعاب الكمب

وسماعات رأس وخوذات الواقع االفتراضي، ووحدات عرض بصري، وشاشات 

عرض الفيديو القابلة لالرتداء، وأجهزة وأدوات معالجة الكلمات؛ خدمات البيع بالتجزئة 

مباشر ، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت ، خدمات البيع بالجملة و خدمات البريد ال

للبيع بالتجزئة المتعلقة ببيع أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان وبيطرية، 

وأطراف وعيون وأسنان إصطناعية، وأدوات تجبير، ومواد خياطة أو درز الجروح، 

وأجهزة عالجية ومساعدة مهيأة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأجهزة تدليك، وأجهزة 

ستخدام الطبي، وأجهزة ومنشآت لإلضاءة وأدوات رعاية األطفال، وأقنعة وجه لال

والتدفئة وتوليد البخار والطبخ والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه واألغراض 

الصحية، وزجاجات الماء الساخن، والمركبات، وأجهزة النقل البري أو الجوي أو 

ذخائر، والقذائف، المائي، ولوازم للمركبات ومكوناتها وأجزائها، واألسلحة النارية، وال

والمتفجرات، واأللعاب النارية، والمعادن النفيسة وكل خليط منها، والمجوهرات، 

وأحجار كريمة وأحجار شبه كريمة، وأدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة، 

ونياشين أو أوسمة من معادن نفيسة، و صناديق من معادن نفيسة، وعلب لساعات 

ر معدني للكم، ومشابك ربطات العنق، ودبابيس ربطات العنق، الحائط والساعات، وز

وعلب مجوهرات من معادن نفيسة، وحلقات للمفاتيح، وميداليات، وحلقات الشموع من 

معادن نفيسة ، وآالت لساعات الحائط وساعات الجيب واليد، والحلي من معادن نفيسة، 

ة، وسوار ساعات، وأدوات ضبط الوقت، وحلي صغيرة، وجوائز، وأبازيم أحزم

وسيور ساعات، وساعات، وساعات يد، وآالت موسيقية، ومناصب لآلالت الموسيقية 

ومناصب لآلالت الموسيقية، وعصي لقادة الفرق الموسيقية، والورق والورق المقوى، 

والمطبوعات، ومواد تجليد الكتب، والصور الفوتوغرافية والقرطاسية واللوازم المكتبية 

واد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد رسم، عدا األثاث، وم

ومواد الفنانين، وفراشي الدهان أو التلوين، ومواد التوجيه والتدريس، وصفائح وأغشية 

وأكياس بالستيكية للتغليف والتعبئة والتغليف، وحروف الطباعة، والكليشيهات 

ين، وأكياس ]مغلفات وأجربة[ من )الراسمات(، وأجندات، وألبومات، ومواد الفنان

الورق أو البالستيك للتعبئة، ودفاتر المالحظات، والكتب، ومجالت ]دوريات[، 

والمنشورات، وأوراق اإلعالنات والمنشورات المطبوعة األخرى، والمنشورات، 

والتقاويم، وبطاقات بالستيكية [غير المشفرة والممغنطة]، وعلب ألقالم الحبر، وعلب 

ة، وكتالوجات )دليل مصور(، وفرجار، وصور معدة للنقل، ودفاتر للقرطاسي

المالحظات المكتبية، ومفكرات، وملفات للوثائق ]قرطاسية[، وألواح رسم، وأدوات 

رسم، ومماحي، وبرامج االحداث، واألقالم اللبادية، وبطاقات الهدايا، وقسائم الهدايا، 

ق، وأقالم تمييز، وكتب مفهرسة وقضبان غراء، وبطاقات تهنئة، ومناديل من الور
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لتسجيل المعلومات المتعلقة بتدريب اللياقة، وأقالم حبر، وأحبار لألقالم، ومواد التوجيه 

والتدريس )عدا األجهزة(، و بطاقات أمتعة السفر مصنوعة من الجلد، ونشرات إخبارية 

تلوين،  دورية، ودفاتر، و مفكرات، ومطبوعات البرامج الرسمية، و فراشي دهان أو

والورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات 

أخرى، وأقالم تلوين، وعلب ألقالم الرصاص، ومبراة أقالم الرصاص، وأقالم 

رصاص، وأقالم حبر، ودوريات [مطبوعات]، والصور الفوتوغرافية، ورقائق 

ية )غير الواردة في فئات أخرى(، بالستيكية للتغليف، ومواد التغليف البالستيك

وإعالنات كبيرة، ومنشورات مطبوعة، وتذاكر مطبوعة، ومالحظات ذاتية اللصق 

القابلة لإلزالة، وأوشام قابلة لإلزالة، ومساطر، وأكياس التسوق ]حقائب[ من البالستيك، 

ح وكتيب [برنامج] الهدايا التذكارية، وأختام ]طبعات[، ودباسات، ودبابيس، وصفائ

إستنسل، ومناديل، وآالت كاتبة واللوازم المكتبية )عدا األثاث(، مخططات الحائط 

الستخدامها كمذكرات، والسبورة البيضاء؛خدمات البيع بالتجزئة ، خدمات البيع 

بالتجزئة عبر اإلنترنت ، خدمات البيع بالجملة و خدمات البريد المباشر للبيع بالتجزئة 

الج وشبه معالج، والغوتابرشا والصمغ واألسبستوس والميكا المتعلقة ببيع مطاط غير مع

والمنتجات المصنوعة من هذه المواد، ومواد بالستيكية وراتنجات متشكلة بالبثق 

لإلستعمال في التصنيع ، ومواد التغليف والحشو والعزل ، وأنابيب مرنة وأنابيب 

لمقلدة، وجلود الحيوانات وخراطيم غير معدنية، والجلود المدبوغة والجلود المدبوغة ا

الخام أو المدبوغة، وحقائب السفر وحقائب حمل، والمظالت، والشماسي، والعصي، 

والسياط، وأطقم الحيوانات، والسروج، وأطواق ورسن ومالبس للحيوانات، وحافظات 

لألشغال الفنية، و لوازم األمتعة، وحقائب للرياضة، وحقائب صغيرة، وحامالت 

وحقائب ظهر، وحقائب السفر، وحقائب، وحقائب إلكسسوارات األطفال والرضع، 

السفر، وحقائب للشاطئ، وحقائب حزام، وأحزمة، وأحزمة مصنوعة من الجلود 

المقلدة، وأحزمة مصنوعة من الجلد، ومحافظ، وحقائب لالحذية، ومحافظ جلدية، 

، ومحافظ لبطاقات العمل، وحقائب للتخييم، وعصي خيزران، ومحافظ للبطاقات

وحامالت للبطاقات، ومحافظ دفاتر الشيكات، وحقائب محمولة باليد، وحافظات، و 

وجرابات للهاتف المحمول، وحقائب، وحقائب القابض )حقيبة يد بدون حماالت(، و 

حقائب مستحضرات التجميل، ومحافظ لبطاقات االئتمان، وحامالت لبطاقات االئتمان، 

ثائق، وحقائب من القماش الخشن، وحقائب وحقائب لحفاظات األطفال، وحافظات للو

المساء، ومرابط وسيور من الجلد، و جهاز حمل على هيئة حقائب الظهر لحمل 

األطفال، وهياكل حقائب اليد، وهياكل للمظالت، وحقائب مالبس، ومظلة الجولف مقعد، 

ومظلة الجولف، وحقائب صالة األلعاب الرياضية، وحقائب اليد، وسيور ألطقم 

انات، وحقائب للجنود، وجلود مدبوغة، وحقائب الخصر، وحقائب سفر قماشية، الحيو

وبطانيات للخيول، وأدوات الخيول ، وأدوات الخيول والفروسية، وعلب مفاتيح، 

وسالسل مفاتيح مصنوعة من الجلد تتضمن حلقات مفاتيح، وحامل المفاتيح، و حافظات 

جلدي، ومنتجات جلدية تتضمن مفاتيح، وحقائب الظهر، ومخرمات جلدية، ورسن 

أدوات الخيول والفروسية، ومحافظ الجلدية ]األغطية[، واألمتعة ، وبطاقات األمتعة، 

وسيور األمتعة، و حقائب ليلية، وأمتعة ليلية، وحقائب الدراجات، والشماسي، ومفكرة 

جيب، ومحافظ جيب، ومحافظ، وجرابات، وجزادين، وحقائب حفظ األقراص، و 

وب، وحقائب ظهر، وسروج، وحقائب مدرسية، وحقائب مدرسية، وحقائب سروج للرك

ظهر مدرسية لألطفال، وحقائب أحذية، وأكياس تسوق، وعربات التسوق ]حقائب 

التسوق ذات العجالت(، وحقائب كتف، وحقائب رياضية، وأحزمة للزالجات، و حقائب 

، وحقائب سفر، سفرية، وحقائب أدوات الزينة، وحقائب التسوق، وحقائب سفرية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

71 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

وصناديق ثياب، ومظالت مقعد، وحقائب للخصر، وحقائب خصر، وأجربة لحقائب 

الخصر، وعصي، ومحافظ، ومحافظ تعلق على األحزمة، وسياط، ومواد بناء وتشييد 

)غير معدنية(، وأنابيب قاسية غير معدنية للمباني، وأسفلت وزفت وقطران وقار، 

ونصب )مجسمات( غير معدنية، وأثاث، ومرايا، ومباني غير معدنية قابلة للنقل، 

وإطارات صور، وأوعية غير معدنية ]للتخزين والنقل[، وعظم غير مشغول أو شبه 

مشغول، و قرون، وعظم فك الحوت، و عرق اللؤلؤ، والصدف، والمرشوم، وكهرمان 

 أصفر، وفراش نوم ]ماعدا البياضات[، وأسّرة للحيوانات األليفة المنزلية، وأثاث

للتخييم، وعالقات للمالبس، وحلقات للستائر، وزخارف من البالستيك للمواد الغذائية، 

ووسائد قابلة للنفخ ليست لغايات طبية، ووسائد قابلة للنفخ )ليست لغايات طبية( 

لالستخدام حول الرقبة؛خدمات البيع بالتجزئة ، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت ، 

خدمات البريد المباشر للبيع بالتجزئة المتعلقة ببيع أدوات وأواني  خدمات البيع بالجملة و

وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ، وأدوات المطبخ وأدوات المائدة ماعدا السكاكين 

والشوك والمالعق، وأمشاط وأسفنج، وفراشي )عدا فراشي التلوين أو الدهان(، ومواد 

شغول أو زجاج شبه مشغول )عدا صنع الفراشي، وأدوات تنظيف، وزجاج غير م

الزجاج المستعمل في المباني(، وأواني زجاجية، وأواني خزف صيني، وأواني خزفية، 

وسالل لإلستخدام المنزلي، وأقداح بيرة، وزبديات وصحون )أطباق(، وسلع فراشي، 

وحارقات، وحامالت شموع، وحلقات شموع من معادن نفيسة، وشمعدانات من معادن 

ى من الخزف الصيني، وأدوات تنظيف ]يدوية[، وخالطات الكوكتيل، نفيسة، وحل

وغاليات قهوة غير كهربائية، وأوعية لإلستعمال المنزلي، وأوعية لإلستعمال المنزلي 

من معادن نفيسة، وأوعية لألطعمة، وأوعية لإلستعمال المنزلي لغايات التخزين، 

، و أواني خزفية صينية، وأواني وأواني طهو، وحقائب تبريد، وأدوات تجميل، وأكواب

خزفية او خزف صيني، وقوارير شرب، وقصبة )مصاصة( للشرب، وأوعية شرب، 

وتماثيل صغيرة، وقواعد للكوي، وأوعية زهور، وقوارير مياه قابلة للطي، وعصارة 

)يدوية(، وأدوات وتُحف فنية للهدايا جميعها من الخزف الصيني الفاخر والبلور الصيني 

ي الخزفية والزجاج والخزف أو الفخار، ودالء ثلج، ومصائد حشرات، وأباريق واألوان

وأوعية شرب، وغاليات، وصناديق للوجبات الخفيفة، ومجسمات مصغرة، وخالطات 

غير كهربائية لخلط المشروبات، وخالطات يدوية ]خالطات الكوكتيل[، وأقداح، وحلى، 

حون، وقصبة )مصاصة( للشرب وسالل مجّهزة للنزهات ]بما فيها الصحون[، وص

قابلة إلعادة االستخدام، وقصبة )مصاصة( قابلة إلعادة االستخدام، وصحون فناجينمن 

المعادن النفيسة، وقوارير خلط، وقوارير رياضية، وسلك جلي، وأوعية تخزين 

لألطعمة، وأواني تخزين لإلستعمال المنزلي، وقصبة )مصاصة(، وأباريق، وحقائب 

 ً لإلستعمال المنزلي أو تستخدم في المطبخ أو في نقل وحفظ األطعمة  معزولة حراريا

والمشروبات، وأوعية معزولة حرارياً لألطعمة، وقوارير معزولة حرارياً لإلستعمال 

المنزلي، وفراشي أسنان، ونكاشات أسنان، وصواني لألغراض المنزلية، وصناديق 

لرش المياه، وأدوات ألعمال الحلي، ومزهريات وجـِرار، وقوارير مياه، وأوعية 

الحدائق، وتُحف فنية، والحبال والخيوط، والشبكات، والخيم، والمشمع، والمظالت من 

النسيج أو مواد صناعية، واألشرعة، والغرارات لنقل وتخزين المواد بكميات كبيرة، 

 ومواد التبطين و الحشو عدا ما كان من الورق والورق المقوى والمطاط أو البالستيك،

وأغطية غير مالئمة، ومواد نسيج من األلياف الخام وبدائل لها، والغزل والخيوط 

المستخدمة في النسيج، والمنسوجات وبدائل المنسوجات، وبياضات لالستعمال المنزلي، 

وستائر من النسيج أو البالستيك، وبياضات )أغطية( لألسّرة، وفراش النوم، وفالنيلة، 

وأكياس للنوم؛خدمات البيع بالتجزئة ، خدمات البيع ومناشف، وبياضات للموائد، 
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بالتجزئة عبر اإلنترنت ، خدمات البيع بالجملة و خدمات البريد المباشر للبيع بالتجزئة 

المتعلقة ببيع المالبس، ولباس القدم، وأغطية الرأس، وأحزمة ]مالبس[، وأطقم كرة 

والجدائل والمطرزات وكلف القدم المقلدة، ورصائع ألحذية كرة القدم، والمخرمات 

الخياطة واألشرطة واألقواس، واألزرار، والكالبات والعراوي، والدبابيس واإلبر، 

والزهور اإلصطناعية، وزينة الشعر، وشعر مستعار، ومشابك للمالبس والشعر، 

وشارات ]أزرار[ للزينة، وأربطة لألحذية، وأرقام المتسابقين، وزمامات، والسجاد، 

صر ومفارش الحصير، ومشمع فرش األرضيات ومواد أخرى لتغطية والبسط، والح

األرضيات القائمة، وحصر لرياضة اليوجا، واللعب، والدُمى وأدوات اللعب، وأجهزة 

ألعاب فيديو، وأدوات الرياضة الجمنازية واألدوات الرياضية، وزينة لشجرة عيد 

ية، وأدوات رماية، وأشجار الميالد، وأدوات مالكمة، وأجهزة لممارسة األلعاب المهار

عيد الميالد االصطناعية وقواعد شجرة عيد الميالد، وأكياس مخصصة لحمل األدوات 

الرياضية، وأكياس مصممة خصيصاً للزالجات وألواح التزلج على الماء، وحقائب 

مجهزة خصيًصا للمعدات الرياضية، وبالونات، وكرات، وقناع بيسبول، وعصي لفرق 

ب، ومضارب للرياضة، وألعاب لوحية، وواقيات الجسم، وأجهزة بناء التشجيع، ومضار

األجسام، وواقيات للثدي، وستائر تمويه ]أدوات رياضية[، وألعاب الورق، وزينة عيد 

الميالد، ومعدات األلعاب التي تعمل بقطع النقد، وألعاب الكمبيوتر، و نثار الورق 

اقيات للكوع ]أدوات رياضية[، وألعاب الملون، وحصر لعبة السهام، ولعبة السهام، وو

إلكترونية، ومعدات تمارين، وأجهزة ركوب في المعارض، وصنارات صيد السمك، 

وأجهزة وأدوات الصيد، وعدة صيد السمك، وواقيات للقبضة ]أدوات رياضية[، 

 ومعدات اللياقة البدنية، وآالت تمارين اللياقة البدنية، وقفازات للعبة كرة القدم، ومرمى

لعبة كرة القدم، ورقائق األلعاب، وأجهزة األلعاب، واأللعاب المتعلقة بالرياضة، 

وقفازات للغايات ]تم تكييفها خصيًصا لـ[ الرياضية، وشباك المرمى، وأعمدة المرمى، 

وأكياس للعبة الغولف مع أو بدون عجالت، وحصر لعبة الغولف، وأجهزة الرياضة 

أدوات تمرين اليد، وألعاب إلكترونية محمولة باليد، الجمنازية واألجهزة الرياضية، و

وواقيات اليد المكيَّفة لالستخدام الرياضي، وأجهزة متنقلة ومحمولة لأللعاب، وواقي 

حوض مصنوع خصيًصا لممارسة الرياضة ]أجزاء من المالبس الرياضية[، وكرات 

ونواظير  قابلة للنفخ للرياضة، وزالجات مستقيمة، وأحاجي الصور المقطوعة،

األشكال، وواقيات للركب ]أدوات رياضية[، وواقيات للركب ُمكيَّفة لالستخدام أثناء 

ممارسة الرياضة، وواقيات للساق ُمكيَّفة لممارسة الرياضة، ووسادات مقدم الساق 

]أدوات رياضية[، والتماثيل العسكرية الصغيرة ]ألعاب األطفال[، وِحلي، وبرك 

ت الورقية، وأجهزة للتمارين البدنية، ومسارات بالستيكية، التجديف، وقبعات الحفال

وخيمة لعب، ومعدات ملعب األطفال، وورق لعب، وزالجات ذات عجالت، وألواح 

شراعية، وبطاقات كشط أللعاب اليانصيب، وواقيات مقدم الساق لالستخدام الرياضي، 

زلج على الماء، ووسادات مقدم الساق ]أدوات رياضية[، وألواح تزلج، وألواح الت

وألواح التزلج على الثلج، وزالجات، وزالجات، وألعاب المهارة، ومعدات األلعاب 

المهارية، وكرات وعصا السنوكر )بلياردو(، وطاوالت سنوكر )بلياردو(، وشباك 

مرمى كرة القدم، ودمى ناعمة، وهدايا تذكارية، وأدوات رياضية لالستخدام في 

وألعاب القوى الداخلية والميدانية ، والستخدامها في ألعاب  المالكمة والرياضة البدنية

كرة الريشة، واالسكواش ، والهوكي ، وهوكي الجليد ، وكرة القدم ، والالكروس ، 

وخمسات )لعبة تضرب فيها الكرة باليد( ، وكرة الطاولة ، وكرة الشبكة، والبولينغ 

اهدة الغولف ، والغولف، العشبي ، وتنس العشب ، والكريكيت ، والكروكيه ، ومش

والكوويتس )حلقات الرمي( ، وأقراص ومالعب الغولف، وكرة الماء ، والبولينج ، 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

والكرة الطائرة ، ورياضات شبيهة بالهوكي ، ورياضات تتضمن استخدام الكرة، 

وحقائب رياضية، ومعدات وملحقات رياضية، وقفازات رياضية، ودراجات هوائية 

ية، وواقيات البطن ]ُمعدَّلة لالستخدام في رياضات معينة[، ومواد ثابتة للتمارين الرياض

وترية للمضارب الرياضية، وأربطة ماصة للعرق للمضارب، وبرك سباحة ]أدوات 

لعب[، وشبكات وأعمدة تنس، وحقائب حرارية للتنس، لعب العصا المضيئة، وتماثيل 

يما يتعلق بكرة القدم، لعبة مصغرة ، ولعب الشاحنات، وأجهزة تدريب لالستخدام ف

والصفارات، وواقيات المعصم لالستخدام الرياضي، واللحوم، واألسماك، ولحوم 

الدواجن والصيد، وخالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة 

ومطهوة، وهالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب، والجبنة، 

ت الحليب األخرى، والزيوت والدهون للطعام، ورقائق والزبدة، والحليب ومنتجا

بطاطا، ووجبات محضرة، ومستحضرات بروتينية على شكل قالب لالستهالك البشري، 

وقوالب وجبات خفيفة ]مواد غذائية[، والقهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، 

الساغو، والدقيق، واألرز، والمعكرونة، والنودلز )معكرونة رقيقة(، والتابيوكا، و

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، والخبز، والفطائر، والحلويات، والشوكوالتة، 

والبوظة )أيسكريم( وشراب ومثلجات أخرى صالحة لألكل، والسكر، وعسل النحل، 

والعسل األسود، والخميرة، ومسحوق الخبيز، والملح، وتوابل، والبهارات، وأعشاب 

والتوابل االخرى، والثلج )ماء مجمد(، وألواح الطاقة،  محفوظة، وخل، والصلصات

ومساحيق فورية لصنع المشروبات المنكهة، ومساحيق لصنع المشروبات، وقوالب من 

البقوليات البروتينة، وقوالب أطعمة خفيفة بروتينية، وقوالب أطعمة خفيفة )المواد 

غير المصنعة، والمنتجات الغذائية(، واألطعمة الخفيفة، والمنتجات الزراعية الخام و

الزراعية ومنتجات البساتين والغابات، وِغالل وبذور خام وغير مصنعة، والفواكه 

والخضروات الطازجة، واألعشاب الطازجة، والنباتات والزهور الطبيعية، وبصيالت 

وأشتال وبذور للزراعة، وحيوانات حية، والمواد الغذائية والمشروبات الخاصة 

شعير المنبت )الملت(، والبيرة )شراب الشعير(، والمشروبات غير بالحيوانات، وال

الكحولية، والمياه المعدنية والغازية، ومشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر 

الفواكه، وشراب ومستحضرات غير الكحولية أخرى لعمل المشروبات، ومشروبات 

وبات كحولية(، لالستخدام كمساعدات للتخسيس ]ليس لغايات طبية[، وعصائر )مشر

ومشروبات الطاقة، ومشروبات طاقة تحتوي على الكافيين، ومشروبات الطاقة 

للرياضيين، والمشروبات الغازية المنكهة، ومشروبات تواترية ]ليست لغايات طبية[ ، 

ومستحضرات لعمل المشروبات غير الكحولية، ومشروبات فوارة، وشاندي )بيرة 

بات[، ومشروبات رياضية، ومشروبات كحولية، ممزوجة بالليمون(، وشربات ]مشرو

ومستحضرات كحولية لصنع التبغ وبدائل تبغ، والسجائر والسيجار، والسجائر 

اإللكترونية والفيب للمدخنين، وأدوات المدخنين، وأعواد الثقاب، والمعلومات والنصح 

 81والخدمات االستشارية المتعلقة بما سبق.فئة 
 

منح حق خاص على االلوان  االشتراطات        :    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

74 

 

 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ساهمة -سورجينتي للزراعة والتنمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -ش االمام حسن مأمون  9

 35 : المةــــــلعات اـــفئ
 

في مجال الحاصالت الزراعية  81االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 81الفئة 

 81،  10،  8ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والبقوليات الواردة بالفئات 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419749 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ) ماكرو كابيتال ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -حي الملتقي العربي ، مساكن شيراتون  18

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 8جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 8الفئة 

 وبصفه خاصه المكمالت الغذائيه 1جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 1الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419750 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ) ماكرو كابيتال ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى  18

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 8جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 8الفئة 

 وبصفه خاصه المكمالت الغذائيه 1جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 1الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0420825 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -يوني سواب لصاحبها محمد عادل حسن مدبولى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -بالمنطقة الصناعية امتداد غربي مدينة العبور  10011بلوك  8قطعة 

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 8التجميل بالفئة مستحضرات  - 8الفئة 

 1ادوية و مكمالت غذائية بالفئة  - 1الفئة 
 

312228العالمة 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0420877 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -وشريكة لالستيراد والتصدير شركة ابراهيم احمد حداد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسماعيليه.-مركزالقنطره-القنطره غرب شارع التحرير بملك احمد حداد توفيق

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11والفئه 16في مجال الفئه  81خدمات البيع واالستيراد والتصدير بالفئة  - 81الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0421274 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -فروزيتا المصرية لتبريد وتجميد االغذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -المنطقة الثامنه  -عمارات مصر للتعمير  0

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 19فى مجال الفئة  81الخدمات الواردة بالفئة  - 81الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0421276 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -وتجميد االغذية فروزيتا المصرية لتبريد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -المنطقة الثامنه  -عمارات مصر للتعمير  0

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 19فى مجال الفئة  81الخدمات الواردة بالفئة  - 81الفئة 
 

ستخدامها مجمعةتعهد مالك العالمة با -االشتراطات        :      
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0421587 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -خالد مصطفى عبد الرحيم البرعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -التجمع االول  -د جنوب االكاديميه   810ق 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11 - 11فى مجاالت الفئات  81الخدمات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422035 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مجدي اشرف احمد محمود العفني 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

ملك/ محمد احمد محمد العفنى مركز دمياط  -طريق بورسعيد امام بنزينة مؤمن  -شطا 

 دمياط -

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 10فى مجال الفئة  81التجارة والتوزيع والتسويق بالفئة  - 81الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على  -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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422163 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -خالد صبري ابراهيم الغزالى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -مركز كفر سعد  -ملك/عماد الدين عبد العزيز يوسف  -ر سعد االسماعيليه كف

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 6في مجال الفئة  81جميع خدمات الفئة  - 81الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424948 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -جيداء مقبل محمود محمد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -ش نور المهدى اول الرمل 19

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 80 - 11) في مجال الفئات  81خدمات االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - 81الفئة 

) 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0425338 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن-شركة اوالد خضر السيد لطف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش االزهر قسم الجمالية بالقاهرة الزمالك1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 1و  8في مجال  81منتجات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

التنازل عن كلمة االصلى على حدى -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0425339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة تضامنشر -شركة اوالد خضر السيد لطف  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم الجمالية  -شارع االزهر  71

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 1و 8في مجال  81جميع منتجات الوارده بالفئه  - 81الفئة 
 

312882االشتراطات        :      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 - 935عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 قدم عنها طلب رقم

 : 
 

    0425345 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -شركة اوالد خضر السيد لطيف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم الجمالية  -شارع االزهر  71

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 1و  8مجال في  81منتجات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

312882االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426562 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -احمد كمال رمضان حامد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بجوار بيع المصنوعات ملك / القوات المسلحه الغردقه البحر االحمرالدهار 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 81-80-19-1-8في مجاالت الفئات  81الخدمات الوارده بالفئه  - 81الفئة 
 

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

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426587 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -شيليت مصر للتنمية والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  6مدينه  -المنطقه الصناعيه االولي  -المحور الخدمي الثاني  0القطعه رقم 

 الجيزه

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11في مجال االحذية بالفئه  81االستيراد والتصدير بالفئه  - 81الفئة 
 

-------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426613 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد احمد محمد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شبرا الخيمه بملك سمير محمود محمد -مدينة عمر بن الخطاب  -ش هاني شنوده 9

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11في مجال الفئة  81خدمات الفئة  - 81الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

عنها طلب رقم قدم 

 : 
 

    0426993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  1

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 8صابون عطري الوارد بالفئه  - 8الفئة 

 1صابون طبي الوارد بالفئه  - 1الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426994 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ميدان احمد ماهر باب الخلق الدرب االحمر القاهره 1

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 8صابون عطري الوارد بالفئه  - 8الفئة 

 1صابون طبي الوارد بالفئه  - 1 الفئة
 

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

البيانات التجارية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -ز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية شركة حرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ميدان احمد ماهر باب الخلق الدرب االحمر القاهره 1

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 8دهان الحنظل العطري الوارد بالفئه  - 8الفئة 

 1دهان الحنظل الطبي الوارد بالفئه  - 1الفئة 
 

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

البيانات التجارية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427077 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فردي  -محمد نبيل بدوى محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بجوار موقف االتوبيس بملك الوحده المحليه لمركز ومدينه  01بناحيه اشمون محل رقم 

 اشمون مركز اشمون المنوفيه

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 9في مجال الفئه  81خدمات المحمول الفئه  - 81الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427371 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الدرب االحمر  -خلق باب ال -ميدان احمد ماهر  1

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 8مرهم دلكا العطري الوارد بالفئة  - 8الفئة 

 1مرهم دلكا الطبي الوارد بالفئة  - 1الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -جمعة باستخدامها م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

96 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427557 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد -عادل محمد على محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سماعيلية بملك بدوي محمد انشاص الرمل خارج زمام بساتين اال -المنطقة الصناعية 

 عبد الفتاح مركز بلبيس الشرقية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والمحالت والمعارض واالعمال  - 81الفئة 

 81في مجال الفئة  81التجارية بصفة عامة وجميع خدمات الواردة بالفئة 
 

نح حق خاص على االلواناالشتراطات        :      م
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427566 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سورى الجنسية  -فردي  -حازم محمد سعيد انيس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجمهورالعربية السورية -حلب 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11في مجال الفئة  81جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 81الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427667 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه -  91109واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو  ان  010

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

البيانات بواسطة الحاسوب، انشاء فهارس لآلخرين  ادارة الملفات و قواعد - 81الفئة 

عن المعلومات والمواقع وغيرها من المصادر المتوفرة على شبكات الحاسوب العالمية 

وغيرها من الشبكات االلكترونية وشبكات االتصاالت ، خدمات البيع بالتجزئة والبيع 

االستهالكية والطعام بالتجزئة على الخط مباشرة فيما يتعلق بالكتب وااللكترونيات 

والنبيذ والشراب ومنتجات النظافة الشخصية ومنتجات الحيوانات االليفة ومعدات 

التخييم وااللعاب والزهور ، توفير الدليل الرقام الهواتف وعناوين االعمال وعناوين 

البريد االلكتروني وعناوين الصفحة الرئيسية للشبكات وعناوين وارقام هواتف 

اكن والمؤسسات. خدمات استيفاء الطلبات وبالتحديد الخدمات المتعلقة االشخاص واالم

باستالم الطلبات ومعالجتها، ، توفير خدمات تحسين محركات البحث، خدمات متاجر 

البيع بالتجزئة على الخط مباشرة متضمنة التسجيالت الموسيقية والتسجيالت الكوميدية 

والمنتجات المتعلقة بالموسيقى، توفير  وتسجيالت الكالم المنطوق وتسجيالت الفيديو

مساحات إعالنية لآلخرين على اإلنترنت، خدمات قائمة على خدمات اإلشتراك 

المتضمنة الموسيقى والفيديوهات القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا، متضمنة الفيديوهات 

 والموسيقى المسجلة مسبقا، خدمات متاجر البيع بالتجزئة على الخط مباشرة على

اإلنترنت المتضمنة الفيديوهات والموسيقى المسجلة مسبقا، خدمات متاجر البيع 

بالتجزئة على الخط مباشرة المتضمنة الميكروفونات والسماعات الذكية وسماعات 

الصوت ومكبرات الصوت و مضخمات الصوت وأجهزة التحكم عن بعد لمنتجات 

ماعات وأنظمة الترفيه المنزلي الفيديو والصوت وسماعات الرأس وسماعات األذن والس

 81ومعدات الصوت والمسرح المنزلي والقطع والملحقات المتعلقة بها والوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427871 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -بيعية حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الط

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  1

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 8زبدة الكاكاو الخام العطري الواردة بالفئة  - 8الفئة 

 1زبدة الكاكاو الخام الطبي الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

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

 823213العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن البيانات التجارية  -باستخدامها مجمعة 

وغيرها
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427872 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  1

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 8المسك العطري بالفئة  - 8الفئة 

 1بالفئة  المسك الطبي - 1الفئة 
 

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

823212العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427878 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 شركة تضامن -حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  1

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 8صابون عطري الوارد بالفئة  - 8الفئة 

 1صابون طبي الوارد بالفئة  - 1الفئة 
 

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

 823213العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن البيان التجارى  -باستخدامها مجمعة 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427996 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -محمد محمد عز الدين المصرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الرياضة المنطقة االولى مدينة نصر القاهرة 10ش   1و    0المحالن رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ل مستحضرات التجميل الواردة بالفئة ( فى مجا81الخدمات الواردة بالفئة ) - 81الفئة 

(8) 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

103 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428714 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسيةفرد  -نيره عدلي احمد احمد مختار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش فريد 01

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية و االعالن و ادارة و توجيه االعمال و تفعيل النشاط المكتبي  - 81الفئة 

 16-11-11في مجال الفئات  81و االستيراد و التصدير 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 - 983عدد 

 

 

  العالمة

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429755 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -جون جميل ابو العز بطرس   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -ش شبرا الساحل  -ح الوابور  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 81الدعاية و االعالن و خدمات التسويق االلكتروني الواردة بالفئة رقم   - 81الفئة 
 

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 ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430288 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فرد  -ابراهيم عبد اللطيف عبد الرازق الفرخ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -طنطا اول  -العجيزي  -ش امين سليمان  18

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 80في مجال الحلويات بالفئة  81الخدمات الوارده بالفئة  - 81الفئة 
 

الشتراطات        :      منح حق خاص على االلوانا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430298 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش. تضامن -ابراهيم عبد اللطيف عبد الرازق واخيه احمد عبد اللطيف عبد الرازق 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -اول طنطا  -ش المديريه ملك االوقاف 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 80في مجال الحلويات بالفئة  81خدمات الفئة  - 81الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431053 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -داينا كيم ايجيبت/ احمد خالد مرسي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة برج العرب  الجديدة  -شرق الثانية  - 10بلوك  17و 10بلوك  0القطعتين رقم 

 االسكندرية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 8في مجال الفئة  81مات الواردة بالفئة الخد - 81الفئة 
 

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

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431166 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فردى  -محمد احمد حلمي عبد الجواد كحيل العين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش ابراهيم راجى سيدى جابر االسكندريه 01

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التسويق والدعايه واالعالن عرض الخدمات والسلع على وسائل  - 81الفئة 

 81االتصال فئة 
 

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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431557 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه - 91109واشنطن  -ل سيات -تيرى افنيو ان  010

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث عبر اإلنترنت تعرض فرص العمل  - 81الفئة 

والتوظيف واألعمال التجارية ومعلومات عن التوظيف والمعلومات المهنية، توفير 

ت تعرض األفالم واالفالم السينمائية والصور قاعدة بيانات قابلة للبحث عبر االنترن

المتحركة وفرص توظيف المواهب التلفزيونية ومعلومات التوظيف في اختيار 

المواهب، توفير قاعدة بيانات حاسوبية عبر االنترنت وقاعدة بيانات قابلة للبحث عبر 

مهنى(، االنترنت في مجاالت األعمال والتواصل االجتماعي المهني )على المستوى ال

توفير خدمات شبكات التواصل االجتماعي المهني عبر االنترنت والمعلومات في 

مجاالت التوظيف وتوظيف الموظفين وموارد الوظائف وقوائم الوظائف، توفير فرص 

التواصل االجتماعي لألفراد الباحثين عن وظائف، فرص التواصل االجتماعي المهني 

 81عبر االنترنت الواردة بالفئة رقم 
 

828323االشتراطات        :      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 ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431621 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -محمد ابي عثمان كامل وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -بجوار مصنع غراء الفيل  11ناصيه كوم حديد  -ام زغيو  -يه الدخل

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11/11/16في مجال الفئات  81الخدمات الوارده بالفئه  - 81الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431625 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فرد  -عبد الرحمن صفوت السيد محمود خليل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -ش الوكاله الليمون الجمرك  16

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 80الفئة في مجال  81الخدمات الوارده بالفئه  - 81الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431849 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود عمر محمد عمر  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حدائق المعادي  -ش حسنين دسوقي  89

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11في مجال الفئة  81جميع خدمات الفئة  - 81الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431984 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -فارس عبد الله محمد محمد شرف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجارى وشبين الكوم بملك محمد رمضان شعبان ثالث  81هش   10الشيخ زايد قطعه 

 االسماعيليه -االسماعيليه 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 81فى مجال الفئه  81جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432147 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -ايجيبت/ احمد خالد مرسي وشركاه  داينا كيم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة برج العرب  الجديدة  -شرق الثانية  - 10بلوك  17و 10بلوك  0القطعتين رقم 

 االسكندرية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 8فى مجال الفئه  81جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432227 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -مصطفى نشأت محمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزةمركز اوسيم  -محمد بغدادى سقيل  11

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 19فى مجال الفئه  81جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

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

883321مع 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد زكي علي مبارز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -فيصل    -طوابق  -الثالثين   -ش كعبيش الجديد  61

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 80-16-1-8فى مجال الفئات  81الفئه جميع الخدمات الواردة ب - 81الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432430 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة -بدالمعبود وشركائهما)بن اليمنى( شركة احمد عبد المعبود عبدالعزيز  ومجدى ع

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره 1ميدان الفلكى الدور الثالث شقه  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد و التصدير و ادارة و توجية االعمال و خدمات البيع و  - 81الفئة 

في مجال البن  81دعاية و االعالن بالفئة عرض السلع عبر وسائل االتصاالت و ال

 80ومشتقاته فقط الوارد بالفئه 
 

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

وغيرها 310233العالمة مرتبطة مع العالمة  -عن البيان التجارى على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

نها طلب رقم قدم ع

 : 
 

    0432432 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن -اليمنى( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره 1ميدان الفلكى الدور الثالث شقه  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد و التصدير و ادارة و توجية االعمال و خدمات البيع و  - 81الفئة 

في مجال البن  81عرض السلع عبر وسائل االتصاالت و الدعاية و االعالن بالفئة 

 80ومشتقاته فقط الوارد بالفئة 
 

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

وغيرها 310233العالمة مرتبطة مع العالمة  -عن البيان التجارى على حدة 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432434 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

لعزيز ومجدى عبدالمعبود عبد العزيز وشركائهما )بن شركة احمد عبد المعبود عبدا

 شركة تضامن -اليمنى( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره - 1الدور الثالث شقه  -ميدان الفلكى  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد و التصدير و ادارة و توجية االعمال و خدمات البيع و  - 81الفئة 

في مجال البن  81السلع عبر وسائل االتصاالت و الدعاية و االعالن بالفئة عرض 

 80ومشتقاته فقط الوارد بالفئه 
 

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

 310233رتبطة مع العالمة العالمة م -التنازل عن البيان التجارى على حدة  -باستخدامها مجمعة 

وغيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432436 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة احمد عبد المعبود عبد العزير ومجدى عبد المعبود عبد العزيز ) بن اليمنى ( 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة 1ميدان الفلكى الدور الثالث شقة  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 81الفئة 

فى مجال البن ومشتقاته فقط  81السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن بالفئه 

 80الوارد بالفئه 
 

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

وغيرها 310233العالمة مرتبطة مع العالمة  -عن البيان التجارى على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432438 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل بإسم طال
 

 -شركة احمد عبد المعبود عبد العزير ومجدى عبد المعبود عبد العزيز ) بن اليمنى ( 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة 1ميدان الفلكى الدور الثالث شقة  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

عمال وخدمات البيع وعرض خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه اال - 81الفئة 

فى مجال البن و مشتقاته  81السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن بالفئه 

 80فقط الوارد بالفئه 
 

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

وغيرها 310233تبطة مع العالمة العالمة مر -عن البيان التجارى على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن -اليمنى ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  - 1شقة  -الدور الثالث  -ميدان الفلكى  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 81الفئة 

فى مجال البن  81السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

 80ط الوارد بالفئه رقم ومشتقاته فق
 

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

وغيرها 310233العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432442 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن -اليمنى ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 1شقة  -الدور الثالث  -ميدان الفلكى  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

اد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض خدمات االستير - 81الفئة 

فى مجال البن  81السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

 80ومشتقاته فقط الوارد بالفئه 
 

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

وغيرها 310233العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -رى التجا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 منشركة تضا -اليمنى ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -  1شقة  -الدور الثالث  -ميدان الفلكى  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 81الفئة 

ال البن فى مج 81السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

 80ومشتقاته فقط الوارده بالفئه 
 

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

وغيرها 310233العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432446 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن -اليمنى ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -  1شقة  -الدور الثالث  -ميدان الفلكى  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 81الفئة 

فى مجال البن  81السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

 80ومشتقاته فقط الوارد بالفئه 
 

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

وغيرها 310233العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432448 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن -منى ( الي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -  1شقة  -الدور الثالث  -ميدان الفلكى  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 81الفئة 

فى مجال البن  81بالفئه  السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق

 80ومشتقاته فقط الوارد بالفئه 
 

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

وغيرها 310233العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432450 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن -اليمنى ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 1الدور الثالث شقة  -ميدان الفلكى  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 81الفئة 

فى مجال البن و مشتقاته  81السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن بالفئه 

 80فقط الوارد الفئه 
 

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

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن البيان التجارى على حدى  -باستخدامها مجمعة 

وغيرها 310233
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432451 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن -اليمنى ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 1الدور الثالث شقة  -ميدان الفلكى  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 81الفئة 

فى مجال البن و مشتقاته  81عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن بالفئه  السلع

 80فقط الوارد بالفئه 
 

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

 310233مة العالمة مرتبطة مع العال -التنازل عن البيان التجارى على حدة  -باستخدامها مجمعة 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة احمد عبد المعبود عبد العزير ومجدى عبد المعبود عبد العزيز ) بن اليمنى ( 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة 1فلكى الدور الثالث شقة ميدان ال 1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 81الفئة 

فى مجال البن و مشتقاته  81السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه و االعالن بالفئه 

 80فقط بالفئه 
 

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

وغيرها 310233العالمة مرتبطة مع العالمة  -عن البيان التجارى على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432456 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -حمد عبد المعبود عبد العزير ومجدى عبد المعبود عبد العزيز ) بن اليمنى ( شركة ا

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة 1ميدان الفلكى الدور الثالث شقة  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

وعرض خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع  - 81الفئة 

فى مجال البن و مشتقاته  81السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن بالفئه 

 80فقط بالفئه 
 

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

يرهاوغ 310233العالمة مرتبطة مع العالمة  -عن البيان التجارى على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432458 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن -اليمنى ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 1الدور الثالث شقة  -ى ميدان الفلك 1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 81الفئة 

فى مجال البن  81السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

 80ومشتقاته فقط الوارد بالفئه 
 

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

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن البيان التجارى على حدى  -باستخدامها مجمعة 

وغيرها 310233
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432460 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن -اليمنى ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 1الدور الثالث شقة  -ميدان الفلكى  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

دمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض خ - 81الفئة 

فى مجال البن ومشتقاته فقط  81السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن بالفئه 

 80بالفئه 
 

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

 310233العالمة مرتبطة مع العالمة  -التنازل عن البيان التجارى على حدة  -ا مجمعة باستخدامه

وغيرها
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432462 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

ز وشركائهما ) بن شركة احمد عبد المعبود عبد العزير ومجدى عبد المعبود عبد العزي

 شركة تضامن -اليمنى ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 1شقة  -الدور الثالث  -ميدان الفلكى  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 81الفئة 

فى مجال البن و  81ه واالعالن والتسويق بالفئه السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاي

 80مشتقاته فقط الوارد بالفئه 
 

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

وغيرها 310233العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

:  
 

    0432464 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن -اليمنى ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 1شقة  -الدور الثالث  -ميدان الفلكى  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 81الفئة 

فى مجال البن  81السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

 80ومشتقاته فقط الوارده بالفئه 
 

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

وغيرها 310233العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

135 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432466 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

معبود عبد العزيز وشركائهما  ) بن شركة احمد عبد المعبود عبد العزير ومجدى عبد ال

 شركة تضامن -اليمنى ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  - 1شقة  -الدور الثالث  -ميدان الفلكى  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 81الفئة 

فى مجال البن  81االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه السلع عبر وسائل 

 80ومشتقاته فقط الوارده بالفئه 
 

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

وغيرها 310233العالمة مرتبطة مع العالمة رقم -التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

م عنها طلب رقم قد

 : 
 

    0432468 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن -اليمنى ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 1الدور الثالث شقة  -ميدان الفلكى  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 81الفئة 

فى مجال البن  81السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

 80ومشتقاته فقط الوارد بالفئه 
 

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

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن البيان التجارى على حدى  -باستخدامها مجمعة 

وغيرها 310233
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432470 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 -شركة احمد عبد المعبود عبد العزير ومجدى عبد المعبود عبد العزيز ) بن اليمنى ( 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة 1ميدان الفلكى الدور الثالث شقة  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االعمال وخدمات البيع وعرض خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه  - 81الفئة 

فى مجال البن ومشتقاته فقط  81السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن بالفئه 

 80الوارد بالفئه 
 

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

وغيرها 310233مرتبطة مع العالمة العالمة  -عن البيان التجارى على حدة 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432818 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -ماش بريميير  -شركة ماش للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة بدر  - 1/10قطعة رقم  -الصناعية الثالثة  المنطقة

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 8اترنال جل بالفئه رقم  - 8الفئة 

 1اترنال جل بالفئه رقم  - 1الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة كونينج للصناعات الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -القطاع الخدمى االول  - 17قطعه 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير ، خدمات الدعاية واإلعالن ، وإدارة وتوجيه  - 81الفئة 

األعمال وتفعيل النشاط المكتبي الخدمات ، التسويق ، اإلعالن والدعاية المباشرة على 

شبكات الكمبيوتر ، استشارات إدارة األعمال ، توفير المعلومات التجارية عبر الموقع 

البيع بالتجزئة و خدمات البيع بالتجزئة و الجملة عبر على شبكة اإلنترنت و خدمات 

 80و  19و  1و ذلك على منتجات الفئات  81االنترنت وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

 .81و 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432923 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ذي بربرز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -التجمع الخامس  -بجوار مسجد فاطمة الشربتلي  -خدمات  8/0حي  -ب  9مبنى 

 القاهرة -القاهرة الجديدة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 81والدعاية واالعالن الواردة بالفئة  المحالت التجارية - 81الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433117 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطه -عبد العزيز عبادة محمد وشركاه محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المرحلعه االولى بجمصة الدقهليه Hبلوك  81-81قطعة رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

شركات االدوية الطبية و البيطرية وكاالت االستيراد والتصدير ومحالت  - 81الفئة 

ية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي وجميع البيع و خدمات الدعا

 1فى مجال الفئه  81الخدمات الوارده بالفئة 
 

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



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433146 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فرد  -يوحنا أديب رياض جورجي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أسيوط -أول أسيوط  -ش المدارس  من ش محمد علي مكارم 0

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 8منتجات الفئة  - 8الفئة 

 1منتجات الفئة  - 1الفئة 

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433225 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة منطقة حرة -تمناكو ش.م.ح  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

101 1 W M  دةالمنطقة الحرة بمطار دبي، دبي، اإلمارات العربية المتح 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط  - 81الفئة 

المكتبي، خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، )وال ينطوي ذلك على خدمة 

ة، تحديدًا النقل(، وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشراء هذه السلع عند الحاج

المالبس ولباس القدم وغيرها من منتجات األزياء، توفير معلومات عن المنتجات 

للمستهلكين، خدمات الدعاية واإلعالن المتعلقة ببيع المنتجات، توفير المساعدة في مجال 

تسويق المنتجات، تسويق المنتجات والخدمات لآلخرين، خدمات عروض المنتجات 

علومات عن المنتجات للمستهلكين عبر االنترنت، توفير وعرض المنتجات، توفير م

المعلومات للمستهلكين المتعلقة بالمنتجات والخدمات، ترويج المنتجات والخدمات 

لآلخرين عبر االنترنت، ترويج مبيعات منتجات األزياء من خالل المواد الترويجية في 

ل اختيار المنتجات المجالت، تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين حو

والخدمات، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، ترويج المنتجات 

والخدمات لألخرين عبر شبكات الكمبيوتر العالمية، توفير المعلومات والمشورة 

للمستهلكين المتعلقة باختيار المنتجات والمواد المطلوب شرائها، عرض المنتجات 

الوسائل االلكترونية وكذلك لصالح ما يسمى بخدمات التسوق عبر  والخدمات من خالل

الهاتف والتسوق المنزلي، خدمات التجارة عبر االنترنت بحيث ينشر البائع منتجات ليتم 

بيعها بالمزاد وتُقدم العطاءات عبر االنترنت، خدمات المشورة واالستشارات في 

اإلدارة المتعلقة باالمتياز، خدمات  االعمال المتعلقة باالمتياز، خدمات المشورة في

دعايات االعمال المتعلقة باالمتياز، توفير المساعدة في األعمال في تشغيل االمتياز، 

المساعدة في إدارة االعمال ضمن إطار عقد امتياز، خدمات المشورة في االعمال 

وتشغيل المتعلقة بتأسيس االمتيازات، خدمات المشورة في االعمال المتعلقة بتأسيس 

االمتيازات، تسويق التجارة ]بخالف البيع[، إدارة شؤون موظفي المبيعات، خدمات 

الطلب عبر االنترنت من خالل الكمبيوتر، تنظيم المعامالت التجارية لآلخرين من خالل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 983عدد 

محالت عبر االنترنت، خدمات البيع بالتجزئة بواسطة الطلبات البريدية المرتبطة 

ظيم بيع وشراء العقود للغير، خدمات البيع بالتجزئة عبر بإكسسوارات المالبس، تن

اإلنترنت فيما يتعلق بالمالبس، خدمات البيع بالتجزئة في مجال المالبس، إدارة مشاريع 

البيع بالتجزئة لآلخرين، خدمات توظيف موظفي المبيعات والتسويق، خدمات البيع 

، خدمات البيع بالتجزئة فيما بالتجزئة المرتبطة ببيع المالبس وإكسسوارات المالبس

يتعلق بمستحضرات التجميل، خدمات البيع بالتجزئة عبر االنترنت فيما يتعلق بحقائب 

اليد، خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالحقائب السفرية، خدمات البيع بالتجزئة عبر 

تعلق االنترنت فيما يتعلق بالمالبس، خدمات البيع بالتجزئة عبر االنترنت فيما ي

بمستحضرات ومنتجات التجميل، المساعدة في تسويق المنتجات ضمن إطار عقد امتياز 

 81الواردة 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433375 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه-محمود عثمان وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش  جسر السويس النزهة القاهرة18عمارات الفاروقية 1عقار رقم  901شقة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 81في مجال الفئة  81التصدير بالفئة  - 81الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -محمد جمال السيد قنديل وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -االسماعيلية المنطقة الصناعية الثانية امام شركة االسماعيلية لتصنيع اللحوم والدواجن 

 االسماعيلية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 16في مجال الفئة  81االعمال التجارية واستيراد وتصدير بالفئة  - 81الفئة 
 

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

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433493 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -اسالم محمد سليمان احمد رزق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم الجيزة -نصر الدين  -ش علي جمال الدين  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11في مجال الفئة  81الخدمات الواردة بالفئة  - 81الفئة 
 

ق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطاب ح -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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -احمد خالد مرسي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة برج العرب الجديد  -ق الثانية شر - 10بلوك  17و - 10بلوك  0القطعتين رقم 

 االسكندرية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 8في مجال الفئة  81الخدمات الوارد بالفئة  - 81الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433516 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، ابو ظبي ، االمارات العربية المتحدة 01001ص.ب 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ألعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة ا - 81الفئة 

 .81المكتبي 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433521 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، ابو ظبي ، االمارات العربية المتحدة 01001ص.ب 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط  - 81الفئة 

 .81المكتبي بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433608 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -براندات سكران للتوريدات العامه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -اسماعيل وهبه المنطقه التاسعه مدينه نصر  8/81

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 9مجال الفئه  في 81التوريدات العموميه بالفئه  - 81الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق حاص 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433742 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سوق أبو ظبى العالمى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 االمارات العربية المتحدة -أبو ظبى  - 111999

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي؛  - 81الفئة 

افق المكتبية؛ خدمات المعارض التجارية؛ إدارة أعمال العقارات؛ توفير وإدارة المر

الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال التجارية؛ المساعدة في إدارة األعمال 

التجارية؛ تقييمات األعمال؛ إدارة األعمال التجارية واالستشارات التنظيمية؛ إدارة 

مشروعات األعمال؛ إدارة األعمال )لآلخرين(؛ المساعدة في اإلدارة التجارية أو 

خدمات التسويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ تنظيم المعارض  الصناعية؛

والمعارض التجارية لغايات تجارية أو دعائية؛ تأجير المساحات اإلعالنية؛ تأجير وقت 

للدعاية واإلعالن في وسائل اإلعالم؛ خدمات التجارة اإللكترونية؛ المحاسبة؛ تدقيق 

ألعمال المهنية؛ معلومات األعمال؛ الحسابات؛ تقييمات األعمال؛ استشارات ا

استفسارات األعمال؛ استشارات تنظيم األعمال؛ أبحاث األعمال؛ المساعدة في اإلدارة 

التجارية أو الصناعية؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوبية؛ تجميع 

ارات اإلحصائيات؛ التنبؤات االقتصادية؛ خبراء الكفاية؛ إدارة الملفات المبرمجة؛ استش

إدارة شؤون الموظفين؛ إدارة أعمال سلطات الترخيص؛ إدارة أعمال سلطات المناطق 

الحرة االقتصادية؛ إدارة أعمال سلطات المناطق الحرة المالية؛ إدارة أعمال السلطات 

التنظيمية؛ خدمات التداول المباشر؛ إدارة أعمال شركات التداول المباشر؛ حفظ سجالت 

ات ]لآلخرين[؛ خدمات سكرتارية لمكاتب الشركات؛ خدمات الشركة؛ إدارة الشرك

أعمال المراقبة وإدارة بيانات تشغيل األعمال؛ إدارة حسابات العمالء؛ حساب وتسجيل 

وتكوين وتجميع وتنظيم اإلحصائيات وأرقام المؤشرات المتعلقة بمعدالت البورصات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

سعار الصرف وغيرها من واألوراق المالية التجارية ومعدالت الفائدة واألسعار وأ

البيانات االقتصادية؛ خدمات معلومات وأبحاث األعمال بمساعدة الحاسوب؛ خدمات 

المعلومات اإلحصائية؛ إعداد وتخزين عروض األسعار لمؤشرات وأسعار البورصات؛ 

خدمات استشارات األعمال؛ خدمات وكاالت المعلومات التجارية؛ نشر النصوص 

إعداد معلومات وإحصائيات األعمال؛ خدمات معالجة البيانات؛  الدعائية؛ نسخ الوثائق؛

إعداد واستخراج المعلومات بشأن أسعار الصرف؛ تجميع أدلة األعمال؛ إدارة التخطيط 

ومسح األرباح )التقييم(؛ البحث عن كفالة؛ توفير المعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

 دمات عبر شبكة حاسوب عامةالخدمات بما في ذلك توفير المعلومات عن هذه الخ
 

-----------االشتراطات        :      



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
 

 

 

154 

 

 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433841 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -بيزنكس لالستشارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تاسع المجاورة الرابعه الشيخ زايد الجيزةأ بالحى ال 111فيال رقم  

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 81الدعايه واالعالن وتنظيم المؤتمرات واداره المشروعات فئة  - 81الفئة 
 

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

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -بطرس سمعان بطرس ومنير سمير سمعان  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة بدر  -المنطقة الحرفية االولى  106قطعة رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11 - 9قى مجال الفئات  81لخدمات الواردة بالفئه جميع ا - 81الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434013 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فرد  -طارق جميل سعيد محمد سعيد االشروبى 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 أ ش طه حسين الزمالك قصر النيل القاهرة 1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 81دعايه واعالن فئة  - 81الفئة 
 

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 ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -ابراهيم ابو زيد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 6المنطقة الصناعيه الثانيه مدينه  111 - 111قطعه 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 16 -1 - 7 - 8فى مجال الفئات  81جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434088 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميالنو فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عابدين  -عمارة االيموبيليا  -شارع شريف  16 -ادس الدور الس - 670شقة 

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 بصفة خاصة مستحضرات التجميل  8جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 8الفئة 

بصفة خاصة المستحضرات الصيدالنية  1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 

 واالدوية
 

-----:             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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434089 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميالنو فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عابدين  -عمارة االيموبيليا  -شارع شريف  16 -الدور السادس  - 670شقة 

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 بصفة خاصة مستحضرات التجميل  8جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 8الفئة 

بصفة خاصة المستحضرات الصيدالنية  1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 

 واالدوية
 

-----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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

م عنها طلب رقم قد

 : 
 

    0434091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميالنو فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عابدين  -عمارة االيموبيليا  -شارع شريف  16 -الدور السادس  - 670شقة 

 5 - 3 : مةالــــــات العـــفئ
 

 بصفة خاصة مستحضرات التجميل  8جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 8الفئة 

بصفة خاصة المستحضرات الصيدالنية  1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 

 واالدوية
 

-----االشتراطات        :      
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434094 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميالنو فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عابدين  -عمارة االيموبيليا  -شارع شريف  16 -الدور السادس  - 670شقة 

 5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 بصفة خاصة مستحضرات التجميل  8لواردة بالفئة جميع المنتجات ا - 8الفئة 

بصفة خاصة المستحضرات الصيدالنية  1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 

 واالدوية
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434420 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 فرد مصرى الجنسية -ياسمين محمد هشام محمد حمدي البشوتي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الشرق ش عاطف السادات )طرح البحر( بالمنطقة الملحقة بفندق الباتروس سابقا محل 

 بور سعيد 0 - 8

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ارة وتوجية االعمال وخدمات البيع وعرض خدمات االستيراد والتصدير واد - 81الفئة 

في مجال الفئات  81السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة 

11  ,11 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434462 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -اسماعيل  سيف النصر عبد الحفيظ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزيتون  -شارع سليم االول  7

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11فى مجال الفئه  81االعمال التجاريه بالفئه  - 81الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434463 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -سيف النصر عبد الحفيظ اسماعيل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزيتون  -شارع سليم االول  7

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11- 11فى مجال الفئه  81االعمال التجاريه اليافطة بالفئه  - 81الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434464 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -عيلسيف النصر عبد الحفيظ اسما

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزيتون  -شارع سليم االول  7

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11 - 11فى مجال الفئه  81االعمال التجاريه بالفئه  - 81الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434481 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد رمضان طة عبد اللطيف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادى -القاهرة   -المعادى   9ش  70

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 10فى مجال الفئه  81دمات الواردة بالفئه الخ - 81الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -باستخدامها مجمعة  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة تراك للتكنولوجيا المتطورة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -أ ش همدان متفرع من شارع مراد  6

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 السياحية في مجال فرش الفنادق والقري 81التوريد والتوكيالت بالفئة  - 81الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف وعن البيان التجارى كال على حدى وفى الوضع العادى -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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434506 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة تراك للتكنولوجيا المتطورة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -أ ش همدان متفرع من شارع مراد  6

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 فنادق والقري السياحيةفي مجال فرش ال 81التوريد والتوكيالت بالفئة  - 81الفئة 
 

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

383262مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434507 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدودة -للتكنولوجيا المتطورة  شركة تراك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -أ شارع همدان متفرع من شارع مراد  6

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 في مجال فرش الفنادق والقرى السياحية 81التوريد والتوكيالت بالفئة  - 81الفئة 
 

ق خاص على االلواناالشتراطات        :      منح ح
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434508 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدودة -شركة تراك للتكنولوجيا المتطورة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -أ شارع همدان متفرع من شارع مراد  6

 35 : المةــــــات العـــئف
 

 في مجال فرش الفنادق والقرى السياحية 81التوريد والتوكيالت بالفئة  - 81الفئة 
 

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

يان التجارى على حدةالتنازل عن الب -عن الحروف كال على حدة فى الوضع العادى 



تنمية التجارة الداخلية جهاز  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434510 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية  -فوود تريب للصناعات الغذائية 

 مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عثمان بن عثمان مصر الجديده القاهرة 110عقار  91شقه رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع بالتجزئة والجملة ؛ خدمات الدعاية واإلعالن ؛ خدمات  - 81الفئة 

و ذلك على  81االستيراد والتصدير ، خدمات المبيعات و جميع الخدمات الواردة بالفئة 

 .19منتجات الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 المة الع

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434608 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد سعد احمد الششتاوى المغربى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ني بملك / ثناء عبد الغ -برج اعمار الششتاوي  -طريق مصر االسكندريه الزراعي 

 الغربيه -ثان طنطا  -سالم خليل 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد و التصدير و التسويق االلكتروني و البيع و ادارة و توجيه االعمال  - 81الفئة 

في مجال الفواكه و الخضروات و الحاصالت  81و تفعيل النشاط المكتبي الوارد بالفئة 

 19و الزيتون و المواد الغذائيه بالفئة  و المخلالت 81الزراعيه بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -محمد البسيونى عبدالوهاب البسيونى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنصوري تقسيم ساميه الجمل تقاطع ساميه الجمل مع االديب برج جوهره مكه الدور 

 الرابع بملك / محمد البسيوني

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 81مجال الحاسب والتدقيق المحاسبي بالفئه رقم  - 81الفئة 
 

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

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434674 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -احمد محمد جمال الدين محمد النجار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الغربيه ,   -ارع الوفاء تقسيم االبراهيميه ملك اشرف توفيق محمد اشنواني طنطا ش

 الغربيه

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 81في مجال الفئه  81الخدمات الوارده بالفئه  - 81الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

عنها طلب رقم  قدم

 : 
 

    0434685 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -بول دوج للماكوالت والمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -حدائق القبه  -شارع الببالوي  7

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

التسويق االلكتروني والدعايه واالعالن والوكاالت التجاريه الوارده بالفئه  - 81الفئة 

81 
 

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 ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434700 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة   -الشركة المصرية للصناعة والتجارة احمد محمد عبد الستار عرفة وشركاءه  

 توصيه بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -قسم الرمل   - 11شقه  -الدور الثالث  -ا ش الفيزون بولكلي  16

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11فى مجال الفئه  81الخدمات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

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

802023العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434701 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -الشركة المصرية للصناعة والتجارة احمد محمد عبد الستار عرفة وشركاءه 

 توصيه بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -قسم الرمل  - 11شقه  -الدور الثالث  -ا شارع الفيزون بولكلي  16

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11فى مجال الفئه  81ات الواردة بالفئه الخدم - 81الفئة 
 

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

802023العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد محمد حلمى عبد الرحمن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -المهندسين  -ش محى الدين ابو العز  00

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 81النشاط المكتبى بالفئة الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل  - 81الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434734 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد محمد حلمى عبد الرحمن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -المهندسين  -ش محى الدين ابو العز  00

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الفئات  81االستيراد والتصدير واالعمال التجاريه الواردة بالفئه  - 81الفئة 

16 - 17 - 11 - 19 - 10 - 11 - 11 - 18 - 10 - 11 - 16 - 17 - 11 - 19 - 

80 - 81 - 81 - 88 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434735 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد محمد حلمى عبد الرحمن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -المهندسين  -ش محى الدين ابو العز  00

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 8فى مجال الفئات  81العمال التجاريه الواردة بالفئه االستيراد والتصدير وا - 81الفئة 

- 1 - 7 - 1 - 9 - 10 - 11 - 11 - 18 - 10 - 11 
 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434809 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدودة -ميدمارت للتسويق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادي  -االوتوستراد  -عمارة  16مشروع ال  -الدور السابع  78شقة 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تنظيم المعارض التجاريه لغايات تجاريه او اعالنية عرض السلع  - 81الفئة 

 81ق فئة على وسائل االتصال لغايات بيعها الدعايه واالعالن والتسو
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434811 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ايلغانتية للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه نصر  -سيتى ستارز مول  - 861وحده  -المرحلة االولى  -الدور الثالث 

 القاهرة

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11فى مجال الفئه  81جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

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 ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434824 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد   -نور الدين عمر حمشو خطاب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 6 -  8الدور االرضى برج  16مول زمزم وحده 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11 - 11 - 16 - 9فى مجال الفئات  81جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

--------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434847 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/09 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -محمود داود عبد الحكم سليمان حمروش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيرة -ايتاي البارود  -الخوالد 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 81في مجال الفئة  81االستيراد والتصدير بالفئة  - 81الفئة 
 

خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد   -وليد محمد جودة محى الدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -جمصة  -بالمرحلة االولي  - Hبلوك  - 11القطعة رقم  -المنطقة الصناعية 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والمحالت والمعارض واالعمال  - 81الفئة 

في مجال  81التجارية بصفة عامة والتسويق االلكتروني وجميع خدمات الواردة بالفئة 

 11الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434917 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد محدودة المسئولية - Cottonestaشركة / كوتونستا للتجارة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالدور االول مول سفن ستارز بمركز خدمات التجمع  B12رقم  المحل التجاري

 القاهرة -القاهرة الجديدة  - 61-67الخامس قطعة رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والمحالت والمعارض واالعمال  - 81الفئة 

في  81ع خدمات الواردة بالفئة التجارية بصفة عامة والتسويق االلكتروني وجمي

 11المنتجات الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435103 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -ابراهيم خميس عبد الجواد  فهمى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم المنشية  -شقة  -الثانى علوى  -حارة عزوز من السكة الجديدة  10

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11في مجال الفئة  81الخدمات الواردة بالفئة  - 81الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435170 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد احمد جابر العدوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -سيدى جابر  -سبورتينج  -شارع البيروني من ش الحرية  9

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 81الدعاية و االعالن الواردة بالفئة رقم  - 81الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

م عنها طلب رقم قد

 : 
 

    0435391 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى  -افراد  -نيفين عبد الله عبد الرحمن صالح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش احمد باشا ترك فلمنج رمل اول قسم الرمل االسكندريه 11

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 8فى مجال المنتجات الواردة بالفئه  81جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 81ة الفئ
 

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 ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -احمد صابر محمد وشركاه  -يونايتد  -والدهانات المجموعة المتحدة للزيوت 

 توصيه بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -أ  7بقطعة رقم  10المنطقة الصناعية الثانية بلوك  -مدينة برج العرب الجديدة 

 االسكندرية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

فيي مجال البويات بكافة  81ير بالفئة االعمال التجارية و االستيراد و التصد - 81الفئة 

 1انواعها و المعاجين و مواد التلميع و جميع منتجات الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

طلب رقم قدم عنها 

 : 
 

    0435483 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة عامة. -بنك أبوظبي األول ش.م.ع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة6816ص.ب. 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط خدمات الدعاية  - 81الفئة 

المكتبي، محاسبة، إعداد تقارير الحسابات، تحليل أسعار التكلفة، تدقيق الحسابات، لصق 

اإلعالنات، مسك الدفاتر، تقييم األعمال، استشارات األعمال المهنية، المعلومات 

رات في إدارة وتنظيم األعمال، واألخبار عن األعمال، التحريات عن األعمال، استشا

المساعدة في إدارة األعمال، استشارات إدارة األعمال، أبحاث األعمال، تقديم 

المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين ]مؤسسة إرشاد المستهلكين[، عرض السلع 

على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، تجميع المعلومات في قواعد بيانات 

، تحليل أسعار التكلفة، اإلعالن بالبريد المباشر، التنبؤات االقتصادية، تحرير الكمبيوتر

الفواتير، التسويق، أبحاث التسويق، دراسات التسويق، الدعاية واإلعالن الخارجي، 

خدمات التعاقد الخارجي ]مساعدة في األعمال[، إعداد كشوف الرواتب، خدمات مقارنة 

آالت البيع، خدمات السكرتارية، بحث الكفاالت، إعداد  األسعار، توظيف األفراد، تأجير

تقارير الحسابات، إعداد الضرائب، خدمات التسويق عبر الهاتف، خدمات سمسرة 

األعمال، الدعاية واإلعالن لترويج سمسرة األسهم وغيرها من األوراق المالية بالفئة 

 81رقم 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435485 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة عامة. -بنك أبوظبي األول ش.م.ع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، أبوظبي ، اإلمارات العربية المتحدة 6816ص.ب. 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

عمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األ - 81الفئة 

المكتبي، محاسبة، إعداد تقارير الحسابات، تحليل أسعار التكلفة، تدقيق الحسابات، لصق 

اإلعالنات، مسك الدفاتر، تقييم األعمال، استشارات األعمال المهنية، المعلومات 

م األعمال، واألخبار عن األعمال، التحريات عن األعمال، استشارات في إدارة وتنظي

المساعدة في إدارة األعمال، استشارات إدارة األعمال، أبحاث األعمال، تقديم 

المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين ]مؤسسة إرشاد المستهلكين[، عرض السلع 

على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، تجميع المعلومات في قواعد بيانات 

لفة، اإلعالن بالبريد المباشر، التنبؤات االقتصادية، تحرير الكمبيوتر، تحليل أسعار التك

الفواتير، التسويق، أبحاث التسويق، دراسات التسويق، الدعاية واإلعالن الخارجي، 

خدمات التعاقد الخارجي ]مساعدة في األعمال[، إعداد كشوف الرواتب، خدمات مقارنة 

السكرتارية، بحث الكفاالت، إعداد  األسعار، توظيف األفراد، تأجير آالت البيع، خدمات

تقارير الحسابات، إعداد الضرائب، خدمات التسويق عبر الهاتف، خدمات سمسرة 

األعمال، الدعاية واإلعالن لترويج سمسرة األسهم وغيرها من األوراق المالية بالفئة 

81 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة عامة. -بنك أبوظبي األول ش.م.ع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة6816ص.ب. 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

فعيل النشاط خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، ت  - 81الفئة 

المكتبي، محاسبة، إعداد تقارير الحسابات، تحليل أسعار التكلفة، تدقيق الحسابات، لصق 

اإلعالنات، مسك الدفاتر، تقييم األعمال، استشارات األعمال المهنية، المعلومات 

واألخبار عن األعمال، التحريات عن األعمال، استشارات في إدارة وتنظيم األعمال، 

إدارة األعمال، استشارات إدارة األعمال، أبحاث األعمال، تقديم المساعدة في 

المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين ]مؤسسة إرشاد المستهلكين[، عرض السلع 

على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، تجميع المعلومات في قواعد بيانات 

مباشر، التنبؤات االقتصادية، تحرير الكمبيوتر، تحليل أسعار التكلفة، اإلعالن بالبريد ال

الفواتير، التسويق، أبحاث التسويق، دراسات التسويق، الدعاية واإلعالن الخارجي، 

خدمات التعاقد الخارجي ]مساعدة في األعمال[، إعداد كشوف الرواتب، خدمات مقارنة 

ت، إعداد األسعار، توظيف األفراد، تأجير آالت البيع، خدمات السكرتارية، بحث الكفاال

تقارير الحسابات، إعداد الضرائب، خدمات التسويق عبر الهاتف، خدمات سمسرة 

األعمال، الدعاية واإلعالن لترويج سمسرة األسهم وغيرها من األوراق المالية بالفئة 

81 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

عنها طلب رقم قدم 

 : 
 

    0435614 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سويسرية  -سوسيتيه دي برودوي نستله اس ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فيفاي، سويسرا 1100

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

لتى تتميز باألطعمة الطازجة والمجهزة : خدمات متاجر البيع بالتجزئة و ا - 81الفئة 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت التي تتميز باألطعمة الجاهزة 

 ( دون غيرهـــــــــــــا81الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 
 

------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435622 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -عمر محمد هانى فتحى سيد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -القاهرة  -مدينة نصر اول  -الحي السابع  - 111بلوك 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

لسلع والخدمات الخاصة بآخرين؛ المعالجة اإلدارة التجارية لترخيص ا - 81الفئة 

اإلدارية لطلبات الشراء؛ دعاية وإعالن؛ نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ المساعدة في 

إدارة األعمال؛ لصق اإلعالنات؛ المعلومات واألخبار عن األعمال؛ المساعدة في إدارة 

ات بيعها األعمال التجارية أو الصناعية؛ عرض السلع على وسائل االتصال لغاي

بالتجزئة؛ خدمات مقارنة األسعار؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تحليل 

أسعار التكلفة؛ عرض السلع؛ توزيع العينات؛ تنظيم المعارض لغايات تجارية أو 

دعائية؛ تحرير الفواتير؛ خدمات التصميم لغايات الدعاية واإلعالن؛ التسويق؛ أبحاث 

التسويق؛ خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات؛ التسويق؛ دراسات 

اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر؛ اإلستفتاء وإستطالع اآلراء؛ تنظيم 

المعارض لغايات تجارية أو إعالنية؛ الدعاية واإلعالن الخارجي؛ عرض السلع على 

معالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ خدمات وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ ال

الشراء لآلخرين ]شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى]؛ نشر نصوص الدعاية 

واإلعالن؛ كتابة نصوص الدعاية واإلعالن؛ تأجير وقت للدعاية واإلعالن في وسائل 

االتصال؛ تأجير مواد الدعاية واإلعالن؛ عرض السلع على وسائل االتصال لغايات 

يعها بالتجزئة؛ ترويج المبيعات ]لآلخرين[؛ تنظيم المعلومات في قواعد بيانات ب

الكمبيوتر؛ تنظيم اإلشتراك بخدمات االتصاالت لآلخرين؛ خدمات التسويق عبر 

 دون غيرها. 81الهاتف؛ تحديث مواد الدعاية واإلعالن الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435625 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -عمر محمد هانى فتحى سيد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -لقاهرة ا -مدينة نصر اول  -الحي السابع  - 111بلوك 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين؛ المعالجة  - 81الفئة 

اإلدارية لطلبات الشراء؛ دعاية وإعالن؛ نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ المساعدة في 

المساعدة في إدارة إدارة األعمال؛ لصق اإلعالنات؛ المعلومات واألخبار عن األعمال؛ 

األعمال التجارية أو الصناعية؛ عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها 

بالتجزئة؛ خدمات مقارنة األسعار؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تحليل 

أسعار التكلفة؛ عرض السلع؛ توزيع العينات؛ تنظيم المعارض لغايات تجارية أو 

الفواتير؛ خدمات التصميم لغايات الدعاية واإلعالن؛ التسويق؛ أبحاث دعائية؛ تحرير 

التسويق؛ دراسات التسويق؛ خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات؛ 

اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر؛ اإلستفتاء وإستطالع اآلراء؛ تنظيم 

الدعاية واإلعالن الخارجي؛ عرض السلع على  المعارض لغايات تجارية أو إعالنية؛

وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء؛ خدمات 

الشراء لآلخرين ]شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى]؛ نشر نصوص الدعاية 

وسائل واإلعالن؛ كتابة نصوص الدعاية واإلعالن؛ تأجير وقت للدعاية واإلعالن في 

االتصال؛ تأجير مواد الدعاية واإلعالن؛ عرض السلع على وسائل االتصال لغايات 

بيعها بالتجزئة؛ ترويج المبيعات ]لآلخرين[؛ تنظيم المعلومات في قواعد بيانات 

الكمبيوتر؛ تنظيم اإلشتراك بخدمات االتصاالت لآلخرين؛ خدمات التسويق عبر 

 دون غيرها. 81ن الواردة بالفئة الهاتف؛ تحديث مواد الدعاية واإلعال
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

ست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية شركة مساهمة تأس  -افرست للتطوير العمرانى 

 مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -الدور الثالث  - 801و  808شقة  -ش عطية الخولى من خضر التونى  17

 القاهرة -نصر 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

واإلعالن، دعاية وإعالن، وكاالت الدعاية واإلعالن، تحديث مواد الدعاية  - 81الفئة 

نشر مواد الدعاية واإلعالن، استشارات في إدارة وتنظيم األعمال، المساعدة في إدارة 

األعمال، استشارات إدارة األعمال، استشارات تنظيم األعمال، إدارة أعمال الفنادق، 

التسويق، أبحاث التسويق، دراسات التسويق، الدعاية واإلعالن الخارجي الواردة في 

 .81الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436144 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -اميره محمد احمد محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -ش البحر االعظم   8

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 11، 9، 16، 11في مجال الفئات  81يد والتسويق والبيع بالفئة التور - 81الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436179 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - كريدتير لالستشارات المالية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزمالك  -ش أحمد حشمت  17

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 -وكاالت الدعاية واإلعالن  -دعاية وإعالن  -إدارة برامج والء المستهلك  - 81الفئة 

لجة إدارية معا -إعداد اشتراكات الصحف لصالح الغير  -نشر مواد الدعاية واإلعالن 

 -اإلعالن عن طريق الطلبات البريدية  -تأجير مساحات لإلعالن -لطلبات الشراء 

نشر النصوص  -لصق اإلعالنات -تأجير أوقات لإلعالن على وسائط االتصاالت

االستفسارات في  -تأجير اللوحات اإلعالنية ]اللوحات اإلعالنية[  -الدعائية واإلعالنية 

تقصي الحقائق في  -التثمين التجاري  -ت حول إدارة األعمال استشارا -مجال األعمال 

 -األبحاث في مجال األعمال -استشارات حول تنظيم األعمال التجارية  -مجال األعمال 

المعلومات في  -االستشارات في األعمال المهنية  -الخدمات االستشارية إلدارة األعمال

المساعدة في إدارة األعمال  -ت المستقلينإدارة األعمال لمقدمي الخدما -مجال األعمال 

توفير المعلومات التجارية عبر  -استشارات حول إدارة وتنظيم المؤسسات التجارية  -

 -إدارة أعمال برامج السداد لآلخرين / إدارة أعمال السداد برامج لآلخرين -موقع ويب 

خدمات الوساطة  -ر إدارة األعمال التجارية لمنح تراخيص للسلع والخدمات لصالح الغي

التجارية المتعلقة بمطابقة المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص مع رواد األعمال 

تقديم المعلومات  -خدمات وكاالت المعلومات التجارية  -الذين يحتاجون إلى التمويل

توفير معلومات االتصال  -التجارية والنصح للعمالء في اختيار المنتجات و الخدمات

تصميم مواد  -عرض السلع  -تحليل سعر التكلفة -خدمات الوساطة التجارية -يةالتجار

خدمات التخطيط ألغراض  -توزيع العينات -اإلعالن عن طريق البريد المباشر -دعائية

كتابة  -اإلعالنات التجارية عبر التليفزيون -اإلعالن عبر التليفزيون  -الدعاية واإلعالن 

خدمات  -دراسات التسويق  -واد الدعاية واإلعالن تحديث م -النصوص الدعائية 

 -التسويق في إطار نشر البرمجيات -التسويق -أبحاث التسويق  -معلومات السوق 

التفاوض وإبرام المعامالت التجارية  -خدمات الصميم لإلعالن أو ترويج المبيعات

عبر اإلنترنت توفير سوق  -الدعاية واإلعالن عبر االنترنت على شبكة حاسوب  -للغير
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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 - 983عدد 

 -تنظيم المعارض لألغراض التجارية أو اإلعالنية  -لمشتري وبائعي السلع والخدمات

عرض  -إعداد كشوف الرواتب  -خدمات اعالن الدفع عند النقر –اإلعالنات الخارجية 

 -خدمات مقارنة األسعار -السلع عبر وسائل االتصاالت ألغراض البيع بالتجزئة 

 -ات لآلخرين ]شراء سلع وخدمات تتعلق بأعمال تجارية أخرى[خدمات تدبير االحتياج

اإلعالن  -تأجير المواد الدعائية واإلعالنية -الترويج للسلع والخدمات من خالل الرعاية

التسويق  -ترويج المبيعات لصالح الغير -خدمات نقل مشاريع األعمال -اإلذاعي

إنتاج برامج التسوق عن بعد -امة العالقات الع -خدمات التسويق عبر الهاتف -المستهدف

فهرسة الويب ألغراض  -تحديث وصيانة البيانات في قواعد البيانات الحاسوبية -

 (9( في مجال الفئه ) 81تجارية أو دعائية الواردة بالفئة )
 

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

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

عنها طلب رقم قدم 

 : 
 

    0436282 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -ريان اوتوموتيف ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر اول  -المقاولون العرب  -عمارات ايديال  10

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 ) يافطة محل ( 81االعمال التجارية الواردة بالفئة رقم  - 81ئة الف
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436363 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ماجد احمد محمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة القاهرة-االزبكية -شارع نجيب الريحانى 01

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والدعاية واالعالن واللوحات  - 81الفئة 

( في مجال الكمامات في 81نية بوصفهما من االعمال التجارية الواردة بالفئة )االعال

 (10مجال الفئة )
 

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 ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -د ايهاب وشريكة كريم احم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ش محمود حسن الدور الثانى الميرغنى مصر الجديده  19

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 81تنظيم المعارض الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436509 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية  مؤلفة طبقا لقوانين  -صبور  -شركة االهلى للتنمية العقارية 

 جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز المدينة ، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة  -القطاع الثانى  190القطعة رقم 

 جمهورية مصر العربية

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات شراء وتملك اإلراضي ، خدمات تســـويق وبيــــع العقــارات ،  - 81الفئة 

تجاريـة ،  خدمات دعايـة وإعالن خاصة بنشاط الشـركة " البناء والتشييد ، خدمات

 ( 81إدارة نشــاط تجـــــــاري وجميع الخدمات واردة بالفئــة ) 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436547 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة المانية -فريسنابف تيرناهرانجز جي ام بي اتش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، المانيا07109، كريفيلد ، دى ،  81-81ويستبر وسينستراس ، 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

إدارة األعمال لمتاجر بيع منتجات الحيوانات؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة  - 81الفئة 

في مجال منتجات العناية بالحيوانات، ألعاب الحيوانات، لوازم الحيوانات، مستحضرات 

لعناية باألسنان للحيوانات، مستحضرات التجميل للحيوانات، مستحضرات العناية ا

البيطرية والصحية للحيوانات األليفة، المواد الطبية المضافة ألطعمة الحيوانات، ومواد 

التضميد، غسوالت )لوشن( للكالب، غسوالت للكالب، األقفاص، برج أو قفص 

ور، سالسل الكالب، آالت قص وحالقة الشعر، للطيور، المجاثم والمنصات، منازل الطي

صفارات للكالب، أجهزة ومعدات بيطرية، والبطانيات الكهربائية، أجهزة فلترة أحواض 

السمك المنزلية، مدافئ أحواض السمك المنزلية، األضواء ألحواض السمك المنزلية، 

انات، جلود المواد المطبوعة، األلجمة، الياقات، المالبس للحيوانات، جلود الحيو

الحيوانات الخام أو الجلود المدبوغة، األكياس المعلقة عند األنف إلطعام الحيوانات، 

األقفاص، برج أو قفص للطيور، المجاثم والمنصات، غير المعدنية، تجهيزات عرض 

الحيوانات ، منازل الطيور، غير المعدنية، الرمل الصخري، حصى، تحديدا ألحواض 

ضاعة المصنوعة من الخشب أو الفلين أو القصب أو خيزران أو السمك المنزلية، والب

األغصان الصغيرة أو من البالستيك، بكونها مستلزمات وتجهيزات لبيوت الحيوانات، 

بما في ذلك األقفاص، األقفاص، برج أو قفص للطيور، مرابي الحيوانات المنزلية، 

ا مواد نشاطات إسطبالت، بيوت الحيوانات وتجهيزات عرض الحيوانات بكونه

للحيوانات التي تعيش فيها، األسّرة، بيوت الكالب، المخدات، األرائك وصناديق تكوين 

العشوش للحيوانات، سالل الكالب، سالل القطط، صناديق النقل للحيوانات، أعمدة الحك 

للحيوانات، وخصوصا للقطط، خزائن ألحواض السمك المنزلية، أجهزة العناية 

ت ، تحديدا األمشاط للحيوانات، الفراشي واالسفنج للحيوانات، والتنظيف للحيوانا

مساكن الحيوانات، تحديدا األقفاص، مرابي الحيوانات المنزلية، بيوت الكالب وصناديق 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

القمامة للحيوانات األليفة، أقفاص للحيوانات المنزلية، احواض ماء للطيور، صواني 

مى للحيوانات األليفة المنزلية، للتسلق، القمامة للقطط، فراشي األسنان للحيوانات، دُ 

محاكاة ومحاكاة األشياء المتحركة للحيوانات، بما يتضمن المرايا، األجراس، األجراس 

اليدوية، الساللم والمراجيح، عدة صيد السمك، الحلويات، حلويات السكر، والمثلجات 

فضالت الحيوانات، القابلة لألكل، البوظة، الرمل، تحديدا الرمل للطيور، المنتجات ل

تحديدا نفايات القطط ونفايات الحيوانات الصغيرة، تبن، القش، النباتات ألحواض السمك 

المنزلية، علف الحيوانات، المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، منتجات المضغ 

للحيوانات، بما في ذلك الممضوغات القابلة لألكل، المشروبات للحيوانات، الليموناضة، 

ت الفواكه وعصائر الفواكه، مياه معدنية وغازية، مستحضرات إعداد مشروبا

المشروبات غير الكحولية، المشروبات غير الكحولية، األثاث ومستلزمات الديكور، 

األرفف )مفروشات(، واألثاث، مستلزمات الرفوف، سكك تعليق األسعار، أشرطة 

حديدا لعرض وتقديم الماسحات الضوئية، سكك الماسحات الضوئية، والشاشات ، ت

البضائع؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات التسويق؛ خدمات النصائح التنظيمية 

ولألعمال لمفاهيم االمتياز ؛ توفير خبرات األعمال التجارية )منح االمتياز(. الواردة 

 81بالفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436580 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سورى -فرد  -لؤي عمر شيخ علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجمهورية العربية السورية -دمشق 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

لتصدير ومحالت البيع )محالت بيع المالبس( بوصفها من االستيراد وا - 81الفئة 

األعمال التجارية والتسويق والتسويق االلكترونى وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل 

 11في مجال منتجات الفئة  81النشاط المكتبي الواردة بالفئة 
 

جمعةنعهد مالك باستخدامها م -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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ايهاب عبد اللة واسامة خالد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادي  - 8شقة  -الدور األرضي  -طره  -ش عبده غريب  11

 35 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 في مجال إدارة المطاعم والمعدات الخاصة بها 81اإلدارة والتسويق بالفئة  - 81الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0391209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بيوت  ويب ببلشينج منطقة حرة ذ.م.م شركة منطقة حرة ذات مسولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دبى االمارات  0بناية بنك االمارات االسالمى  8الطابق  801_800المكاتب ارقام 

 العربية المتحدة

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التامين الشوون التمويلية الشوون المالية والشوون العقارية الواردة  - 86الفئة 

 86بالفئة
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428626 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -واالسكان  بنك التعمير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش الكروم  16

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 86خدمات الفئة  - 86الفئة 
 

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

188232
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428630 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش الكروم  16

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 86 خدمات الفئة - 86الفئة 
 

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

188232
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428631 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 الجيزة -المهندسين  -ش الكروم  16

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 86خدمات الفئة  - 86الفئة 
 

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

188232
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428632 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش الكروم  16

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 86خدمات الفئة  - 86الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -د مالك العالمة باستخدامها مجمعة االشتراطات        :      تعه

188232
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428634 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -وم ش الكر 16

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 86خدمات الفئة  - 86الفئة 
 

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

188232
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428637 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش الكروم  16

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 86خدمات الفئة  - 86الفئة 
 

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

188232
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428638 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش الكروم  16

 36 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 86خدمات الفئة  - 86الفئة 
 

188232االشتراطات        :      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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428639 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة مساهمة مصري -بنك التعمير واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش الكروم  16

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 86خدمات الفئة  - 86الفئة 
 

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

وغيرها 188232
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قم قدم عنها طلب ر

 : 
 

    0428640 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش الكروم  16

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 86خدمات الفئة  - 86الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها  - 188232:      العالمة مرتبطة مع العالمة    االشتراطات     

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428641 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير واالسكان 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش الكروم  16

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 86خدمات الفئة  - 86الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها  - 188232االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 

مجمعة



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428642 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش الكروم  16

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 86خدمات الفئة  - 86الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -امها مجمعة االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخد

188232
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433425 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية  -امريكان اكسبريس ماركيتينج اند ديفيلوبمنت كورب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية10111ستريت ، نيويورك، نيويورك فيسي  100

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المساعدة في التحويالت اإللكترونية لألموال؛ الخدمات المصرفية؛  - 86الفئة 

خدمات إصدار ومعالجة مدفوعات البطاقات المدفوعة مسبقا وبطاقات الهدايا المدفوعة 

ات القيمة المخزنة وبطاقات الدفع؛ خدمات صرف العمالت األجنبية؛ مسبقا وبطاق

خدمات معالجة المدفوعات وتحديدا: بطاقات الشراء على الحساب وبطاقات االئتمان 

والبطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الهدايا وخدمات معالجة تعامالت بطاقات القيمة 

الحساب اإللكترونية وبطاقات المخزنة وبطاقات الدفع؛ خدمات بطاقات الشراء على 

االئتمان والبطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الهدايا وخدمات معالجة تعامالت بطاقات 

القيمة المخزنة وبطاقات الدفع؛ خدمات إصدار بطاقات الشراء على الحساب وبطاقات 

ة االئتمان والبطاقات المدفوعة مسبقا وبطاقات الهدايا المدفوعة مسبقا وبطاقات القيم

المخزنة وبطاقات الدفع؛ توفير معلومات عبر اإلنترنت للتجار فيما يتعلق بالتوجيهات 

والرسوم المتعلقة بقبول بطاقات االئتمان؛ خدمات معالجة الفواتير. الـــــــــــــــــوارده 

 ( دون غيرهـــــــــــــا86بالفئة )

 
 

امها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433517 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ربية المتحدة، ابو ظبي ، االمارات الع 01001ص.ب 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية، الشؤون العقارية، التأمين  - 86الفئة 

 86الصحي بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433522 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -المبادلة للعالمات التجارية القابضة  شركة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، ابو ظبي ، االمارات العربية المتحدة 01001ص.ب 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية، الشؤون العقارية، التأمين  - 86الفئة 

 86لفئة الصحي با
 

180301االشتراطات        :      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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435484 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة عامة. -بنك أبوظبي األول ش.م.ع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة6816.ب. ص

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

الشؤون والخدمات المصرفية، الخدمات المصرفية باإلنترنت، الخدمات   - 86الفئة 

المصرفية بالهاتف، الخدمات المصرفية بالهواتف المتحركة، األعمال المصرفية، 

ألعمال المصرفية، خدمات تصفية األعمال الخدمات المصرفية المنزلية، معلومات ا

المالية، استثمار رؤوس األموال، التحقق من الشيكات، المقاصة المالية، غرف المقاصة 

المالية، االستشارات المالية، مكاتب االئتمان، خدمات بطاقات االئتمان، إصدار بطاقات 

لتقييم المالي )التأمين االئتمان، خدمات بطاقات الدين، حفظ األشياء الثمينة كوديعة، ا

واألعمال المصرفية والعقارات(، الصرافة، المعلومات المالية، اإلدارة المالية، الكفاالت 

المالية، الخدمات التمويلية، استثمار األموال، تحويل األموال الكترونياً، الضمانات، 

ت قيمة، ضمان سندات التأمين الصحي، تمويل البيع بالتقسيط، إصدار بطاقات شراء ذا

إصدار الشيكات السياحية، تمويل الشراء واإليجار، القروض بضمان، إبرام سندات 

التأمين على الحياة، القروض المالية، خدمات حفظ الودائع، بنوك التوفير، الصكوك 

الشرعية، خدمات السمسرة، السمسرة الخاصة بالرهانات، السمسرة في البضائع، 

ورصة األوراق المالية، سمسرة السندات، السمسرة السمسرة في االستثمار، سمسرة ب

المالية، سمرة األوراق المالية، خدمات السمسرة في السبائك، السمسرة في استثمار 

رؤوس األموال، السمسرة في االستثمار المالي، السمسرة في العقارات، خدمات 

فة، أسواق السمسرة المتعلقة بالتمويل التبادلي، السمسرة في صرف العمالت، الصرا

 86صرافة العمالت األجنبية 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435486 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة عامة. -بنك أبوظبي األول ش.م.ع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العربية المتحدة، أبوظبي، اإلمارات 6816ص.ب. 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

الشؤون والخدمات المصرفية، الخدمات المصرفية باإلنترنت، الخدمات   - 86الفئة 

المصرفية بالهاتف، الخدمات المصرفية بالهواتف المتحركة، األعمال المصرفية، 

ة األعمال الخدمات المصرفية المنزلية، معلومات األعمال المصرفية، خدمات تصفي

المالية، استثمار رؤوس األموال، التحقق من الشيكات، المقاصة المالية، غرف المقاصة 

المالية، االستشارات المالية، مكاتب االئتمان، خدمات بطاقات االئتمان، إصدار بطاقات 

االئتمان، خدمات بطاقات الدين، حفظ األشياء الثمينة كوديعة، التقييم المالي )التأمين 

عمال المصرفية والعقارات(، الصرافة، المعلومات المالية، اإلدارة المالية، الكفاالت واأل

المالية، الخدمات التمويلية، استثمار األموال، تحويل األموال الكترونياً، الضمانات، 

ضمان سندات التأمين الصحي، تمويل البيع بالتقسيط، إصدار بطاقات شراء ذات قيمة، 

حية، تمويل الشراء واإليجار، القروض بضمان، إبرام سندات إصدار الشيكات السيا

التأمين على الحياة، القروض المالية، خدمات حفظ الودائع، بنوك التوفير، الصكوك 

الشرعية، خدمات السمسرة، السمسرة الخاصة بالرهانات، السمسرة في البضائع، 

السندات، السمسرة  السمسرة في االستثمار، سمسرة بورصة األوراق المالية، سمسرة

المالية، سمرة األوراق المالية، خدمات السمسرة في السبائك، السمسرة في استثمار 

رؤوس األموال، السمسرة في االستثمار المالي، السمسرة في العقارات، خدمات 

السمسرة المتعلقة بالتمويل التبادلي، السمسرة في صرف العمالت، الصرافة، أسواق 

 86جنبية بالفئة صرافة العمالت األ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435488 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة عامة. -بنك أبوظبي األول ش.م.ع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، أبوظبي ، اإلمارات العربية المتحدة 6816ص.ب. 

 36 : المةــــــالعات ـــفئ
 

الشؤون والخدمات المصرفية، الخدمات المصرفية باإلنترنت، الخدمات   - 86الفئة 

المصرفية بالهاتف، الخدمات المصرفية بالهواتف المتحركة، األعمال المصرفية، 

الخدمات المصرفية المنزلية، معلومات األعمال المصرفية، خدمات تصفية األعمال 

ر رؤوس األموال، التحقق من الشيكات، المقاصة المالية، غرف المقاصة المالية، استثما

المالية، االستشارات المالية، مكاتب االئتمان، خدمات بطاقات االئتمان، إصدار بطاقات 

االئتمان، خدمات بطاقات الدين، حفظ األشياء الثمينة كوديعة، التقييم المالي )التأمين 

الصرافة، المعلومات المالية، اإلدارة المالية، الكفاالت  واألعمال المصرفية والعقارات(،

المالية، الخدمات التمويلية، استثمار األموال، تحويل األموال الكترونياً، الضمانات، 

ضمان سندات التأمين الصحي، تمويل البيع بالتقسيط، إصدار بطاقات شراء ذات قيمة، 

ر، القروض بضمان، إبرام سندات إصدار الشيكات السياحية، تمويل الشراء واإليجا

التأمين على الحياة، القروض المالية، خدمات حفظ الودائع، بنوك التوفير، الصكوك 

الشرعية، خدمات السمسرة، السمسرة الخاصة بالرهانات، السمسرة في البضائع، 

السمسرة في االستثمار، سمسرة بورصة األوراق المالية، سمسرة السندات، السمسرة 

، سمرة األوراق المالية، خدمات السمسرة في السبائك، السمسرة في استثمار المالية

رؤوس األموال، السمسرة في االستثمار المالي، السمسرة في العقارات، خدمات 

السمسرة المتعلقة بالتمويل التبادلي، السمسرة في صرف العمالت، الصرافة، أسواق 

 86صرافة العمالت األجنبية بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -طات        :      االشترا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

228 

 

 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435491 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة عامة. -بنك أبوظبي األول ش.م.ع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، أبوظبي ، اإلمارات العربية المتحدة 6816ص.ب. 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

الشؤون والخدمات المصرفية، الخدمات المصرفية باإلنترنت، الخدمات   - 86الفئة 

المصرفية بالهاتف، الخدمات المصرفية بالهواتف المتحركة، األعمال المصرفية، 

ال المصرفية، خدمات تصفية األعمال الخدمات المصرفية المنزلية، معلومات األعم

المالية، استثمار رؤوس األموال، التحقق من الشيكات، المقاصة المالية، غرف المقاصة 

المالية، االستشارات المالية، مكاتب االئتمان، خدمات بطاقات االئتمان، إصدار بطاقات 

يم المالي )التأمين االئتمان، خدمات بطاقات الدين، حفظ األشياء الثمينة كوديعة، التقي

واألعمال المصرفية والعقارات(، الصرافة، المعلومات المالية، اإلدارة المالية، الكفاالت 

المالية، الخدمات التمويلية، استثمار األموال، تحويل األموال الكترونياً، الضمانات، 

مة، ضمان سندات التأمين الصحي، تمويل البيع بالتقسيط، إصدار بطاقات شراء ذات قي

إصدار الشيكات السياحية، تمويل الشراء واإليجار، القروض بضمان، إبرام سندات 

التأمين على الحياة، القروض المالية، خدمات حفظ الودائع، بنوك التوفير، الصكوك 

الشرعية، خدمات السمسرة، السمسرة الخاصة بالرهانات، السمسرة في البضائع، 

األوراق المالية، سمسرة السندات، السمسرة  السمسرة في االستثمار، سمسرة بورصة

المالية، سمرة األوراق المالية، خدمات السمسرة في السبائك، السمسرة في استثمار 

رؤوس األموال، السمسرة في االستثمار المالي، السمسرة في العقارات، خدمات 

أسواق السمسرة المتعلقة بالتمويل التبادلي، السمسرة في صرف العمالت، الصرافة، 

 86صرافة العمالت األجنبية بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435658 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - شركة بساطة المالية القاضة ش م م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ش طلعت حرب مبنى راديو القاهرة قصر النيل  80

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين والشئون التمويليه والشئون الماليه والشئون العقاريه بالواردة  - 86الفئة 

86 
 

تعهد مالك العالمة  -حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب  -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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435751 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عبد الرحمن محمد لبيب متولي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادى -سرايات المعادى  -برج الملكة  -ش النهضه  18

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 86جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 86الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
 

 

 

231 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436026 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2021/02/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية   -افرست للتطوير العمرانى 

 مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثالث  -ش عطية الخولى من خضر التونى  17

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية والشؤون العقارية وجميع  - 86الفئة 

 86الخدمات الواردة في الفئة 
 



 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436180 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -لمالية كريدتير لالستشارات ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزمالك  -ش أحمد حشمت  17

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

استثمار  -خدمات تصفية األعمال التجارية ]مالية[  -األعمال المصرفية  - 86الفئة 

 -حصيل الديونوكاالت ت -غرف المقاصة المالية  -المقاصة المالية  -رؤوس األموال 

تنظيم التمويل  -صرافة األموال -تحويل األموال إلكترونياً  -خدمات استشارات الديون 

 -اإلدارة المالية  -التقييم المالي ]تأمين وأعمال مصرفية وعقارات[  -لمشاريع البناء

 -المعلومات حول التأمين  -المعلومات المالية  -االستشارات المالية  -تحليل مالي

 -توفير المعلومات المالية عبر موقع ويب  -خدمات التمويل  -الكفالة المالية  خدمات

التقييمات المالية استجابة لطلبات تقديم العطاءات  -اإلدارة المالية لمدفوعات السداد للغير

 -التقييمات المالية  -[RFPs/ التقييمات المالية استجابة لطلبات تقديم العروض]

 -القروض ]تمويل[ -اإلقراض مقابل ضمان -ستثمار األموالا -القروض الُمقسَّطة

تنظيم  -الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت -صناديق االستثمارات المشتركة

 -معالجة مدفوعات بطاقات الخصم -معالجة مدفوعات بطاقات االئتمان -التحصيالت

إدارة  -لمعدنيةإصدار بدائل ذات قيمة للعملة ا -التقييم المالي -خدمات صندوق االدخار

 (.86خدمات الرعاية المالية الواردة بالفئة ) -األعمال المالية 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436443 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 شركة تضامن -كريم احمد ايهاب وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديده -الميرغنى  -الدور الثانى  -شارع محمود حسن  19

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 86جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 86الفئة 
 

 اللوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على ا


