
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

1 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    0447494 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصية بسيطة -اسماعيل فتحى عبد المقصود وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه العبور 3 - 7 - 1قطعه رقم  72772ج بلوك  -المنطقة الصناعيه ب 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 6فى مجال الفئه  33الخدمات الواردة بالفئه  - 33الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد اردنى الجنسية -مود شحاده التلهوني سيف مح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عمان المملكة االردنيه الهاشميه

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 73 - 11 - 16فى مجال الفئات  33الخدمات الواردة بالفئه  - 33الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447516 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة-رويال فودز للتجارة والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش لبنان _المهندسين _الجيزة37

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 37فى مجال الفئه  33التجارة و التسويق بالفئه  - 33الفئة 
 

تراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذجاالش
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447602 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عمر ابراهيم عبد الحميد فايد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -ر قرطام مركز السنطة بملك اسالم  شلبى السيد زيدان كف

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 16 - 3فى مجال الفئات  33الخدمات الواردة بالفئه  - 33الفئة 
 

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 ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0447744 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -ابراهيم احمد جن علي و شريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العاشر من رمضانC5المنطقة الصناعية  - 44القطعة رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

د والتصدير ومحالت البيع ومحالت بيع المالبس والبيع والتسويق االستيرا - 33الفئة 

 73في مجال الفئات  33االلكتروني وجميع خدمات الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447775 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اللس انترناشونال بي في اي انك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء البريطانية 116ص.ب  -ميدوس هاوس 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

ال وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعم - 33الفئة 

التسويق؛ إدارة أعمال متاجر البيع بالتجزئة؛ خدمات البيع بالجملة ومتاجر البيع 

بالتجزئة والبيع بالتجزئة عبر اإلنترنت والبيع بالتجزئة بالطلب البريدي، لبيع األثاث 

؛ والمفروشات واألواني المنزلية والمفروشات واألصناف الخفيفة للديكور الداخلي

عرض السلع للبيع؛ إبرام عقود المشتريات لشراء وبيع السلع؛ خدمات برامج الوالء 

والحوافز والمكافئات؛ توجيه وإدارة مخططات والء وحوافز العمالء؛ خدمات تجميع 

تشكيلة من البضائع لصالح الغير لتمكين الزبائن من معاينة وشراء هذه البضائع 

 ناتبسهولة؛ تجميع وصيانة قواعد البيا
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447856 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -محمد احمد محمد خليل بدوى وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقه الصناعيه 1/3قطعه  A1العاشر من رمضان 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 فيما عدا العدد اليدوية 1في مجال الفئه  33الخدمات الوارده بالفئه  - 33الفئة 
 

938593العالمة 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    0447987 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -أسامه على عبدالمقصود وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسماعيليه المنطقه الصناعيه الثانيه باالسماعيليه بجوار مخزن شيل للزيوت

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والوكالت التجاريه والتجاره بصفه عامه والتسويق  - 33 الفئة

 12في مجال الفئه  33االلكتروني والمحالت والمعارض التجاريه الوارده بالفئه 
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448174 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -اصل وسط البلد )مطعم اخر ساعه( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بالدور االول االزبكيه 33 - 32ش االلفى شقه  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 73فى مجال الفئه  33عمال التجاريه الواردة بالفئه االستيراد والتصدير واال - 33الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448327 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -لغفار محمد محمد محمد عبد ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 م 4المنطقة الصناعية قطعة  -مدينة دمياط الجديدة  -مدينة دمياط  -دمياط  

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والبيع ومحالت البيع )بيع االخشاب( والتسويق  - 33الفئة 

 77, 13في مجال الفئات  33لخدمات الواردة بالفئة والتسويق االلكتروني وجميع ا
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448329 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -ار محمد محمد محمد عبد الغف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 م 4المنطقة الصناعية قطعة  -مدينة دمياط الجديدة  -مدينة دمياط  -دمياط  

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والبيع ومحالت البيع )بيع االخشاب( والتسويق  - 33الفئة 

 77, 13في مجال الفئات  33مات الواردة بالفئة والتسويق االلكتروني وجميع الخد
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ه ذات مسئولية محدودةشرك -لمبر جاك لتصميم االثاث 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  6 -الشيخ زايد  - 1بوابة  -الدور االول  -مول العرب  F9Bوحدة رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والبيع ومحالت البيع )بيع االخشاب( والتسويق  - 33الفئة 

 77في مجال الفئة  33ميع الخدمات الواردة بالفئة والتسويق االلكتروني وج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448348 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى مصرية الجنسية -رباب علي محمد عطية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -ازيق ثان القومية الزق -ش ابن خلدون 3

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

و االعمال التجارية )يفط المحل ( عدا االستيراد و  33جميع خدمات الفئة  - 33الفئة 

 73التصدير في مجال الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    0448679 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه -بارتى استيشن للتجارة والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -بورتو كايرو مول  - 12محل رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض واالعمال  - 33 الفئة

في مجال 33التجاريه بصفه عامه والتسويق االلكتروني وجميع خدمات الواردة بالفئه 

 16-73- 71الفئات 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448682 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود رفعت رمضان محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -السيدة زينب  -حارة النجار من ش الرشيدي  77

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والمحالت والمعارض واالعمال  - 33الفئة 

في  33التجارية بصفة عامة والتسويق االلكتروني وجميع خدمات الواردة بالفئة 

 17المستلزمات الطبية 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448805 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -كريم انور فاروق قريطم وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز ابو  -المنطقه الصناعيه الثانيه بمك/ نادر كمال تكال جرجس  43قطعه رقم 

 البحيره -المطامير 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 37فى مجال الفئه  33تصدير وكافه االعمال التجاريه بالفئه االستيراد وال - 33الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448807 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -كريم انور فاروق قريطم وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز ابو  -المنطقه الصناعيه الثانيه بمك/ نادر كمال تكال جرجس  43قطعه رقم 

 البحيره -المطامير 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 37فى مجال الفئه  33االستيراد والتصدير وكافه االعمال التجاريه بالفئه  - 33الفئة 
 

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

569308العالمة 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448873 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -العالمية الحرة المصرية لتكنولوجيا المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه -ثان المنصورة -ميدان الهابى الند -الدور التاسع -برج ابو سمره

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 3فى مجال الفئه  33الخدمات الواردة بالفئه  - 33الفئة 
 

التنازل عن الحروف  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

حدة في الوضع العادي كل علي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448981 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه - EGYPT SKATEايجيبت سكيت للرياضة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حلوان -عين حلوان  -شارع النصر من شارع منصور

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 71فى مجال الفئه  33الخدمات الواردة بالفئه  - 33الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449016 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 مصري الجنسيه -فرد  -حسين عبد الرحمن ادريس علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -ملك / شيماء محمد السيد  -طنطا  -حارة درب الديب من شارع درب االثر 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 37في مجال الفئة  33خدمات الفئة  - 33الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه  -:      التنازل عن توابل مصر   االشتراطات      

بالصوره
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -ابو زيد عبد الحفيظ و شركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع  -المبني البريدي االستثماري  -الدور الخامس  1بور سعيد الوحده رقم 

 الجمهوريه  حي الشرق

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

المساعدة اإلدارية في االستجابة لطلبات المناقصات المعالجة اإلدارية ألوامر  - 33الفئة 

ن والعرض عن طريق وسائل الشراء تنظيم المعارض وخدمات الدعاية واالعال

االتصال الخدمات االستشارية إلدارة األعمال خدمات التذكير بالمواعيد ]وظائف 

المكتب[ خدمات جدولة المواعيد ]وظائف المكتب[ البيع بالمزاد العلني استفسارات 

العمل خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بمطابقة المستثمرين المحتملين من القطاع 

رواد األعمال الذين يحتاجون إلى التمويل استشارات إدارة األعمال والتنظيم  الخاص مع

إدارة أعمال الفنادق خدمات إدارة المشاريع التجارية لمشاريع البناء ملف تعريف 

المستهلك ألغراض تجارية أو تسويقية تحليل سعر التكلفة البحث عن البيانات في ملفات 

ض ألغراض تجارية أو دعائية التسويق المستهدف الكمبيوتر لآلخرين تنظيم المعار

وخدمات البيع بالتجزئة و إدارة السوبر ماركت والمول التجاري واالستيراد والتصدير 

 (73-11( في مجال المنتجات )33بالفئة )
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0449216 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -حسين صبحي حسن احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه قنا قنا-ش التجرير ملك كوثر حسين احمد 

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 33عالن الخاصة بالصيدليات الواردة بالفئة خدمات الدعايه واال - 33الفئة 
 

التنازل عن الحروف  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج

تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها -في الوضع العادي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418253 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة ارقام كابيتال ايجيبت القابضه لالستثمارات الماليه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم قصر النيل الجناح االمامى -شارع ابو الفدا برج ابو الفدا لالسكان االداري  3

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36االستشارات الماليه الواردة بالفئة  - 36ئة الف
 

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 ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420692 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ى كريم محمد السيد عبد الهاد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -شارع احمد العجمى شبرا الخيمة ثانى  66

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 36الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429365 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه -اربو لخدمات االتصاالت ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  76شارع  167

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36جميع خدمات الفئة  - 36الفئة 
 

لوان الموضحه بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي 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 - 989 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429811 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -شركة الدولية لالستثمار العقارى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع الثورة   37

 36 : المةــــــات العـــئف
 

 36خدمات االستثمار العقاري الواردة بالفئة  - 36الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435589 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ريةشركة مساهمه مص -شركة تنمية وادارة القري الذكية"القري الذكية" 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -طريق القاهرة االسكندرية الصحراوي  71الكيلو  - B 19مبني  -القرية الذكية 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين والتمويل والخدمات المالية والخدمات العقارية الواردة بالفئة  - 36الفئة 

 36رقم 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    0437573 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة تنمية وإدارة القرى الذكية "القرى الذكية" 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة - طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي 71الكيلو  - B19مبنى  -القرية الذكية 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين والتمويل والخدمات المالية والخدمات العقارية الواردة بالفئة  - 36الفئة 

 36رقم 
 

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

وغيرها 598853العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438562 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اليك غروب ال تي دي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 انسويا ايستيت ريفولوشن افينيو يكتوريا ماهي السيشل 3سويت 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

مات المالية والنقدية والمصرفية؛ التأمين؛ الشؤون العقارية؛ الدفع اآللي؛ الخد - 36الفئة 

معامالت بطاقات االئتمان اإللكترونية؛ خدمات الدفع عن بعد؛ خدمات الدفع للتجارة 

اإللكترونية؛ خدمات الدفع بواسطة بطاقات االئتمان؛ إجراء معامالت الدفع غير النقدية؛ 

نية؛ معالجة عمليات الدفع اإللكترونية؛ إصدار بطاقات خدمات دفع المحفظة اإللكترو

دفع في شكل هدايا؛ إصدار قسائم دفع في شكل هدايا؛ معالجة دفعات شراء البضائع و 

الخدمات عن طريق شبكات إتصاالت إلكترونية؛ إصدار بطاقات الدفع اإللكترونية مع 

ر شبكة الحاسوب العالمية؛ نظام عالوة و مكافئة؛ المعالجة اإللكترونية للمدفوعات عب

خدمات الدفع مزودة من قبل أجهزة و أنظمة اإلتصال الالسلكية؛ معالجة المدفوعات 

المتعلقة ببطاقات الشحن؛ إصدار رموز ذات قيمة في طبيعة قسائم الهدايا؛ إصدار 

شهادات الهدايا التي يمكن استبدالها بعد ذلك مقابل سلع أو خدمات؛ المعامالت المالية 

بر تقنية قواعد البيانات الوزعة على سلسلة كتل )بلوكتشاين(؛ اصدار رموز ذات قيمة ع

 36الواردة بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441253 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -شركة عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة 

 وقائمة طبقا لقوانين جزر القنال البريطانية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ار بي ،جزر القنال 1 1ايسبالند ، شارع هيلير ، جيرسي ، جيه أى 13

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية والشؤون العقارية وجميع  - 36الفئة 

 .36الخدمات الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441255 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -ي ار المحدودة شركة عبد اللطيف جميل أى ب

 وقائمة طبقا لقوانين جزر القنال البريطانية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ار بي ،جزر القنال 1 1ايسبالند ، شارع هيلير ، جيرسي ، جيه أى 13

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

لشؤون المالية والشؤون العقارية وجميع خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، ا - 36الفئة 

 .36الخدمات الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442517 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مؤلفه طبقا لقوانين الصين -هوايون ديجيتال كوموديتي ماركت كو ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق شينزى بلده هوجى مدينه دونجوان مقاطعه جوانجدونج  33رقم  1771غرفه 

 الصين

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 -تحويل األموال إلكترونياً  -تحليل مالي  -اإلدارة المالية  -خدمات التمويل  - 36الفئة 

تثمين  -والميداليات واألوراق المالية  تثمين القطع النقدية -استثمار رؤوس األموال 

السمسرة  -إدارة العقارات  -تثمين األعمال الفنية  -األعمال المصرفية  -المجوهرات 

أعمال  -توفير معلومات حول التأمين  –خدمات الكفالة والضمان  -في األوراق المالية 

 -مركية الماليه خدمات السمسرة الج –سمسرة التأمين  -سمسرة الرهونات  -الوصاية 

خدمات وكاالت العقارات  –اإلقراض مقابل ضمان  -جمع األموال لألعمال الخيرية 

 (36بالفئه )
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443857 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الجنسية فرد مصري -سامى عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة مطروح -الحمام  -العزبة الشرقية 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36خدمات الفئة  - 36الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444980 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -منصور عبد المجيد منصور عامر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش كليوباترا مصر الجديدة 13

 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36خدمات االستثمار العقارى الوارد بالفئه  - 36الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -الشركة الدولية للخدمات البريدية )ايجي سيرف( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العجوزة الجيزة -ش عبد المنعم رياض  44

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36الخدمات البريديه الواردة بالفئة  - 36الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

36 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445443 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئولية محدودة -إل سي جينيرال موتورز إل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة 41763-3777رينيسانس سنتر، ديترويت، ميتشيغان  377

 األمريكية

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين والتمويل؛ خدمات التأجير التمويلي؛ رعاية الفعاليات  - 36الفئة 

فعاليات الثقافية والرياضية والمشاركين فيها؛ تخليص وتسوية المعامالت الترفيهية، ال

المالية عبر شبكة الكمبيوتر العالمية؛ االستشارات المالية والخدمات االستشارية؛ 

الشؤون التمويلية، الشؤون المالية، وتحديداً المعلومات المالية، خدمات اإلدارة والتحليل؛ 

لية؛ المعلومات المالية المقدمة بالوسائل اإللكترونية في خدمات تقديم المعلومات الما

مجال المركبات؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بالقروض المالية؛ الخدمات المالية، 

وتحديداً قروض ملكية المركبات؛ خدمات االستشارات المالية المتعلقة بعقود التمويل 

عقارية، المنازل، الشقق السكنية، والضمان للمركبات، الخدمات العقارية، الخدمات ال

المباني والممتلكات التجارية، المعدات المنزلية، أجهزة مكتبية، األثاث وبضائع أخرى؛ 

خدمات التأمين والتمويل في مجال التأمين على الممتلكات، الخدمات العقارية، 

، تجديد، الممتلكات الخاصة، التأمين ضد الحوادث والتأمين على الحياة، وكذلك المباني

إعادة تشكيل المباني؛ خدمات بطاقات االئتمان؛ خدمات الرهن العقاري؛ تأجير 

السيارات؛ خدمات وكاالت العقارات؛ خدمات التثمين والتفتيش العقاري؛ خدمات تأجير 

واستئجار العقارات؛ تمويل شراء وقروض السيارات؛ التقييم المالي للمركبات الواردة 

 دون غيرها 36بالفئة 
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446935 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة عمومية محدودة  -ام تى ان جروب مانيجمينت سرفيسيز بى تى واى ال تى دى 

 لقوانين جنوب افريقيا المسئولية مؤلفة وقائمة وفقا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تي اتش افينيو , فيرالند , روديبورت , جاوتينج , جنوب افريقيا 14 - 716

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الشؤون التمويلية؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات األعمال  - 36الفئة 

اإلنترنت واألعمال المصرفية عن بعد؛ خدمات المصرفية بما في ذلك المنزلية وعبر 

الكفاالت المالية؛ خدمات التأمين والتمويل بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر اإلنترنت 

أو أي شبكة إلكترونية أخرى؛ خدمات الخصم بما في ذلك خدمات بطاقات الخصم؛ 

ذات قيمة  خدمات إصدار وإسترداد السندات والقسائم والنقاط؛ خدمات إصدار سندات

كمكافأة على والء العمالء؛ خدمات تقديم النقد والخصومات األخرى كجزء من برنامج 

والء العمالء؛ خدمات بطاقات االئتمان؛ خدمات بطاقات الشحن؛ خدمات بطاقة شراء 

مسبقة الدفع بما في ذلك معالجة المدفوعات اإللكترونية التي تتم من خالل البطاقات 

التأمين والتمويل والضمان المتعلقة بأجهزة وأدوات االتصاالت  مسبقة الدفع؛ خدمات

السلكية والالسلكية؛ خدمات توفير الخدمات التمويلية اإللكترونية وعبر اإلنترنت بما في 

ذلك خدمات تحويل األموال اإللكتروني وتسهيالت المعامالت النقدية اآلمنة عبر 

رنت في مجال المعامالت المالية ومعالجة اإلنترنت؛ خدمات توفير بوابة ويب على اإلنت

المدفوعات؛ خدمات معالجة المعامالت المالية عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ خدمات 

توفير خيارات دفع متعددة عن طريق المحطات اإللكترونية التي يديرها العميل 

وإدارة والمتاحة في الموقع في متاجر البيع بالتجزئة؛ خدمات توفير معلومات االستثمار 

األموال؛ خدمات إدارة األموال واالستثمارات؛ خدمات معلومات البورصة واألسهم 

والسندات وخدمات السمسرة؛ خدمات توفير المعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة 

بالشؤون المالية والخدمات المذكورة أعاله بما في ذلك توفير المعلومات من قاعدة 

ترنت أو أي شبكة إلكترونية أخرى؛ توفير المعلومات والمشورة بيانات الكمبيوتر أو اإلن

للمشترين المحتملين للسلع والبضائع ، وكل ذلك متعلق بشروط الدفع والتأمين ؛ الشؤون 

 36العقارية. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446938 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29 

 :التسجيل البإسم ط
 

شركة عمومية  -ام تى ان جروب مانيجمينت سرفيسيز )بى تى واى ( ال تى دى 

 محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين دولة جنوب افريقيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تي اتش افينيو , فيرالند , روديبورت , جاوتينج , جنوب افريقيا 14 - 716

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الشؤون التمويلية؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات األعمال  - 36الفئة 

المصرفية بما في ذلك المنزلية وعبر اإلنترنت واألعمال المصرفية عن بعد؛ خدمات 

الكفاالت المالية؛ خدمات التأمين والتمويل بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر اإلنترنت 

كترونية أخرى؛ خدمات الخصم بما في ذلك خدمات بطاقات الخصم؛ أو أي شبكة إل

خدمات إصدار وإسترداد السندات والقسائم والنقاط؛ خدمات إصدار سندات ذات قيمة 

كمكافأة على والء العمالء؛ خدمات تقديم النقد والخصومات األخرى كجزء من برنامج 

الشحن؛ خدمات بطاقة شراء  والء العمالء؛ خدمات بطاقات االئتمان؛ خدمات بطاقات

مسبقة الدفع بما في ذلك معالجة المدفوعات اإللكترونية التي تتم من خالل البطاقات 

مسبقة الدفع؛ خدمات التأمين والتمويل والضمان المتعلقة بأجهزة وأدوات االتصاالت 

بما في السلكية والالسلكية؛ خدمات توفير الخدمات التمويلية اإللكترونية وعبر اإلنترنت 

ذلك خدمات تحويل األموال اإللكتروني وتسهيالت المعامالت النقدية اآلمنة عبر 

اإلنترنت؛ خدمات توفير بوابة ويب على اإلنترنت في مجال المعامالت المالية ومعالجة 

المدفوعات؛ خدمات معالجة المعامالت المالية عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ خدمات 

عن طريق المحطات اإللكترونية التي يديرها العميل توفير خيارات دفع متعددة 

والمتاحة في الموقع في متاجر البيع بالتجزئة؛ خدمات توفير معلومات االستثمار وإدارة 

األموال؛ خدمات إدارة األموال واالستثمارات؛ خدمات معلومات البورصة واألسهم 

االستشارية المتعلقة  والسندات وخدمات السمسرة؛ خدمات توفير المعلومات والخدمات

بالشؤون المالية والخدمات المذكورة أعاله بما في ذلك توفير المعلومات من قاعدة 

بيانات الكمبيوتر أو اإلنترنت أو أي شبكة إلكترونية أخرى؛ توفير المعلومات والمشورة 

ن للمشترين المحتملين للسلع والبضائع ، وكل ذلك متعلق بشروط الدفع والتأمين ؛ الشؤو

 36العقارية. 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447077 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات   -تشايناميكس ميدل ايست انفيستمنت اند تراد بروموشن سينتر ليمتد 

 مسؤولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اوستين روود تسيمشاتسوي كيه  117 – 117/اف جروسفينور مانشون 17 117رووم 

 ال، هونج كونج.

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات التمويلية، خدمات تمويل البيع بالتقسيط، خدمات إدارة العقارات،  - 36الفئة 

إدارة  خدمات تأجير المكاتب ]عقارات[، الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، خدمات

العمارات، خدمات تأجير الشقق، خدمات تقييم المخاطر المالية، خدمات تقديم العروض 

 وال ترد ضمن فئات اخري. 36المالية وجميع هذه الخدمات واردة بالفئة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0364868 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/02/01 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 موفر -هاوسهولد بادجيت مانجمنت للتجارة االلكترونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى الجديدة  737ش  - 13عقار  -الدور االرضى  - 1شقة 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 2،3فى مجال الفئه  32خدمات الصيانه الوارده بالفئة   - 32الفئة 
 

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

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408994 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة الدولية لالستثمار العقارى 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة   -ش الثورة  37

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات اعمال البناء ، خدمات االشراف علي انشاء المباني ، خدمات عزل  - 32الفئة 

المباني ،خدمات منع التسرب من المباني ،خدمات تنظيف المباني )االسطح الخارجية و 

ني ضد الرطوبة ، خدمات هدم المباني ، خدمات الداخلية ( ، خدمات معالجة المبا

تركيب األبواب و النوافذ ،خدمات رصف الطرق ، خدمات أعمال السباكة ، خدمات 

 32بناء االسقف ، خدمات السنفرة الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -افاق مصر الحديثة للمقاوالت العامة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 6مدينه  7مج  3الحى  714شقه بالدور االرضى عقار رقم 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 32المقاوالت العامه و المتخصصه و المتكامله بالفئه  - 32الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 

الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425186 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسئوليه محدوده مؤلفة  -د كو.كيه جى كاتربيالر موتورين جى ام بى اتش ان

 وقائمة وفقا لقوانين دولة المانيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا -كيل  -74133-7فالكينشتاينر ستريت 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

واصالح وتركيب وصيانه وتجديد  -خدمات اصالح السفن ومحركات السفن - 32الفئة 

المحركات والموتورات البحريه وباالخص محركات الديزل والغاز للتطبيقات  وخدمه

مجموعات  -كونها منتجات مسبك للتطبيقات البحريه  -اجزاء الماكينه  -البحريه 

القوارب والسفن والمراكب المائيه االخري واجزاء من  -المولدات للتطبيقات البحريه 

 32المنتجات المذكوره بالفئه 
 

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

9656359مع العالمة رقم 



 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429366 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مه مصريهشركة مساه -اربو لخدمات االتصاالتش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  76شارع  167

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع خدمات الفئة  - 32الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429812 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -شركة الدولية لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع الثورة  37

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

شراف علي انشاء المباني ،خدمات عزل خدمات اعمال البناء ، خدمات اال - 32الفئة 

المباني ، خدمات منع التسرب من المباني ، خدمات تنظيف المباني )االسطح الخارجية 

و الداخلية ( ، خدمات معالجة المباني ضد الرطوبة ، خدمات هدم المباني ، خدمات 

ت تركيب األبواب و النوافذ ، خدمات رصف الطرق ، خدمات اعمال السباكة ، خدما

 32بناء األسقف ، خدمات السنفرة الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -اي اتش سي سي لالنشاءات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -ر السويس النزهه الجديده ارض ايديال جس

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 32المقاوالت العامة للفئه  - 32الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443528 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -المطورون العقاريون مافين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الثاني -جالييريا مول  -يوليو  76محور  47 -الشيخ زايد  -الجيزه 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع خدمات الفئة  - 32الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره   االشتراطات        :   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443530 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -المطورون العقاريون مافين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الثاني -جالييريا مول  -يوليو  76 محور 47 -الشيخ زايد  -الجيزه 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع خدمات الفئة  - 32الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -محمد حسني محمود بيومى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عين شمس -منشيه التحرير -ش د  العزيز حلمى 13

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 32الخدمات الواردة بالفئه  - 32الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445241 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/13 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 جاكوار الند روفر ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة -ال إف  4 3ابي رود وايتلي كوفينتري سي في 

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات إنشاء المباني؛ خدمات اإلصالح؛ خدمات التركيب؛ خدمات صيانة  - 32الفئة 

ة والعناية بـ وتنظيف ودهان وتلميع مركبات وتصليح وإصالح وتجديد وترميم ومعاين

الركاب، الطائرات بدون طيار، مركبات جوية بدون طيار، آالت تصنيع السيارات، 

محركات االحتراق الداخلي أو ألجزاء ولوازم كافة هذه البضائع؛ إضفاء التشطيبات أو 

شخيص أو الطالءات الخارجية على المركبات ]إصالح وصيانة المركبات[؛ خدمات الت

الفحص، وجميعها للمركبات أو ألجزائها ولوازمها، أو لمحركات االحتراق الداخلي؛ 

تجميع لوازم للمركبات )خدمات التجميع أو التركيب(؛ خدمات المساعدة في تصليح 

المركبات المعطلة ]تصليح[؛ تقديم خدمة الطوارئ للمساعدة على اإلصالح على 

ئن والمحركات؛ تقديم المساعدة على الصيانة الطريق؛ ضبط المركبات ذات المكا

وإصالح المركبات ومعلومات للسائقين فيما يتعلق بمركباتهم؛ خدمات الصيانة 

والتحديث واإلصالح التشخيصي لألنظمة االلكترونية داخل السيارة أو أنظمة الترفيه 

ركبات؛ داخل السيارة؛ خدمات محطات الشحن للمركبات الكهربائية؛ شحن بطاريات الم

تعديل المركبات حسب الطلب ]إصالح وصيانة المركبات[؛ ضبط المركبات حسب 

الطلب ]إصالح وصيانة المركبات[؛ خدمات تحديث السيارات ]إصالح وصيانة 

المركبات[؛ خدمات تكييف مواصفات السيارات حسب الطلب ]إصالح وصيانة 

علقة بأي من الخدمات المركبات[؛ تقديم المعلومات واالستشارات والنصائح المت

 32المذكورة آنفاً وللتزويد بالقطع للمركبات البرية ذات المحركات الواردة بالفئة 
 

9896593العالمة 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤليه محدوده -شركة جينيرال موتورز ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 3777 - 41763رينيساس سنتر ، ديترويت ، والية ميشيغان  377

 االمريكية

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

رات والمحركات؛ خدمات اإلصالح الصيانة، وإصالح وخدمة السيا - 32الفئة 

والصيانة التشخيصية للسيارات؛ أنظمة المكابح الهندسية، أنظمة التوجيه وغيرها من 

القطع )مكونات(؛ والصيانة، خدمات وإصالح قطع وإكسسوارات السيارات؛ خدمات 

اإلصالح على جوانب الطرق في حاالت الطوارئ للسيارات؛ تركيب، والصيانة، 

أجهزة الكشف عن سرقة المركبات، أنظمة وأجهزة اإلبالغ والتعقب إصالح وخدمة 

 ( دون غيرهـــــــــــــا32الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 
 

و  989559العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -االشتراطات        :      منح الطالب حق االسبقيه 

غيرها
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة مؤلفة  -هانغتشو هيستوريج تيكنولوجى كو.، ال. تى .دى 

 وقائمة وفقا لقوانين دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -نجيانغ ديستركت هانغتشو بي -دانفنغ روود   333 - 7يونيت بى بيلدينج  372روم 

 تشيجيانغ الصين

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تركيب وإصالح األجهزة الكهربائية؛ خدمات تركيب وصيانة  - 32الفئة 

وإصالح المعدات اآللية؛ خدمات تركيب وصيانة وإصالح أجهزة الكمبيوتر؛ خدمات 

يانة وإصالح السيارات؛ خدمات إزالة التشويش في األجهزة الكهربائية؛ خدمات ص

تنظيف المركبات؛ خدمات إصالح أجهزة التصوير الفوتوغرافي؛ خدمات تركيب 

وإصالح أجهزة اإلنذار ضد الحريق؛ خدمات تركيب وإصالح أجهزة اإلنذار ضد 

 32السرقة؛ خدمات إصالح خطوط الكهرباء. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -شركة بوابه الشرق القاهرة الجديده لالستثمارات العقاريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القطاع االول مركز المدينه  63بالدور االرضى قطعه رقم  7جناح أ  بالوحده رقم 

 هالقاهرة الجديد

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 32انشاء وتشييد وصيانة مباني الواردة بالفئه  - 32الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

54 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446241 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/23 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه-الشركة المصرية أرسكويرد للمقاوالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة -روكسي  -ش المماليك الدور االول   4

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 32المقاوالت الواردة بالفئة  - 32الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -اكسون موبيل كوربوريشن 

 الواليات المتحدة االمريكية -نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اليات المتحده الو 23733- 7731تكساس  -ايرفينج  -الس كوليناس بوليفارد  3333

 االمريكيه

 37 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  32خدمات صيانه المركبات ؛خدمات تزييت المركبات الواردة بالفئه  - 32الفئة 

 غيرها
 

وغيرها935659و130509االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

56 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0376996 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/09/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا  -امازون تكنولوجيز انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -  31173واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  417

 38 : مةالــــــات العـــفئ
 

االتصاالت وبالتحديد االتصال بواسطة االجهزة االلكترونية المحمولة  - 31الفئة 

ومشغالت الوسائط المحمولة واالجهزة الرقمية المحمولة والسماعات والسماعات الذكية 

وسماعات الصوت ومكبرات الصوت و مضخمات الصوت لبث والوصول واستقبال 

فير وتدفق والعرض والحفظ والتخزين المؤقت ونقل وتحميل وتنزيل وتشفير وفك تش

الصوت والسمعيات والصور المرئية والبيانات والكتب والصور والفيديوهات 

والنصوص والمحتويات واالعمال السمعبصرية واالعمال متعددة الوسائط واالعمال 

صرية االدبية والملفات وغيرها من االعمال االلكترونية، تدفق المواد السمعية والب

والسمعبصرية عبر االنترنت أو الحاسوب أو شبكة االتصاالت، خدمات االتصاالت 

وبالتحديد بث وتوزيع الصوت والسمعيات والصور المرئية عبر شبكات االتصاالت 

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

والفيديوي عبر االنترنت، خدمات البث عبر بعد، البث الصوتي، خدمة البث الصوتي 

االنترنت، االتصاالت عن بعد وبالتحديد االتصاالت عبر االتصال بواسطة االجهزة 

االلكترونية المحمولة ومشغالت الوسائط المحمولة واالجهزة الرقمية المحمولة لبث 

 والوصول واستقبال وتحميل وتنزيل وتشفير وفك تشفير وتدفق والعرض والحفظ

والتخزين المؤقت ونقل الصوت والسمعيات والصور المرئية والبيانات والكتب 

والصور والفيديوهات والنصوص والمحتويات واالعمال السمعبصرية واالعمال متعددة 

الوسائط واالعمال االدبية والملفات وغيرها من االعمال االلكترونية، ، تدفق المواد 

االنترنت أو الحاسوب أو شبكة االتصاالت، ، السمعية والبصرية والسمعبصرية عبر 

خدمات االتصاالت وبالتحديد بث وتوزيع الصوت والسمعيات والصور المرئية عبر 

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

ت عن االتصاالت عن بعد، خدمات الوصول عبر االتصاالت عن بعد، خدمات االتصاال

بعد وبالتحديد البث االلكتروني للملفات الصوتية المتدفقة والقابلة للتنزيل عبر الحاسوب 

وشبكات االتصاالت، خدمات البث عبر الشبكة، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد 

البث االلكتروني الصوتيات المتدفقة والمنزلة والفيديو وملفات المحتويات متعددة 

وب وشبكات االتصاالت، البث الصوتي للكلمة المنطوقة والموسيقى الوسائط عبر الحاس

والحفالت الموسيقية وبرامج الراديو، البث االلكتروني للمعلومات والبيانات، توفير 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

الوصول الى قواعد البيانات، توفير خدمات االتصال باالتصاالت عن بعد لنقل الصور 

نات والوسائط والمحتويات الى والرسائل والصوت والصورة والسمعبصريات والبيا

الوسائط داخل المركبات وأنظمة االتصال وأنظمة المعلومات والترفيه وأنظمة المالحة، 

أنظمة االتصاالت عن بعد وبالتحديد ارسال المدونات الصوتية، خدمات االتصاالت عن 

بعد البث عبر الشبكات، خدمات ارسال معلومات تشخيص المركبات عبر الحاسوب 

ات االتصاالت، ارسال معلومات حالة المركبة عبر الحاسوب وشبكات وشبك

االتصاالت، خدمات االتصاالت وبالتحديد ارسال الصوت والسمعيات والصور المرئية 

والبيانات بواسطة الحاسوب والبث الرقمي واالقمار الصناعية وشبكات االتصاالت عن 

ائق المركبة بمعلومات وبالتحديد بعد وشبكات االتصال الالسلكي واالنترنت لتزويد س

حالة المرور وحالة الطقس ومعلومات مسافة السفر ومعلومات االصطفاف باالضافة 

الى خدمات الراحة والسالمة، البث عبر االقمار الصناعية للرسائل والبيانات للمالحة 

ماتي عبر الهواء، بث البيانات والصوت والصور عبر االقمار الصناعية، االرسال التيلي

)عن طريق تقنية المعلومات( للمعلومات في مجال خدمة االتصال داخل المركبة لتتبع 

ومالحة المركبة الالسلكية، خدمات االتصاالت الالسلكية وبالتحديد البث االلكتروني 

الالسلكي فيما يتعلق بنقاط االهتمام للمركبات، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد 

 دون غيرها. 31سائل والبيانات والواردة بالفئة البث االلكتروني للر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400656 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة قائمه ومنظمه بموجب القوانين المرعيه في واليه  -سيسكو تكنولوجى انك 

 دة االمريكيهالواليات المتح -كاليفورنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات المتحده  33134كاليفورنيا  -ويست تاسمان درايف , سان هوزيه  127

 االمريكية

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات االتصاالت السلكية  - 31الفئة 

مات والبيانات والمستندات والصور وتطبيقات البرمجيات والالسلكية وتحديدًا نقل المعلو

عبر اإلنترنت؛ النقل اإللكتروني للبيانات والمستندات المتعددة الوسائط عبر الطرفيات 

الحاسوبية؛ خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتحديدًا توفير خدمات المؤتمرات 

عات المباشرة )ان الين( المرتكزة المنعقدة عن بعد وخدمات المؤتمرات ارئية واالجتما

على الويب والتي تتيح للمشاركين إمكانية رؤية المستندات والبيانات والصور عبر 

متصفّح الويب بشكل متزامن وغير متزامن وتبادلها وتحريرها ومناقشتها؛ تزويد 

بعد  العمالء بتقارير مباشرة )أن الين( حول أداء وفعالية وحالة المؤتمرات المنعقدة عن

والمؤتمرات المرئية واالجتماعات المرتكزة على الويب؛ خدمات االتصاالت السلكية 

والالسلكية وتحديدًا تمكين العمالء وموظفيهم من الدخول اآلمن وعن بعد إلى الشبكات 

الحاسوبية الخاصة عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت المتعددة الوسائط في الزمن 

ويب عبر موقع إلكتروني على االنترنت لرؤية المستندات الحقيقي والمرتكزة على ال

وإدارتها وتحريرها وتخزينها؛ خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتحديدًا تسهيل 

التعاون والتدريب المباشر )ان الين( لموظفي الشركات والمؤسسات الحكومية عن بعد؛ 

خدمات التعاون المباشر )ان الين( خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتحديدًا توفير 

التي تسمح للمستخدمين عن بعد الولوج إلى المستندات والبيانات والتقاويم وقوائم المهام 

ودفاتر العناوين ومنتديات المناقشة المشتركة في ما بينهم؛ الخدمات االستشارية في 

ل وخدمات مجال التخطيط لالتصاالت السلكية والالسلكية لتأمين استمرارية العم

االتصاالت للبريد االلكتروني وخدمات التواصل بواسطة تقنية نقل الصوت عبر 

بروتوكول اإلنترنت ؛ الخدمات االستشارية في مجال تخطيط االجتماعات المباشرة )ان 

الين( والفعاليات والندوات والتوزيع المباشر )ان الين( للمواد ذات الصلة وتنظيمها 

ت دعم االجتماعات والفعاليات المباشرة )ان الين( وتحديدًا وإنتاجها وعقدها؛ خدما

تطوير وعقد االجتماعات والفعاليات المباشرة )ان الين( للعمالء وعقدها والتوزيع 

المباشر )ان الين( للمواد ذات الصلة؛ خدمات البث عبر االنترنت وتحديدًا اإلذاعة 

بالفعاليات واالجتماعات الحية إلى  والبث التدفقي للتسجيالت السمعية والمرئية الخاصة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 989 عدد

الحضور عن بعد والتوزيع المباشر )ان الين( للمواد ذات الصلة؛ إذاعة البرامج عبر 

الشبكات الحاسوبية؛ البث التدفقي لمحتويات الصوت والبيانات والفيديو والصور على 

حاسوب بشأن اإلنترنت؛ توفير منتديات مباشرة )ان الين( لنقل الرسائل بين مستخدمي ال

تطوير العروض التقديمية المتعددة الوسائط واالجتماعات المباشرة )ان الين( 

والفعاليات المباشرة )ان الين( والتدريب المباشر )ان الين( والمبيعات المباشرة )ان 

الين( والتسويق المباشر )ان الين( والتخطيط لها وإجرائها؛ توفير غرف محاورة 

ات النشرات االلكترونية لنقل الرسائل بين المستخدمين في مباشرة )ان الين( ولوح

المجاالت ذات االهتمام العام؛ توفير منتديات مباشرة )ان الين( لنقل الرسائل والبيانات 

بين مستخدمي الحاسوب؛ توفير قاعدة بيانات مباشرة )ان الين( للمعلومات المتعلقة 

فير خدمات االتصاالت اإللكترونية في باالتصاالت السلكية والالسلكية واإلنترنت؛ تو

الزمن الحقيقي على شبكة حاسوبية تمكن المستخدمين من البحث عن المعلومات 

واألفراد وتحديد موقعهم والتواصل والتعاون معهم ومشاركة الشاشات الحاسوبية 

ر واألسطح المكتبية والبيانات والمستندات اإللكترونية ومحتويات الفيديو والتطبيقات عب

اإلنترنت؛ توفير خدمات االتصاالت المتعددة الوسائط في الزمن الحقيقي عبر موقع 

إلكتروني على اإلنترنت لجدولة التقاويم وأسماء وعناوين المعارف واالجتماعات 

المباشرة )ان الين( والمؤتمرات الهاتفية والمؤتمرات المرئية وإدارتها؛ خدمات 

المرئية؛ خدمات المؤتمرات عبر الويب؛ خدمات  المراسلة اآلنية؛ خدمات المؤتمرات

المؤتمرات الهاتفية؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل التي تسمح للمستخدمين 

بالمشاركة في االجتماعات والصفوف المرتكزة على الويب، مع إمكانية الحصول على 

المراسلة البيانات والمستندات والصور وتطبيقات البرمجيات عبر متصفّح ويب؛ 

الصوتية اإللكترونية وتحديدًا تسجيل الرسائل الصوتية ونقلها تتابعياً؛ خدمات 

االتصاالت الهاتفية عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتحديدًا 

توفير توصيالت االتصاالت السلكية والالسلكية بشبكة حاسوبية عالمية وما يتعلق بذلك 

-تصاالت السلكية والالسلكية والمهاتفة؛ الخدمات المباشرة )انمن خدمات بوابة اال

الين( وتحديدًا توفير المعلومات عبر الشبكات الحاسوبية المحلية والعالمية حول 

االتصاالت السلكية والالسلكية والمهاتفة؛ البرمجيات التي تسهل االتصاالت المرئية 

ة؛ خدمات االتصال من خالل والصوتية بين األطراف؛ خدمات المؤتمرات الصوتي

البريد اإللكتروني وتقنية نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت ؛ نقل الصوت 

والمحتويات السمعية والصور البصرية والبيانات بواسطة شبكات االتصاالت السلكية 

والالسلكية وشبكات التواصل الالسلكي واالنترنت وشبكات خدمات المعلومات وشبكات 

فير الوصول إلى اإلنترنت والشبكات الحاسوبية وقواعد البيانات والتطبيقات البيانات؛ تو

 الحاسوبية؛ والنقل اإللكتروني للرسائل.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400663 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

نظمه بحسب قوانين مرعيه في واليه شركة قائمه و م -سيسكو تكنولوجى انك 

 كاليفورنيا الواليات المتحده االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات المتحده  33134كاليفورنيا  -وست تاسمان درايف , سان هوزيه  127

 االمريكية

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

؛ خدمات االتصاالت السلكية خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية - 31الفئة 

والالسلكية وتحديدًا نقل المعلومات والبيانات والمستندات والصور وتطبيقات البرمجيات 

عبر اإلنترنت؛ النقل اإللكتروني للبيانات والمستندات المتعددة الوسائط عبر الطرفيات 

لمؤتمرات الحاسوبية؛ خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتحديدًا توفير خدمات ا

المنعقدة عن بعد وخدمات المؤتمرات ارئية واالجتماعات المباشرة )ان الين( المرتكزة 

على الويب والتي تتيح للمشاركين إمكانية رؤية المستندات والبيانات والصور عبر 

متصفّح الويب بشكل متزامن وغير متزامن وتبادلها وتحريرها ومناقشتها؛ تزويد 

ة )أن الين( حول أداء وفعالية وحالة المؤتمرات المنعقدة عن بعد العمالء بتقارير مباشر

والمؤتمرات المرئية واالجتماعات المرتكزة على الويب؛ خدمات االتصاالت السلكية 

والالسلكية وتحديدًا تمكين العمالء وموظفيهم من الدخول اآلمن وعن بعد إلى الشبكات 

صاالت المتعددة الوسائط في الزمن الحاسوبية الخاصة عبر اإلنترنت؛ خدمات االت

الحقيقي والمرتكزة على الويب عبر موقع إلكتروني على االنترنت لرؤية المستندات 

وإدارتها وتحريرها وتخزينها؛ خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتحديدًا تسهيل 

بعد؛  التعاون والتدريب المباشر )ان الين( لموظفي الشركات والمؤسسات الحكومية عن

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتحديدًا توفير خدمات التعاون المباشر )ان الين( 

التي تسمح للمستخدمين عن بعد الولوج إلى المستندات والبيانات والتقاويم وقوائم المهام 

ودفاتر العناوين ومنتديات المناقشة المشتركة في ما بينهم؛ الخدمات االستشارية في 

تخطيط لالتصاالت السلكية والالسلكية لتأمين استمرارية العمل وخدمات مجال ال

االتصاالت للبريد االلكتروني وخدمات التواصل بواسطة تقنية نقل الصوت عبر 

بروتوكول اإلنترنت ؛ الخدمات االستشارية في مجال تخطيط االجتماعات المباشرة )ان 

ان الين( للمواد ذات الصلة وتنظيمها الين( والفعاليات والندوات والتوزيع المباشر )



تنمية التجارة الداخليةجهاز   
 

 

 

61 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

وإنتاجها وعقدها؛ خدمات دعم االجتماعات والفعاليات المباشرة )ان الين( وتحديدًا 

تطوير وعقد االجتماعات والفعاليات المباشرة )ان الين( للعمالء وعقدها والتوزيع 

اإلذاعة  المباشر )ان الين( للمواد ذات الصلة؛ خدمات البث عبر االنترنت وتحديدًا

والبث التدفقي للتسجيالت السمعية والمرئية الخاصة بالفعاليات واالجتماعات الحية إلى 

الحضور عن بعد والتوزيع المباشر )ان الين( للمواد ذات الصلة؛ إذاعة البرامج عبر 

الشبكات الحاسوبية؛ البث التدفقي لمحتويات الصوت والبيانات والفيديو والصور على 

فير منتديات مباشرة )ان الين( لنقل الرسائل بين مستخدمي الحاسوب بشأن اإلنترنت؛ تو

تطوير العروض التقديمية المتعددة الوسائط واالجتماعات المباشرة )ان الين( 

والفعاليات المباشرة )ان الين( والتدريب المباشر )ان الين( والمبيعات المباشرة )ان 

طيط لها وإجرائها؛ توفير غرف محاورة الين( والتسويق المباشر )ان الين( والتخ

مباشرة )ان الين( ولوحات النشرات االلكترونية لنقل الرسائل بين المستخدمين في 

المجاالت ذات االهتمام العام؛ توفير منتديات مباشرة )ان الين( لنقل الرسائل والبيانات 

مات المتعلقة بين مستخدمي الحاسوب؛ توفير قاعدة بيانات مباشرة )ان الين( للمعلو

باالتصاالت السلكية والالسلكية واإلنترنت؛ توفير خدمات االتصاالت اإللكترونية في 

الزمن الحقيقي على شبكة حاسوبية تمكن المستخدمين من البحث عن المعلومات 

واألفراد وتحديد موقعهم والتواصل والتعاون معهم ومشاركة الشاشات الحاسوبية 

ات والمستندات اإللكترونية ومحتويات الفيديو والتطبيقات عبر واألسطح المكتبية والبيان

اإلنترنت؛ توفير خدمات االتصاالت المتعددة الوسائط في الزمن الحقيقي عبر موقع 

إلكتروني على اإلنترنت لجدولة التقاويم وأسماء وعناوين المعارف واالجتماعات 

المرئية وإدارتها؛ خدمات المباشرة )ان الين( والمؤتمرات الهاتفية والمؤتمرات 

المراسلة اآلنية؛ خدمات المؤتمرات المرئية؛ خدمات المؤتمرات عبر الويب؛ خدمات 

المؤتمرات الهاتفية؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل التي تسمح للمستخدمين 

بالمشاركة في االجتماعات والصفوف المرتكزة على الويب، مع إمكانية الحصول على 

ات والمستندات والصور وتطبيقات البرمجيات عبر متصفّح ويب؛ المراسلة البيان

الصوتية اإللكترونية وتحديدًا تسجيل الرسائل الصوتية ونقلها تتابعياً؛ خدمات 

االتصاالت الهاتفية عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتحديدًا 

ية بشبكة حاسوبية عالمية وما يتعلق بذلك توفير توصيالت االتصاالت السلكية والالسلك

-من خدمات بوابة االتصاالت السلكية والالسلكية والمهاتفة؛ الخدمات المباشرة )ان

الين( وتحديدًا توفير المعلومات عبر الشبكات الحاسوبية المحلية والعالمية حول 

الت المرئية االتصاالت السلكية والالسلكية والمهاتفة؛ البرمجيات التي تسهل االتصا

والصوتية بين األطراف؛ خدمات المؤتمرات الصوتية؛ خدمات االتصال من خالل 

البريد اإللكتروني وتقنية نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت ؛ نقل الصوت 

والمحتويات السمعية والصور البصرية والبيانات بواسطة شبكات االتصاالت السلكية 

لكي واالنترنت وشبكات خدمات المعلومات وشبكات والالسلكية وشبكات التواصل الالس

البيانات؛ توفير الوصول إلى اإلنترنت والشبكات الحاسوبية وقواعد البيانات والتطبيقات 

 31الحاسوبية؛ والنقل اإللكتروني للرسائل بالفئه 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429367 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه -اربو لخدمات االتصاالت ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  76شارع  167

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 31جميع خدمات الفئة  - 31الفئة 
 

اللوان الموضحه بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439632 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤلفة طبقا لقوانين المملكة المتحدة -فودافون جروب بي ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة  -اف ان  7 14بيركشير آر جي  -يوبوري ن -ذا كونيكشن  -فودافون هاوس 

 المتحدة

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت، االتصاالت المتحركة والثابتة وخدمات االتصاالت عبر  - 31الفئة 

الهاتف وعبر األقمار الصناعية واالتصاالت عبر الهواتف الخلوية واالتصال عبر 

والفاكس الالسلكي وأجهزة النداء الالسلكية وخدمات  الهاتف الالسلكي والخلوي

االتصال الالسلكي، خدمات نقل الصوت، خدمات الرسائل الصوتية والبريد الصوتي، 

خدمات البريد االلكتروني للبيانات والصوت، إكراء واستئجار وتأجير أجهزة 

االتصاالت،  االتصاالت والراديو والهاتف الالسلكي والفاكس الالسلكي، تأجير مرافق

استئجار دوائر الهواتف، اتصال البيانات عبر الراديو وعبر االتصاالت وعبر األقمار 

الصناعية، اإلرسال واالستقبال عبر الراديو، خدمات االتصال عبر األقمار الصناعية 

و/أو التلفزيون و/أو الراديو، خدمات االتصال على هيئة إرسال واستقبال الصوت، 

بروتوكول االنترنت، خدمات االتصاالت عبر شبكة كمبيوتر  الصوت عبر خدمات

عالمية أو االنترنت، خدمات تقنيات المعلومات، خدمات االتصال عبر تقنيات 

المعلومات، تجميع وإرسال الرسائل عبر الهواتف والهواتف المتحركة، توصيل 

خطوط واستقبال الصوت والبيانات والصور، خدمات االتصال عبر الهاتف مقدمة ل

االتصال المباشر ومراكز االتصال، خدمات فحص المكالمات الهاتفية اآللية، خدمات 

الرسائل الصوتية الهاتفية اآللية، خدمات االتصال عبر الهاتف على هيئة خدمات الرد 

اآللي على الهاتف، خدمات الترقيم الشخصي )خدمات هاتفية(، إعارة أجهزة االتصاالت 

ال أو الفقدان أو السرقة، توفير خدمات االنترنت تحديداً خدمات البديلة في حالة األعط

الوصول لإلنترنت، خدمات مزودي خدمة االنترنت )آي اس بيه(، اتصاالت المعلومات 

)بما في ذلك صفحات الويب( وبرامج الكمبيوتر وأيٍ من البيانات األخرى، خدمات 

ت االتصال الالسلكي واسع البريد االلكتروني، توفير خدمات واسعة النطاق، خدما

النطاق، توفير الوصول إلى االنترنت عبر شبكات السلكية واسعة النطاق، توفير 

الوصول إلى االنترنت عبر شبكات ألياف بصرية واسعة النطاق، خدمات االتصال 

الالسلكي، الهواتف الالسلكية، خدمات االتصاالت عبر الشبكات الرقمية، توفير وصول 

نترنت، خدمات االتصاالت المقدمة عبر منافذ االنترنت، توفير خدمات إلى منافذ اال

االتصاالت التي أساسها الموقع ألجهزة االتصاالت، توفير نقل البيانات عبر بروتوكول 

تطبيق السلكي ]دبليو إيه بيه[ بما في ذلك تلك الخدمات التي تستخدم قناة اتصال آمنة، 

علقة أو تُعّرف أجهزة وأدوات الهاتف توفير المعلومات عن االتصاالت المت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

واالتصاالت، خدمات توجيه وتوصيل االتصاالت عن بعد، خدمات تبادل البيانات 

االلكترونية، نقل البيانات بواسطة االتصاالت، تدفق البيانات، تدفق محتوى الوسائط 

وسيقى الرقمي بما في ذلك األفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات والم

والنصوص والبيانات والصور والرسومات البيانية ونغمات الرنين عبر االنترنت أو 

شبكة اتصاالت، توصيل محتوى الوسائط الرقمية بما في ذلك األفالم وبرامج التلفزيون 

وبرامج الراديو والفيديوات والموسيقى والنصوص والبيانات والصور والرسومات 

االنترنت أو شبكة اتصاالت، خدمات نقل البيانات، خدمات البيانية ونغمات الرنين عبر 

البث، خدمات بث البيانات، بث أو نقل برامج الراديو والتلفزيون، نقل محتوى الصوت 

والفيديو الرقمي متعددة الوسائط بواسطة االتصاالت، النقل االلكتروني لملفات الصوت 

االت االلكترونية، نقل األخبار والفيديو عبر شبكات كمبيوتر وغيرها من شبكات االتص

ومعلومات عن أخبار اليوم، توصيل الموسيقى الرقمية بواسطة االتصاالت، توفير 

وصول لمواقع الشبكات االجتماعية، خدمات االتصاالت لتوفير النصوص المرئية 

والتلكس وخدمات بيانات المشاهدات وخدمات االتصال بالفيديو وخدمات النصوص 

لية، خدمات إرسال الرسائل تحديداً إرسال واستقبال وإعادة إرسال المرئية التفاع

الرسائل في صيغة نصوص أو صوت أو رسوم بيانية أو فيديو أو تركيبة من هذه 

الصيغ، خدمات إرسال الرسائل الموحدة، خدمات البريد الصوتي، تقديم االتصاالت عبر 

انات، خدمات عقد المؤتمرات المرئية، االرتباط بالشبكة العالمية للكمبيوتر أو قواعد البي

خدمات الهواتف المرئية، توفير توصيالت االتصاالت باإلنترنت أو قواعد البيانات، نقل 

الرسائل والبيانات والصور عبر الكمبيوتر، خدمات االتصال بالكمبيوتر، توفير خدمات 

ات الكمبيوتر المؤتمرات االلكترونية، توفير واستئجار وقت الوصول إلى قواعد بيان

ولوحات نشرات الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر وشبكات االتصال التفاعلية بالكمبيوتر 

والمنشورات االلكترونية في مجاالت مختلفة والترويج وكتالوجات الخدمة ومعلومات 

واالبحاث المحوسبة والمواد المرجعية، توفير وصول للمحتوى التعليمي ومواقع الويب 

ت االتصال للتحكم عن بعد باألجهزة االلكترونية، توفير شبكات والبوابات، خدما

االتصال ألنظمة القياس الذكية، خدمات االتصال لتوصيل رسائل ومكالمات الطوارئ، 

النقل االلكتروني للبيانات والمستندات عبر طرفيات الكمبيوتر واألجهزة االلكترونية، 

ة االتصاالت وأنظمة االتصال بالبيانات، إرسال اإلشارات للتجارة االلكترونية عبر أنظم

توفير وصول لشبكات االتصال االلكترونية وقواعد البيانات االلكترونية، توفير مرافق 

االتصال لتبادل البيانات الرقمية، االتصال بالبيانات بواسطة االتصاالت، نقل البيانات 

وت والصورة والفيديو بما في ذلك بواسطة األجهزة السمعية البصرية، نقل إشارات الص

والبيانات، توفير وصول لقواعد البيانات، خدمات االتصاالت لترابط بنك البيانات، 

خدمات تبادل البيانات االلكترونية، خدمات بيانات البريد االلكتروني، خدمات بث 

واتصال البيانات، توفير وصول إلى البنية التحتية لالتصاالت للمستخدمين اآلخرين، 

لومات متعلقة باالتصاالت وتوفير توصيالت اتصاالت الكترونية، خدمات توفير مع

بوابات االتصاالت، خدمات االتصاالت التفاعلية، خدمات شبكات االتصاالت، خدمات 

استشارات االتصاالت، خدمات االتصاالت لركاب الطائرات، توفير وصول لخدمات 

الكترونياً وتسهيالت المعامالت الدفع االلكتروني بما في ذلك خدمات تحويل األموال 

عبر الشبكة، توفير توصيالت وشبكات االتصاالت لالستخدام مع إنترنت األشياء ]آي 

أو تي[، توفير وصول لمنصات التجارة االلكترونية على اإلنترنت، نقل المعلومات 

الناتجة عن مراقبة حركة المرور، توفير الوصول لخدمات دليل العناوين والتقاويم 

ليوميات عبر االنترنت، توفير وصلول لشبكات البيانات للمستخدمين، نقل البيانات وا

الرقمية على هيئة محتوى وسائط رقمية يتم توليدها من قبل المستخدمين، خدمات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

الوصول لشبكات الكمبيوتر مقدمة بواسطة وسائل إيثرنت المترو، النقل االلكتروني 

المقدمة عبر شبكات األلياف البصرية والالسلكية للبيانات المشفرة، خدمات االتصاالت 

 31والكبلية الواردة بالفئة 
 

وغيرها 956595العالمة 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442518 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مؤلفه طبقا لقوانين الصين -وايون ديجيتال كوموديتي ماركت كو ليمتد ه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق شينزى بلده هوجى مدينه دونجوان مقاطعه جوانجدونج  33رقم  1771غرفه 

 الصين

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير وصول المستخدم  - البث اإلذاعي -خدمات الهاتف  -إرسال الرسائل  - 31الفئة 

تدفق  -توفير امكانية الوصول إلى قواعد البيانات  -إلى شبكات الكمبيوتر العالمية 

خدمات النداء اآللي  -خدمات التلكس  -البث عن طريق األقمار الصناعية  -البيانات 

بث الرسائل  -]عن طريق جهاز السلكي أو هاتف أو وسيلة اتصال إلكترونية أخرى[ 

توفير  -االتصاالت عبر النهايات الطرفية بالحاسوب  -ر بمساعدة الحاسوب والصو

تأجير وقت  -توفير المنتديات عبر اإلنترنت  -المعلومات في مجال االتصاالت 

 -نقل الفيديو عند الطلب  -نقل البريد اإللكتروني  -للوصول إلى شبكات حاسوب عالمية 

تأجير  -االت لخدمات التسوق عن بعد توفير قنوات اتص -خدمات البريد الصوتي 

 (31البث التليفزيوني عبر الكابل بالفئه ) -أجهزة إرسال الرسائل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443955 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -السيد عمرو محمد السعيد عوض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش السلطان عبد العزيز االزاريطه 72صفحه  33باب شرق تنظيم 

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

سيبر نت وعرض مصنفات سمعيه وبصريه وسمعيه عن طريق الكمبيوتر  - 31الفئة 

 31واالنترنت بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان  -دامها مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخ

الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444305 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد يمني الجنسيه -نجيب محفوظ على سعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تعز اليمن

 38 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 دون غيرها 31جميع خدمات الفئه  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444543 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -تنسنت هولدنج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جي تي سنتري يارد كريكيت سكوير هاتشينز درايف جورج ، 7611صندوق بريد 

 تاون،  جراند كايمان، كايمان ايالند

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات االتصاالت بعيدة المدى إلرسال  - 31الفئة 

خدمات  البيانات، خدمات تبادل البيانات واالتصاالت اإللكترونية بين األطراف؛

االتصاالت عبر شبكات الحاسوب؛ إرسال البيانات عبر شبكات البيانات، بما في ذلك 

شبكات الحاسوب العالمية وشبكات الهواتف الالسلكية؛ خدمات المراسلة عبر اإلنترنت؛ 

خدمات إرسال المعلومات على اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت عبر األجهزة الطرفية 

سائل والصور بمساعدة الحاسوب؛ خدمات اتصاالت للحاسوب؛ خدمات إرسال الر

البريد اإللكتروني؛ خدمات البريد اإللكتروني؛ تأجير صناديق البريد اإللكترونية؛ توفير 

اللوحات اإلعالنية اإللكترونية إلرسال الرسائل؛ خدمات لوحات اإلعالنات اإللكترونية 

التصاالت اإللكترونية بعيدة ]خدمات االتصاالت بعيدة المدى[؛ توفير وسائل الربط ل

المدى؛ خدمات الهواتف؛ تخزين البريد الصوتي، خدمات اإلرسال واالسترجاع؛ 

خدمات الرسائل الصوتية؛ خدمات النداء االلي؛ خدمات االتصال للدخول لقواعد 

البيانات؛ خدمات إرسال بروتوكول اإلنترنت؛ االتصاالت من خالل شبكات األلياف 

لوصول إلى اللوحات اإلعالنية الحاسوبية ومنتديات الدردشة للوقت البصرية؛ توفير ا

الفعلي؛ خدمات اإلرسال اإللكتروني للملفات الصوتية والمرئية المبثوثة أو القابلة 

للتحميل عبر الحاسوب وشبكات االتصاالت األخرى؛ خدمات الرسائل الفورية؛ خدمات 

الحاسوب؛ خدمات إرسال النصوص، الرسائل الفورية عبر الهواتف الخلوية ومحطات 

البيانات، الصور، المقاطع المرئية، األصوات، المعلومات والرسائل عبر الهواتف 

 دون غيرها 31المحمولة؛ خدمات المراسلة عبر اإلنترنت 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئولية محدودة -جينيرال موتورز إل إل سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة 41763-3777رينيسانس سنتر، ديترويت، ميتشيغان  377

 األمريكية

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

في ذلك اإلرسال اإللكتروني لألصوات خدمات االتصاالت بعيدة المدى، بما  - 31الفئة 

والرسائل و البيانات؛ خدمات االتصاالت المتعلقة بالكشف وإخطار وتتبع المركبات؛ 

خدمات الهواتف الجوالة الالسلكية؛ خدمات توفير تواصل االتصاالت بعيدة المدى مع 

ر شبكات الحاسوب العالمية؛ خدمات إرسال األصوات والصور والبيانات النصية عب

اإلنترنت؛ خدمات لوحة اإلعالنات اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ خدمات البرقيات؛ 

خدمات االتصاالت عبر الهاتف باستخدام خطوط اإلنترنت؛ خدمات إرسال الرسائل 

بمساعدة الحاسوب؛ توفير المعلومات المتعلقة باتصاالت البيانات )بما في ذلك توفير 

السلكية أو السلكية(؛ خدمات االتصاالت عبر المعلومات عبر شبكات االتصاالت ال

األقمار الصناعية؛ خدمات البريد اإللكتروني؛ توفير روابط االتصاالت عبر محطات 

الحاسوب؛ خدمات اتصاالت الشبكة ذات القيمة المضافة؛ خدمات البث؛ خدمات البث 

توفير  التلفزيوني؛ خدمات البث التلفزيوني عبر الكابالت؛ خدمات البث اإلذاعي؛

الوصول إلى موقع على شبكة اإلنترنت لغرض التواصل االجتماعي؛ خدمات غرف 

المحادثة؛ خدمات البث عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت عن طريق الحاسوب 

واألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ خدمات إتاحة الوصول إلى الحاسوب وقواعد البيانات 

نية عبر اإلنترنت؛ خدمات النقل االلكتروني اإللكترونية وقواعد البيانات اإللكترو

للبيانات والرسائل والمعلومات؛ خدمات توفير منتديات الكترونية للتواصل عن مواضيع 

المصالح العامة؛ توفير روابط االتصاالت على االنترنت التي تقوم بنقل مستخدمي 

وصول إلى مواقع مواقع االنترنت إلى مواقع اجتماعية ومحلية وعالمية أخرى؛ تسهيل ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

الويب الخاصة بأطراف أخرى عبر تسجيل الدخول الشامل؛ توفير غرف محادثة عبر 

اإلنترنت ولوحات إعالنات إلكترونية؛ خدمات بث المقاطع الصوتية والبث النصي 

والفيديو عبر الحاسوب أو شبكات االتصال األخرى تحديدا تحميل ونشر وعرض 

الكترونيا والمعلومات واألصوات وصور الفيديو؛ تقديم والتأشير على البيانات المرسلة 

خدمات االتصاالت عبر اإلنترنت؛ توفير رابط اتصاالت من المركبات إلى محطة 

مركزية؛ خدمات االتصاالت عبر األجهزة الطرفية للحاسوب؛ خدمات االتصاالت 

ية؛ تقديم بواسطة شبكات األلياف البصرية؛ خدمات االتصاالت بواسطة الهواتف الخليو

المعلومات في مجال االتصاالت؛ خدمات توفير تواصل االتصاالت بعيدة المدى مع 

شبكات الحاسوب العالمية؛ خدمات إتاحة الوصول إلى قواعد البيانات؛ خدمات إتاحة 

وصول المستخدم لشبكات الحاسوب العالمية؛ خدمات اإلرسال عبر األقمار الصناعية؛ 

ور بمساعدة الحاسوب؛ خدمات البث المباشر للبيانات؛ خدمات إرسال الرسائل والص

نقل الملفات الرقمية؛ إرسال البريد اإللكتروني؛ إرسال الفيديوهات حسب الطلب؛ 

 دون غيرها 31خدمات إرسال الرسائل الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقيه
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445599 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسؤوليه محدودة مؤلفه  -هانغتشو هيكستوريج تيكنولوجى كو .ال. تى .دى 

 وقائمه وفقا طبقا لقوانين دوله الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بينجيانغ ديستركت هانغتشو  -ود دانفنغ رو  333 - 7يونيت بى بيلدينج  372روم 

 تشيجيانغ الصين

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البث الالسلكي؛ خدمات البث بالتلفزيون؛ خدمات البث عبر  - 31الفئة 

اإلنترنت؛ خدمات إرسال الرسائل؛ خدمات نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر؛ 

لشبكة العالمية للكمبيوتر؛ خدمات إرسال خدمات تقديم اإلتصاالت عبر االرتباط با

الملفات الرقمية؛ خدمات البث أو البث عبر األقمار الصناعية للصوت والصورة 

واإلشارة والبيانات؛ خدمات تأجير معدات وأجهزة لتكنولوجيا المعلومات؛ خدمات تقديم 

 خدمات المراسلة الفورية.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446037 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة تألفت بموجب قوانين ديالوير -ريوت جيمز، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات 37764ويست اوليمبيك بوليفارد. لوس انجلوس، كاليفورنيا   17333

 المتحدة االمريكية

 

 

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

البث والبث المباشر عبر اإلنترنت أللعاب الفيديو ومنافسات األلعاب عبر  - 31الفئة 

شبكات التواصل االجتماعية واإلنترنت والشبكات الالسلكية؛ خدمات البث الشبكي عبر 

( 31ده بالفئة )اإلنترنت من خالل شبكات الكمبيوتر العالمية والمحلية. الـــــــــــــــــوار

 دون غيرهـــــــــــــا

 
 

598656االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447265 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نين والية ديالوير شركة تالفت بموجب قوا -بيلوتون انتراكتف انك 

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة 17771، نيويورك ، نيويورك 11، الطابق  73وست شارع   173

 االمريكية

 38 : المةــــــات العـــفئ
 

البث المباشر للمواد السمعية والبصرية على اإلنترنت؛ البث المباشر للمواد  - 31الفئة 

رئية على اإلنترنت تتضمن اللياقة البدنية، ودروس اللياقة البدنية والعافية الصوتية والم

والتغذية واليقظة والتأمل والتدريب والتعليم؛ المعلومات والنصائح والمساعدة المتعلقة 

 دون غيرها 31بما سبق ذكره. الواردة بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0267648 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2011/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه-نبيلة محمد مجاهد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفر صقر الشرقية -شارع  حافظ ابراهيم بملك عبد الفتاح محمد عبد القادر 

 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 37و  73فى مجال الفئة  33 التعبئة والتوزيع بالفئة - 33الفئة 
 

في الوضع العادي ROYAL SPAICYاالشتراطات        :      التنازل عن رويال اسبايسي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398471 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لجنسيهمصري ا -فرد  -ثروت حسين عبد العال حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 نجع رسالن خلف شركه كابو قسم العامريه االسكنديه

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 31في مجال  33تعبئه وتغليف الوارده بالفئه  - 33الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة كيو تيرمنلز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قطر -, الدوحة 11117ص.ب 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

بواخر و القوارب، النقل بالصنادل، تأجير قطر أو جر المركبات و ال  - 33الفئة 

القوارب، تخزين القوارب، النقل بواسطة القوارب، تسليم البضائع، النقل، النقل بواسطة 

التخزين في المستودعات  خطوط األنابيب، تأجير الشاحنات، تأجير المستودعات،

 .33الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة يونيماك انترناشيونال جروب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  3برج 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 31و الفئة  3في مجال الفئة  33جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 33الفئة 
 

599531االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

79 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419981 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه محدودة المسئولية مؤلفه وقائمه طبقا لقوانين المملكه  - ليمتد 1646بيكفوردز 

 المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تى جى  17ان دابليو ’ لندن ’ درورى واى ’ الكسكون كلوس ’ بيكفوردز بارك 

 المملكة المتحدة

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

تغليف وتخزين السلع ، خدمات نقل و تسليم : نقل األثاث؛ التعبئة وال33الفئة  - 33الفئة 

السلع و االصناف بما فى ذلك السلع و االثاث بالجو و البر و السكك الحديدية و عبر 

الحدود و الماء ، خدمات العزال )تغيير المحل( لنقل االصناف التجارية و المنزلية و 

، خدمات حراسة  االثاث ، خدمات التعبئة فى الصناديق ]الربط و الحزم[ و التخزين

البضائع و نقل االصناف القيمة تحت حراسة ، خدمات نقل و تخزين االصناف بما فى 

ذلك السلع و االثاث عند درجة حرارة معينة ، خدمات تأجير العربات ، خدمات االيداع 

فى المخازن و تأجير المخازن ، خدمات وكاالت السفر و تنظيم رحالت السياحة و 

 فقة المسافرين و حجز التذاكر.السفر ، خدمات مرا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423494 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -االصدقاء لصناعة و تجارة منتجات االلبان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ورش ومخازن شرق المنطقة الصناعية  12بلوك   17 - 11 - 3و  4قطعتين ارقام 

 االسكندرية -مدينة برج العرب الجديدة  -الثانية 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 فيما يتعلق او يخص منتجات االلبان فقط 73في مجال الفئة  33خدمات الفئه  - 33الفئة 
 

ان الموضحه بالصورهاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426682 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد محمد حسن كبيش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -الصالحية الجديده  -فيال كبيش  -المجاورة االولى 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 37في مجال الفئة  33التعبئة و التوزيع بالفئة  - 33الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -اربو لخدمات االتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  76شارع  167

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 فيما عدا التعبئة والتغليف 33جميع خدمات الفئة  - 33الفئة 
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433177 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بورت ايجيبت ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور الثالث  3شقه  6عمارات ايديال ارض السيرم امام نادي المقالون العرب عماره 

 القاهره

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 73في مجال الفئة  33تعبئة وتغليف وتخزين ونقل المواد الغذائية بالفئة رقم  - 33لفئة ا

 37و 
 

التنازل عن البيان التجارى -ار زد كال على حدى  R Zاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433216 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة سافونا للصناعة والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع األديب علي أدهم  -عمارات شركة مصر الجديدة  16

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 3( في مجال الفئة 33خدمات الفئة ) - 33الفئة 
 

وغيرها 56005العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437427 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

لقوانين  شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة وفقا -نون ايه دي هولدينغز ليميتد

 دولة االمارات العربية العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دبي  376371مركز دبي المالي ص ب  7منطقه البوابه المبني  3الطابق  4وحده رقم 

 االمرات العربيه المتحده

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

الرحالت والسفر، خدمات النقل وتغليف وتخزين وتداول السلع وتنظيم  - 33الفئة 

التخزين في المستودعات، تشغيل المستودعات، الخدمات اللوجستية، خدمات النقل، 

خدمات التسليم، جمع ونقل وتسليم السلع، تتبع السلع، توزيع السلع، خدمات الشحن، 

تغليف الهدايا، تسليم الهدايا، توصيل طلبات الطعام، المعلومات واإلستشارات والخدمات 

 .33تشارية فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعالهواردة بالفئة اإلس
 

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

959190
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438428 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -حورس للحبوب و منتجاتها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المعادي  -ابراج جوهرة المعادى  -كورنيش النيل  317

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 -منتجات المصنوعه من الحبوب  -نقل و تعبئة و تخزين و تغليف الدقيق  - 33الفئة 

 33النخاله بالفئه  -الرده 
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87 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443054 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود محمد محمد مكاوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 التل الكبير -اهرية الظ -أبو سالية  -عزبة الصعايدة  -اإلسماعيلية 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 (31(، )37مجال الفئة ) 33خدمات الفئة  - 33الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443865 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بسيطةشركة توصية  -مني عبد المنعم اسماعيل و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  - 11شقة  -الدور الرابع  -شارع دكتور حسن الشريف  3

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 33جميع خدمات السياحة و خدمات اللوجيستية الواردة بالفئة  - 33الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443912 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة حكومية  تأسست وقائمه طبقا لقوانين دولة قطر -الديوان االميري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدوحه قطر 373ب  -شارع الكورنيش ص 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

حية وخاصة تنظيم الرحالت السياحية وخدمات النقل الخدمات السيا - 33الفئة 

 33والتخزين الواردة في الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444154 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -ى على السيد حرب مصطف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -القومية الزقازيق ثان  -ش الدكتور احمد سمير  3

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 33خدمات النقل و تنظيم الرحالت و السفر الواردة بالفئة  - 33الفئة 
 

ق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاالشتراطات        :      منح الطالب ح
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444399 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد    -وائل عشري علي احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك / ربيع  -القليوبيه  -يريه القناطر الخ -خلف مصنع دعبس  - 16حوض ثابت 

 مصطفي رمضان

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 73في مجال الفئه  33الخدمات الوارده بالفئه  - 33الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444401 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -حمد وائل عشري علي ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك / ربيع  -القليوبيه  -القناطر الخيريه  -خلف مصنع دعبس  - 16حوض ثابت 

 مصطفي رمضان

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 73في مجال الفئه  33الخدمات الوارده بالفئه  - 33الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    0444512 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بروموتريند للسياحه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الدقي  -ش الثورة  41عقار رقم  -الدور العاشر فوق األرضي  - 171شقة رقم 

 الجيزة

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 33ترتيب رحالت سياحة الواردة بالفئة  - 33لفئة ا
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444627 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -اه على مسعد احمد فتح الله وشرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -البيطاش  الدخيلة  -العجمى  1امام الكيلو 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 - 14 - 3 - 3 - 73 - 74فى مجال الفئات  33جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 33الفئة 

11- 73 
 

وغيرها 569369و519935مرتبطه مع العالمه رقم  االشتراطات        :      العالمه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد جابر سيد احمد الحداد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 د الحداد مركز الباجور المنوفيهسباك الضحاك ملك جابر سيد احم

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 37فى مجال الفئه  33جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 33الفئة 
 

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

996531مع 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 - 989 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    0445442 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئولية محدودة -جينيرال موتورز إل إل سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة 41763-3777رينيسانس سنتر، ديترويت، ميتشيغان  377

 األمريكية

 39 : المةــــــعات الـــفئ
 

خدمات المعلومات المتعلقة بحاالت الطرق والمرور وفيما يتعلق بالوضع  - 33الفئة 

التشغيلي للمركبات وخدمات التحذير من المركبات؛ خدمات توفير معلومات حول موقع 

السيارة واالتجاهات، بما في ذلك الخدمات المقدمة بمساعدة أنظمة المالحة عبر األقمار 

اعية؛ توفير معلومات الطرقات وأزمات السير؛ خدمات توجيه المركبة عن طريق الصن

الحاسوب؛ استئجار، خدمات استئجار وتأجير السيارات وأجزائها، المستلزمات 

واإلكسسوارات؛ توفير معلومات حول موقع السيارة واالتجاهات؛ خدمات النقل 

ير المركبات؛ خدمات النقل، والتخزين؛ خدمات تجميع وتسليم المركبات؛ خدمات تأج

التغليف، والتخزين، خدمات تجميع، تسليم المركبات، المعدات المنزلية، واألثاث، 

المعدات المكتبية والسلع األخرى؛ خدمات النقل للموظفين؛ تأجير المركبات اآللية 

البرية، الدراجات الهوائية والدراجات الهوائية ذات المحركات، الدراجات الصغيرة 

دراجات؛ خدمات مشاركة المركبات البرية، خدمات النقل للركاب والبضائع الواردة وال

 دون غيرها 33بالفئة 
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445701 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة منظمه وقائمة بموجب   -لوجيستكس ديفلوبمنت كومبانى لميتد  سيتك

 الصين  -قوانين هونج كونغ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق جلوستر خليج كوزواى هونغ كونغ الصين 717اف وورلد تريد سنتر   71

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

النقل البحري ؛ النقل بالسيارات ؛ السمسرة في نقل المسافرين ؛ النقل ؛  - 33الفئة 

السفن ؛ النقل بالقوارب ؛ تأجير حاويات التخزين ؛ تخزين السلع ؛ النقل الجوى ؛ 

 33خدمات البريد السريع ]الرسائل أو البضائع[ الواردة بالفئة 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445994 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -محمود مختار عبد الحميد وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جنوب  6المنطقة الصناعيه امتداد أ 17الشرقيه مدينه العاشر من رمضان القطعه رقم 

 الجمركيه

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 73فى مجال االلبان بالفئه  33بالفئه جميع الخدمات الواردة  - 33الفئة 
 

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

cheese على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -اطف ابراهيم السيد جميل و شريكته ع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة الصناعية بأرض المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية  17قطعة رقم 

 القاهرة الجديدة -التجمع الثالث 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 33جميع خدمات الفئة  - 33الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  -:      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره      االشتراطات   

955559العالمه 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446364 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نسيهمصري الج -فرد  -يونس محمود عبد اللطيف عبد الجواد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقي -ش وزارة الزراعة  73الجيزة 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 37في مجال العسل الوارد بالفئة  33الخدمات الواردة بالفئة  - 33الفئة 
 

ضحه منح الطالب حق خاص علي االلوان المو -االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجاري 

بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446629 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة -المتحدة لصناعة المراتب السوست واالسفنج والالتكس )هاي فوم(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هرهالقا -ش بورسعيد السيده زينب  737

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع الخدمات التعبئه والتغليف فى مجال المراتب واالسفنج الواردة بالفئه  - 33الفئة 

33 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446750 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  174ش  63

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 - 16فى مجال الفئات  33لفئه التعبئه والتغليف والتخزين والنقل الواردة با - 33الفئة 

11 - 73 - 74 - 76 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447517 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -رويال فودز للتجارة والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -لمهندسين  ا -ش لبنان  37

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 37فى مجال الفئة  33تعبئه وتغليف وجميع خدمات الفئه   - 33الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447855 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -محمد احمد محمد خليل بدوى وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقه الصناعيه 1/3قطعه  A1العاشر من رمضان 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 فيما عدا العدد اليدوية 1ي مجال الفئه ف 33الخدمات الوارده بالفئه  - 33الفئة 
 

938595العالمة 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448806 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ه بسيطهشركه توصي -كريم انور فاروق قريطم وشركائهم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز ابو  -المنطقه الصناعيه الثانيه بملك/ نادر كمال تكال جرجس  -43قطعه رقم 

 البحيره -المطامير 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 37فى مجال الفئه  33خدمات التعبئه والتغليف والنقل بالفئه  - 33الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    0448808 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -حمادة  صبحي زكي محمد و كريم انور فاروق قريطم وشركائهم 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كز ابو مر -المنطقه الصناعيه الثانيه بملك/ نادر كمال تكال جرجس  43قطعه رقم 

 البحيره -المطامير 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 37فى مجال الفئه  33خدمات التعبئه والتغليف والنقل الواردة بالفئه  - 33الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

569308العالمه رقم 



اخليةجهاز تنمية التجارة الد  
 

 

 

107 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419530 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة مطاحن الندي ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -شارع احمد فخري  37

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 47ن الذرة بالفئه طح - 47الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427138 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

ودة مؤلفه وقائمه وفقا شركه امريكية ذات مسئوليه محد -ايباك هولدينجز ال ال سي 

 لقوانين واليه ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 21244, اوستن, تكساس 177فريدريش لين  4373

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الطباعه والطباعه الرقميه ؛وتصفيح العبوات والورق المموج  - 47الفئة 

 47فئه والكرتون بال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429368 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -اربو لخدمات االتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  76شارع  167

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 47جميع خدمات الفئة رقم  - 47الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430389 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركه ذات مسئوليه محدودةش -شركة االهرام لالصدارات القانونية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -قسم ثان المنصورة   -الدور التاسع  -برج العز  -ش قناة السويس  171

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 47خدمات النشر والطباعة الوارده بالفئه  - 47الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440676 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بلو سكاي للتنمية الزراعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة-السالم  -خلف حديقة بدر  -منشية السد العالي  -ش المصانع  3

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 47دمات الواردة بالفئة جميع الخ - 47الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444838 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -بينفليكرز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تاون تورتوال جزر العذراء البريطانيه -رود  4677ب -هوريزون تشامبرز  ص 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تحميص القهوة؛ خدمات طحن القهوة؛ خدمات معالجة القهوة؛  - 47الفئة 

خدمات حفظ األطعمة والمشروبات؛ خدمات تقديم النصح واالستشارات والمعلومات 

 47التي تتعلق بجميع الخدمات المذكورة بالفئة 
 

علي االلوان الموضحه بالصوره االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئولية محدودة -جينيرال موتورز إل إل سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة 41763-3777رينيسانس سنتر، ديترويت، ميتشيغان  377

 األمريكية

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 47صناعة خاليا الوقود؛ صناعة السيارات وقطع السيارات الواردة بالفئة  - 47الفئة 

 دون غيرها
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقيه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446397 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة الفانيو للصناعه ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

والجزء   1XBوالجزء الغربى من القطعه   1X8   -  2المصنع الكائن فى القطعه رقم 

 B1اعيه االولى العاشر من رمضان المنطقة الصن 1الشرقى من القطعه رقم 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 47جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 47الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446401 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة الفانيو للصناعه ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

والجزء   1XBوالجزء الغربى من القطعه   1X8   -  2المصنع الكائن فى القطعه رقم 

 B1العاشر من رمضان المنطقة الصناعيه االولى  1الشرقى من القطعه رقم 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 47جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 47الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    0446403 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة الفانيو للصناعه ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

والجزء  1XBوالجزء الغربى من القطعه  1X8 - 2المصنع الكائن فى القطعه رقم 

 B1ر من رمضان المنطقة الصناعيه االولى العاش 1الشرقى من القطعه رقم 

 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 47جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 47الفئة 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446405 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة مساهمةشر -شركة الفانيو للصناعه ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

والجزء  1XBوالجزء الغربى من القطعه  1X8 - 2المصنع الكائن فى القطعه رقم 

 B1العاشر من رمضان المنطقة الصناعيه االولى  1الشرقى من القطعه رقم 

 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 47جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 47الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446407 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة الفانيو للصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  1الشرقية مدينة العاشر من رمضان قطعة االرض بالمنطقة الصناعية االولى ب 

 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 47خدمات الصباغة فقط بالفئه  - 47الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447249 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -سامح محي الدين الجفان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمنطقة الصناعية االمتداد  17773بلوك 17القطعة رقم  -ينة العبور مد -القليوبية 

 مدينة العبور -الشمال 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 47جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 47الفئة 
 

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 ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    0375702 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/08/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا  -امازون تكنولوجيز انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يةالواليات المتحدة االمريك -  31173واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  417

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تسجيل الفيديو والصوت خدمات تسجيل الفيديو باالشتراك خدمات  - 41الفئة 

المكتبات االلكترونيه لتوفير المعلومات االلكترونيه )بما فيها معلومات االرشيف( على 

ت شكل معلومات صوتيه و / او معلومات عبر الفيديو خدمات النصح واالستشارا

 دون غيرها 41المتعلقه بجميع الخدمات بجميع الخدمات المذكورة سابقا الوارده بالفئه 
 

و غيرها 589059االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389785 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/09 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -المحطه جرين ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه - 13171ويلمنجتون دى  -ليتل فولز درايف  731

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

رياضية، خدمات التعليم، توفير التدريب، الترفيه، االنشطة الثقافية وال  - 41الفئة 

المعلومات التعليمية، النشر اإللكتروني عبر أجهزة الحاسوب المكتبية، خدمات الترفيه، 

معلومات الترفيه، توفير األفالم عبر خدمات الفيديو حسب الطلب، توفير المنشورات 

اإللكترونية على الخط مباشرة )اإلنترنت( غير القابلة للتنزيل، توفير الموسيقى على 

)اإلنترنت( غير القابلة للتنزيل، توفير الفيديوهات على الخط مباشرة الخط مباشرة 

)اإلنترنت( غير القابلة للتنزيل، التصوير، التعليم الجسدي، الترفيه عبر الراديو، تقديم 

العروض الحية والمباشرة، معلومات الترفيه، تعديل أشرطة الفيديو، التصوير بأشرطة 

 41الفيديو. والواردة بالفئة رقم 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395115 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منظمة اقليمية ال تهدف للربح -المركز االقليمى للطاقات المتجددة و كفاءة الطاقة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه نصر  -عمارات ميلسا ارض الجولف  مبنى المحطات المائيه الدور الثامن

 القاهره

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات منح شهاده الجوده ألجهزة الطاقه الشمسيه الحراريه و جميعها ضمن  - 41الفئة 

 41الفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    0395116 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منظمة اقليمية ال تهدف للربح -المركز االقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه نصر  - مبنى المحطات المائيه الدور الثامن عمارات ميلسا ارض الجولف

 القاهره

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات منح شهاده الجوده ألجهزة الطاقه الشمسيه الحراريه و جميعها ضمن  - 41الفئة 

 41الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399627 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -كة فيكتورى لينك مصر للبرمجيات شر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

د تقسيم الجمعيه التعاونية للبناء واالسكان بالهيئه القومية لالتصاالت السلكيه و  72

 القاهره -الالسلكيه ناحيه البساتين 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 41مات الواردة بالفئه إنتاج االفالم و جميع الخد - 41الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413439 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

تأسست وقائمة وفقا لقوانين االمارات  شركه ذات مسئوليه محدوده -بلينك اكسبيرينس 

 العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات  -دبى  -شارع الشيخ زايد  -المركز التجارى االول  -برج سما  - 473مكتي 

 العربيه المتحده

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

االنشطة الرياضية والثقافية وجميع التعليم ، التهذيب ، التدريب ، الترفية ،  - 41الفئة 

 41الخدمات الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات  -شركه مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا-نك. بيجبايتس، إ

 المتحدة األمريكية.

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة 34376، بالو آلتو، كاليفورنيا 177بيج ميل رود، شقة  333

 األمريكية.

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

ة؛ توفير منشورات إلكترونية على اإلنترنت، غير قابلة خدمات تعليمي - 41الفئة 

للتنزيل؛ توفير فيديوهات على اإلنترنت، غير قابلة للتنزيل؛ توفير موسيقى على 

اإلنترنت، غير قابلة للتنزيل؛ خدمات ترفيهية؛ توفير معلومات في مجال الترفيه؛ تنظيم 

هد الحفالت[؛ إنتاج أفالم، مسابقات ]تعليمية أو ترفيهية[؛ تنظيم عروض ]خدمات تع

ليست أفالم إعالنية؛ إنتاج برامج راديو وتلفزيون؛ إنتاج عروض؛ توفير برامج 

تلفزيونية، غير قابلة للتنزيل، عبر خدمات الفيديو بناًء على الطلب؛ توفير أفالم، غير 

قابلة للتنزيل، عبر خدمات الفيديو بناًء على الطلب؛ خدمات تعديل الفيديوهات 

 .41ناسبات؛ خدمات النوادي ]ترفيهية أو تعليمية[ الواردة في الفئة للم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418199 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية -دى سى كوميكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 731373ويست االميدا افينيو بروبنك كاليفورنيا 7377

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

نشر الكتب والمجالت؛ نشر أعمال نصية ورسومية لآلخرين عبر اإلنترنت  - 41الفئة 

، وأدلة استراتيجية ، وصور تتضمن مقاالت ، وروايات ، ونصوص ، وكتب فكاهية 

فوتوغرافية ، ومواد مرئية؛ منشورات غير قابلة للتنزيل على هيئة الكتب التي تعرض 

شخصيات من الرسوم المتحركة ، ومغامرات الحركة ، والكوميديا و / أو الدراما ، 

والكتب المصورة ، وكتب األطفال ، وأدلة اإلستراتيجية ، والمجالت التي تعرض 

من الرسوم المتحركة ، وكت التلوين ، وكتب ومجالت أنشطة األطفال في شخصيات 

مجال الترفيه ؛ خدمات األلعاب اإللكترونية المقدمة عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ توفير 

ألعاب كمبيوتر وألعاب إلكترونية وألعاب فيديو عبر اإلنترنت؛ توفير استخدام مؤقت 

يل؛ توفير تسهيالت الكازينوهات واأللعاب؛ خدمات لأللعاب التفاعلية غير القابلة للتنز

الترفيه وهي ألعاب الكازينو ؛ خدمات ألعاب الكازينو اإللكترونية؛ خدمات ترفيهية على 

هيئة توفير تسهيالت سينما متعددة؛ الخدمات الترفيهية في طبيعة التطوير واإلبداع 

م؛ الخدمات الترفيهية وهي واإلنتاج واإلنتاج المسرحي؛ معارض األفالم و توزيع أفال

توفير األفالم والبرامج التلفزيونية غير القابلة للتنزيل عبر خدمة فيديو حسب الطلب؛ 

توفير األفالم والبرامج التلفزيونية غير القابلة للتنزيل عبر خدمة فيديو حسب الطلب؛ 

عرض الخدمات الترفيهية وهي توفير األفالم والعروض المستمرة والمقاطع التي ت

الكوميديا والدراما والحركة والمغامرة و / أو الرسوم المتحركة عبر اإلنترنت؛ توفير 

موقع إلكتروني يعرض مقاطع فيديو غير قابلة للتنزيل في مجال الكوميديا والدراما 

والحركة والمغامرة و / أو الرسوم المتحركة؛ توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم 

يات بخصوص البرامج التلفزيونية واألفالم والمحتوى معلومات ومراجعات وتوص

الترفيهي للوسائط المتعددة؛ خدمات ترفيهية على هيئة التطوير واإلبداع واإلنتاج 

والتوزيع وما بعد اإلنتاج ألفالم الصور المتحركة والبرامج التلفزيونية واألحداث 

الوسائط؛ خدمات  الخاصة ألغراض الترفيه االجتماعي والمحتوى الترفيهي متعدد

ترفيهية على هيئة األداء المسرحي أو الموسيقي أو الكوميدي الحي ؛ خدمات حدائق 

المالهي؛ تقديم العروض و / أو األفالم الحية أو المسجلة مسبقًا؛ توفير معلومات التسلية 

والترفيه؛ خدمات التعليم والترفيه وهي تنظيم وإجراء المؤتمرات في مجاالت الرسوم 

حركة والكتب المصورة والفنون الشعبية؛ خدمات الترفيه وهي توفير بيئات المت

 افتراضية يمكن للمستخدمين من خاللها التفاعل ألغراض الترفيه والتسلية .
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 989 عدد

وغيرها 958555العالمة 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419980 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية -دى سى كوميكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -  31373بروبنك كاليفورنيا  -ويست االميدا افينيو   7377

 41 : المةــــــالعات ـــفئ
 

خدمات الترفيه؛ نشر الكتب والمجالت؛ نشر النصوص واألعمال الرسومية  - 41الفئة 

]الجرافيكس[ لآلخرين عبر اإلنترنت والتي تضم المقاالت، وصياغة األعمال في سياق 

روائي، والمخطوطات ]السيناريوهات[، والكتب الكوميدية، وكتيبات األدلة 

يبات تعليمات تحتوي على تلميحات أو حلول كاملة أللعاب فيديو االستراتيجية ]كت

محددة[، والصور الفوتوغرافية والمواد البصرية؛ المنشورات غير القابلة للتنزيل على 

هيئة كتب والتي تضم شخصيات من الرسوم المتحركة، والمغامرات ]األكشن[، 

ألطفال، واألدلة االستراتيجية، والكوميديا و/ أو الدراما مثل الكتب الكوميدية، وكتب ا

والمجالت التي تضم شخصيات من الرسوم المتحركة، والمغامرات ]األكشن[، 

والكوميديا و/ أو الدراما مثل كتب التلوين، وكتب أنشطة األطفال والمجالت في مجال 

الترفيه؛ خدمات األلعاب اإللكترونية المقدمة عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ توفير ألعاب 

بيوتر وألعاب إلكترونية وألعاب فيديو عبر اإلنترنت؛ توفير استخدام مؤقت لأللعاب كم

التفاعلية غير القابلة للتنزيل؛ توفير مرافق ]تسهيالت[ الكازينو والقمار؛ خدمات 

الترفيه، وهي الكازينو للقمارة؛ خدمات الكازينو للقمارة اإللكترونية؛ خدمات الترفيه في 

]تسهيالت[ مجمع سينمائي؛ خدمات الترفيه في طبيعة التطوير طبيعة تطوير مرافق 

واإلبداع واإلنتاج واإلنتاج المسرحي؛ ومعرض أفالم، وتوزيع أفالم؛ خدمات الترفيه، 

وهي توفير األفالم والبرامج والعروض التلفزيونية غير القابلة للتنزيل عبر خدمة 

وض التلفزيونية غير القابلة للتنزيل الفيديو عند الطلب؛ توفير األفالم والبرامج والعر

عبر خدمة بث الفيديو عند الطلب؛ خدمات الترفيه، وهي توفير األفالم والعروض 

المستمرة والمقاطع التي تعرض الكوميديا والدراما والحركة والمغامرة و/ أو الرسوم 

لتنزيل المتحركة عبر اإلنترنت؛ توفير موقع إلكتروني يعرض مقاطع فيديو غير قابلة ل

في مجال الكوميديا والدراما والحركة والمغامرة و/ أو الرسوم المتحركة؛ توفير موقع 

على شبكة اإلنترنت يضم معلومات ومراجعات وتوصيات بشأن البرامج والعروض 

التلفزيونية واألفالم والمحتوى الترفيهي للوسائط المتعددة؛ خدمات الترفيه في طبيعة 

تاج والتوزيع وما بعد اإلنتاج ألفالم الصور المتحركة والبرامج التطوير واإلبداع واإلن

والعروض التلفزيونية والمناسبات الخاصة ألغراض الترفيه االجتماعي والمحتوى 

الترفيهي متعدد الوسائط؛ خدمات الترفيه في طبيعة العروض المسرحية أو الموسيقية أو 

و/ أو األفالم الحية والمسجلة الكوميدية الحية؛ خدمات حدائق المالهي؛ العروض 

مسبقًا؛ توفير المعلومات عن الترفيه و/ أو االستجمام؛ خدمات التعليم والترفيه، وهي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

تنظيم وعقد المؤتمرات في مجاالت الترفيه والرسوم المتحركة و كتب الرسوم الهزلية 

المصورة والفنون الشعبية؛ خدمات الترفيه، وهي توفير بيئات افتراضية يمكن 

للمستخدمين من خاللها التفاعل ألغراض الترفيه أو قضاء أوقات الفراغ أو التسلية. 

 41بالفئة 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420176 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -حسام فراج  احمد السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز طهطا  -سوهاج  -طهطا ش الجيش امام مدرسة عمر بن الخطاب االعدادية 

 سوهاج

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41التدريب والتعليم الوارد بالفئة  - 41الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427549 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -منطقة حرة  -ام بي سي اي بي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لالعالم ، االمارات العربية المتحدة مبني ام بي سي ، الطابق الخامس ، مدينة دبي

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية، تنظيم  - 41الفئة 

مسابقات الجمال، حجز المقاعد للعروض المسرحية، عروض سينمائية، خدمات 

عن الترفيه والتربية والتعليم، إنتاج  التصوير الرقمي، إعادة تسجيل الصوت، معلومات

األفالم، خدمات التصميم بخالف المستخدمة لغايات الدعاية واإلعالن، عرض تمثيليات 

حية، التصوير بالميكروفلم، تأجير األفالم السينمائية، توفير تجهيزات دُور السينما، 

افي، تنظيم حفالت خدمات مراسلي األنباء، تقديم التقارير المصورة، التصوير الفوتوغر

)ترفيه(، إنتاج وإعداد وعرض برامج الراديو والتلفزيون، إنتاج العروض المسرحية، 

إنتاج أفالم الفيديو، تأجير أجهزة الراديو والتلفزيون، الترفيه اإلذاعي والتلفزيوني 

والسينمائي، تأجير مسجالت الفيديو بالحافظات الشريطية، خدمات ستديوهات التسجيل، 

تسهيالت الترفيه، تأجير معدات إرسال واستقبال الصوت، تأجير كاميرات  توفير

الفيديو، تأجير األفالم السينمائية، تأجير أجهزة اإلضاءة للمسارح أو ستوديوهات 

التلفزيون، تأجير بروجكترات )آالت عرض( وملحقاتها، تأجير مشاهد العرض، تأجير 

ير أشرطة الفيديو، خدمات كتابة مسجالت الصوت، تأجير كاميرات الفيديو، تأج

السيناريو والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية، استديوهات سينمائية، ترجمة األفالم، نشر 

وكتابة النصوص بخالف نصوص الدعاية واإلعالن، اإلنتاج المسرحي، خدمات 

وكاالت التذاكر )ترفيه(، توقيت المناسبات الرياضية، ترجمة، إعداد أشرطة الفيديو، 

سجيل أشرطة الفيديو، تنظيم المباريات )ترفيه(، خدمات موسيقى الرسوم المتحركة ت

الترفيهية، تنظيم الترفيه الموسيقي والمرئي، خدمات الترفيه السمعي، خدمات تقديم 

عروض سمعية بصرية لغايات الترفيه، الترفيه التفاعلي، تنظيم األحداث الترفيهية، 

توفير تسهيالت للترفيه، خدمات الترفيه عبر ألعاب  إعداد البرامج الترفيهية للبث،

الفيديو والكمبيوتر، خدمات األلعاب المقدمة مباشرة )من شبكة حاسوب( أو من خالل 

شبكة اتصال أخرى، توزيع مسلسالت تلفزيونية للبث من خالل محطات تلفزيونية 

راديو أو التلفزيون، مستقلة، إخراج برامج اإلذاعة والتلفزيون، خدمات برامج األنباء لل

توفير المطبوعات اإللكترونية الفورية )غير القابلة للتنزيل(، نشر الكتب، نشر الكتب 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

والصحف االلكترونية الفورية، توفير معلومات عن األنباء، خدمات التأليف الموسيقى، 

تنظيم العروض خدمات متعهدي الحفالت، تقديم التقارير المصورة، التصوير 

، اإلنتاج الموسيقي، خدمات ستديوهات التسجيل، تأجير مشاهد مسرحية، الفوتوغرافي

الترفيه التلفزيوني، تسجيل أشرطة الفيديو، جميع خدمات اإلنتاج الواقعة في الفئة، 

الخدمات التي هدفها األساسي الترفيه أو التسلية أو االستجمام، عروض األعمال الفنية 

ثقافية أو ترفيهية أو تعليمية، وجميع الخدمات الواردة أو األدبية المرئية للجمهور لغايات 

 41بالفئة رقم 
 

التنازل عن كلمة  -وغيرها  168935االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

STUDIOSاستوديوز  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429320 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدودة -شركة مونتيسيريا للتدريب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  6 -الحي المتميز  -عمارات رامو  17

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41خدمات الفئة  - 41الفئة 
 

تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه -لتجاري االشتراطات        :      التنازل عن البيان 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438728 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اإلمارات العربية المتحدة -مدينة دبي لإلعالم  -الطابق الخامس  -مبنى ام بي سي 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 41الفئة 
 

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

595519مع 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 - 989 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة -فودافون جروب بي ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة  -اف ان  7 14بيركشير آر جي  -نيوبوري  -ذا كونيكشن  -فودافون هاوس 

 المتحدة

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية، التعليم  - 41الفئة 

والتدريب بما في ذلك تلك الخدمات المقدمة عبر الشبكة من كمبيوتر أو من االنترنت أو 

ت األلعاب المقدمة عبر االنترنت من شبكات غيرها من الشبكات االلكترونية، خدما

كمبيوتر، خدمات الترفيه بالراديو والتلفزيون بما في ذلك تلك الخدمات المقدمة عبر 

االنترنت من كمبيوتر أو االنترنت أو غيرها من الشبكات االلكترونية، خدمات الترفيه، 

لكترونية الفورية، توفير منشورات الكترونية عبر االنترنت، نشر الكتب والصحف اال

نشر الدوريات، نشر المجالت، نشر المجالت االلكترونية عبر االنترنت، نشر الدوريات 

االلكترونية عبر االنترنت، نشر النصوص، نشر الصحف، نشر المطبوعات، تنظيم 

وإدارة المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات والدروس الخصوصية وورشات العمل، 

مية تفاعلية وعن بعد مقدمة عبر الشبكة عبر رابط اتصاالت أو دورات وحصص تعلي

شبكة كمبيوتر أو مقدمة بواسطة وسائل أخرى، خدمات المكتبات االلكترونية لتزويد 

المعلومات االلكترونية )بما في ذلك معلومات األرشيف( في صيغة معلومات نصية 

ابلة للتنزيل، توفير مجالت و/أو صوتية و/أو مرئية، توفير منشورات الكترونية غير ق

مميزة عامة عبر االنترنت قابلة للتنزيل، توفير صور عبر االنترنت غير قابلة للتنزيل، 

توفير محتويات فيديو عبر االنترنت غير قابلة للتنزيل، توفير محتويات صوت عبر 

االنترنت غير قابلة للتنزيل، توفير قواعد بيانات عبر االنترنت ونشر دالئل عبر 

االنترنت قابلة للبحث للحصول على بيانات في مجاالت الموسيقى والفيديو واألفالم 

والكتب والتلفزيون واأللعاب والرياضة، إنتاج المحتوى اإلعالمي تحديداً إنتاج 

التلفزيون وإنتاج الصوت وإنتاج الموسيقى وإنتاج الفيديو وإنتاج األفالم، وإنتاج الرسوم 

حتويات الوسائط الرقمية التي يتم توليدها من قبل المستخدمين المتحركة، نشر وتوزيع م

للغايات الترفيهية والتعليمية، نشر المدونات ومدونات الفيديو، الخدمات الترفيهية 

المقدمة عبر الشبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت، معلومات تعليمية مقدمة 

ن اإلنترنت، الخدمات الترفيهية المقدمة عن عبر الشبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو م

طريق الهاتف، تنظيم وإدارة المسابقات المقدمة عن طريق الهاتف، توفير المعلومات 

الرياضية عن طريق الهاتف، خدمات المكتبات المقدمة من خالل قاعدة بيانات محوسبة، 

الرقمية من  خدمات األلعاب اإللكترونية المقدمة عبر اإلنترنت، توفير الموسيقى

اإلنترنت، نشر المواد التي يمكن الوصول إليها من قواعد البيانات أو من اإلنترنت، 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

توفير المنشورات غير القابلة للتنزيل من اإلنترنت والتي يمكن تصفحها، النشر 

االلكتروني، توفير األلعاب التفاعلية متعددة الالعبين عبر شبكات االتصال بما في ذلك 

ظيم وإدارة المعارض ألغراض ترفيهية، الخدمات الترفيهية تحديداً توفير اإلنترنت، تن

الموسيقى واألفالم وبرامج التلفزيون والكتب الصوتية واأللعاب المتدفقة أو القابلة 

للتنزيل الستخدامها عبر الشبكة عبر شبكات الكمبيوتر العالمية أو المحلية، توفير األفالم 

بلة للتنزيل عبر خدمات الفيديو حسب الطلب، توفير وبرامج التلفزيون غير القا

الموسيقى والكتب الصوتية عبر االنترنت، توفير المعلومات والمشاهدات والتوصيات 

الشخصية في مجال الترفيه، توفير الموسيقى الرقمية من قواعد بيانات كمبيوتر أو من 

من قواعد بيانات كمبيوتر أو  االنترنت، توفير أفالم وبرامج تلفزيونية غير قابلة للتنزيل

من االنترنت، توفير ألعاب كمبيوتر عبر االنترنت من قواعد كمبيوتر أو من االنترنت، 

 41جميعها للخدمات الترفيهية أو التعليمية الواردة بالفئة 
 

وغيرها 956598االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

138 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    0440007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -للمنشأت السياحية  MAINماين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ المنطقة السياحيه القاهرة الجديده3قطعه   L10وحده رقم  

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 41الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440470 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -كى جى جروب الدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لهوارى مصر الجديده القاهرةشارع عبد العزيز ا 7

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 41الفئة 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440476 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ه محدودةشركه ذات مسئولي -كى جى جروب الدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع  عبد العزيز الهوارى مصر الجديده 7

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 41الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440701 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/12 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -جون بخيت مجلي حنا  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الخصوص  -ش مكة المكرمة من ش عمر الخطاب امتداد ش محمد فكري  31

 القليوبية

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

تنظيم وتدريب وإدارة الحلقات الدراسية والندوات التعليمية والتدريس  - 41الفئة 

 دون سواها 41لتوجيه المهني وورشات العمل الواردة بالفئة وا
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441212 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فرد  -محمود محمد سمير محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -أكتوبر أول  6 - 37اوراسكوم شريحة 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

التصوير الفوتوغرافي والتصوير ثالثي األبعاد وجميع الخدمات الواردة  - 41الفئة 

 41بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة حكومية  تأسست وقائمه طبقا لقوانين دولة قطر -الديوان االميري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قطر -الدوحه  373ب  -ش الكورنيش ص 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الترفيه والتسليه والنشاطات االجتماعيه والثقافيه والرياضيه الواردة  - 41الفئة 

 41بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444306 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يمنى الجنسية -فرد  -نجيب محفوظ على سعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليمن  -تعز 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 41جميع خدمات الفئه رقم  - 41الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

145 

 

 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0445301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 االتحاد المصرى للدراجات النارية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش ابو المحاسن الشاذلى 37الجيزة المهندسين جامعه الدول العربيه 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41الواردة بالفئه  جميع الخدمات - 41الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445302 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 االتحاد المصرى للدراجات النارية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش ابو المحاسن الشاذلى 37جيزة المهندسين جامعه الدول العربيه ال

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 41الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445377 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -جى ام كيه هوسبيتاليتي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مصر  -متفرع من شارع الثورة خلف مستشفى فلسطين  -شارع عبد العزيز الهواري  7

 القاهرة -الجديدة 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 41الفئة 
 

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

حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئولية محدودة -تورز إل إل سي جينيرال مو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة 41763-3777رينيسانس سنتر، ديترويت، ميتشيغان  377

 األمريكية

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعليم والتدريب بما في ذلك خدمات التعليم والتدريب المتعلقة  - 41الفئة 

سيارات، رياضات السيارات وصناعة السيارات؛ الخدمات التعليمية المتعلقة بتصنيع، بال

التوزيع، النقل، واستخدام، وصيانة وتصليح السيارات وقطعها؛ خدمات تعليم وتدريب 

السائقين؛ حجوزات الترفيه والتسلية؛ خدمات التخطيط، تنظيم وإقامة الفعاليات 

ما في ذلك تنظيم وإقامة العروض الترفيهية، األحداث الترفيهية، الرياضية والثقافية ب

الرياضية والثقافية المتعلقة بالسيارات، رياضات السيارات وصناعة السيارات؛ تنظيم 

البطوالت والمسابقات؛ تنظيم وإنتاج العروض والعروض المباشرة؛ تنظيم األحداث 

ية والصوتية، وبرامج االجتماعية؛ وتسجيل، وإنتاج وتوزيع أفالم، التسجيالت المرئ

إذاعية وتلفزيونية؛ توفير الصور إلكترونياً على اإلنترنت، ومقاطع الفيديو، الموسيقى 

واأللعاب، غير القابلة للتنزيل، من شبكة حاسوب؛ الترفيه الحي؛ خدمات إدارة 

تاج الفعاليات؛ إنتاج للتلفزيونية، البرامج التلفزيونية واإلذاعية عبر الهواتف النقالة؛ إن

برامج إذاعية وتلفزيونية لإلنترنت وللوسائل األخرى؛ توفير برامج ترفيهية متعددة 

الوسائط بواسطة التلفزيون، الحزم العريضة، الخدمات الالسلكية وعلى اإلنترنت؛ توفير 

منشورات إلكترونية من شبكة حاسوب عالمية على اإلنترنت، غير القابلة للتنزيل؛ 

يات الترفيهية لغرض جمع التبرعات؛ تنظيم الفعاليات الخيرية تنظيم واستضافة الفعال

لجمع التبرعات من خالل توفير وسائل الترفيه، الخدمات الرياضية والثقافية؛ خدمات 

األعمال الخيرية، تحديداً التعليم والتدريب؛ خدمات تقديم المعلومات التعليمية؛ توفير 

اإلرشادية؛ تنظيم وعقد الحلقات الدراسية؛ المعلومات حول األلعاب الرياضية؛ الخدمات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

خدمات مكتبات اإلعارة؛ خدمات توفير المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ خدمات 

الترجمة؛ خدمات نوادي الترفيه والتعليم؛ تنظيم مسابقات السيارات وسيارات السباق؛ 

ومات التعليمية توفير المعلومات الترفيهية لسائقي المركبات والركاب؛ توفير المعل

لسائقي المركبات والركاب وتوفير الترفيه لسائقي المركبات والركاب؛ توفير المرافق 

الرياضية؛ تأجير الدمى؛ تأجير معدات األلعاب؛ حدائق الحيوان؛ تقديم نماذج للفنانين؛ 

 دون غيرها 41تشغيل أعمال اليانصيب الواردة بالفئة 
 

الطالب حق اسبقيةمنح  -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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445857 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ايه بى ايه هوسبيتاليتي الدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -هليوبوليس  -الكوربة  -شارع رمسيس  3

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 41الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446038 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 قوانين ديالوير شركة امريكية متحدة تألفت بموجب -ريوت جيمز، انك 

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات 37764ويست اوليمبيك بوليفارد. لوس انجلوس، كاليفورنيا   17333

 المتحدة االمريكية

 

 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

تنظيم وعقد المنافسات الحيّة التي تعرض ألعاب الحاسوب وألعاب الفيديو؛  - 41الفئة 

ب الحاسوب عبر اإلنترنت ومنافسات ألعاب الفيديو لالعبي األلعاب التفاعلية؛ تنظيم ألعا

خدمات الترفيه، تحديدا: تنظيم اجتماعات ومؤتمرات المعجبين في مجاالت الترفيه 

وااللعاب وألعاب الفيديو والرياضات اإللكترونية؛ خدمات الترفيه، تحديدا: التي توفر 

ة غير القابلة للتحميل، تحديدا: الفنون والصور على االنترنت والمقتنيات الرقمي

الفوتوغرافية والصور والرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو المستخدمة في البيئات الرقمية 

للغايات الترفيهية؛ خدمات الترفيه، تحديدا: توفير العروض الصوتية والمرئية غير 

اضة اإللكترونية عبر المواقع القابلة للتحميل في مجاالت الحاسوب وألعاب الفيديو والري

اإللكترونية؛ خدمات الترفيه المقدمة بواسطة البث المباشر عبر اإللكتروني؛ تنظيم 

ألعاب الحاسوب الحية وألعاب الفيديو ومنافسات الرياضة اإللكترونية؛ توفير معلومات 

ع الترفيه حول ألعاب الحاسوب وألعاب الفيديو والرياضة اإللكترونية عبر المواق

 41اإللكترونية بالفئه 
 

و غيرها 933553االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447264 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ية ديالوير شركة تالفت بموجب قوانين وال -بيلوتون انتراكتف انك 

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة 17771، نيويورك ، نيويورك 11، الطابق  73وست شارع   173

 االمريكية

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات التعليمية؛ خدمات الترفيه؛ صفف التمارين المقدمة من خالل البث  - 41الفئة 

خدمات الترفيه، تحديدا: توفير المدونات الصوتية عبر الفيديو المباشر عبر اإلنترنت؛ 

والصوت في مجاالت التمرين وفقدان الوزن واللياقة البدنية والعافية والتغذية وتنبيه 

الذهن والتأمل والتطوير الشخصي؛ خدمات الترفيه، تحديدا: إنتاج وتوزيع برامج إذاعية 

الكابلية في مجاالت التمرين واللياقة والعافية وبرامج تلفزيونية والبرامج التلفزيونية 

والتغذية وتنبيه الذهن والتأمل والتطوير الشخصي للتوزيع عبر التلفزيون والبث 

التلفزيوني عبر الكابالت والراديو وشبكة الكمبيوتر العالمية؛ الخدمات الترفيهية على 

وقنوات إذاعية في مجاالت  شكل إنتاج وتوزيع قنوات تلفزيونية وقنوات تلفزيونية كابلية

التمرين واللياقة والعافية والتغذية وتنبيه الذهن والتأمل والتطوير الشخصي؛ الخدمات 

التعليمية، تحديدا: عرض الحلقات الدراسية والمحاضرات وورش العمل وحلقات نقاش 

لشخصي؛ في مجاالت التمرين واللياقة والعافية والتغذية وتنبيه الذهن والتأمل والتطوير ا

توفير الصفوف وورش عمل وندوات في مجاالت اللياقة البدنية والعافية والتغذية وتنبيه 

الذهن والتأمل والتمارين؛ توفير مرافق للياقة والتمارين؛ إرشادات واستشارات اللياقة 

البدنية؛ صفوف التكيف مع اللياقة البدنية؛ خدمات تدريب على اللياقة البدنية؛ خدمات 

ات اللياقة البدنية، تحديدا: تقديم صفوف التمارين؛ إرشادات اليوغا؛ استوديوه

اإلرشادات حول تمارين البيالتيس؛ الصحف اإللكترونية عبر اإلنترنت، تحديدا: 

المدونات التي تعرض مواضيع تتعلق بالمجتمع المحلي والتمارين واللياقة والعافية 

صي؛ توفير مواقع على شبكة اإلنترنت والتغذية وتنبيه الذهن والتأمل والتطوير الشخ

تضم معلومات عن التمرين واللياقة البدنية والعافية والتغذية واليقظة والتأمل؛ توفير 

محتوى سمعي بصري مباشر ومسجل غير قابل للتنزيل يقدم بالصحة والتغذية وتنبيه 

إلنترنت في الذهن والتأمل وصفوف اللياقة البدنية وتدريب وتعليم؛ تقديم دورات عبر 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 - 989 عدد

مجاالت التمرين واللياقة والعافية والتغذية وتنبيه الذهن والتأمل والتطوير الشخصي؛ 

 41خدمات تقديم المعلومات والمشورة والمساعدة المتعلقة بما سبق ذكره. الواردة بالفئه 

 دون غيرها
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447267 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكيه -امريكان انستيتيوت اوف سيرتيفايد بابليك اكاونتنتس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 17736ان واى  -نيويورك  -افنيو ذى امريكاز  1711

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

االختبارات التعليمية، تحديدا: تجهيز وتوزيع وتصحيح امتحانات  خدمات - 41الفئة 

المحاسبة الحاسوبية؛ تولي وإدارة امتحانات المحاسبة الحاسوبية عبر اإلنترنت؛ توفير 

 41امتحانات المحاسبة التجريبية عبر اإلنترنت.الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400662 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكيه -سيسكو تكنولوجى انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات المتحده  33134كاليفورنيا  -ويست تاسمان درايف , سان هوزيه  127

 االمريكية

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الحاسوبية وخدمات الدعم الحاسوبية والخدمات التكنولوجية ال - 47الفئة 

وخدمات االستشارات؛ الخدمات الحاسوبية المتعلقة بنقل المعلومات والبيانات 

والمستندات والصور عبر اإلنترنت؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات وتحديدًا استقبال 

التطبيقات التي تشمل  تطبيقات البرمجيات الحاسوبية للغير؛ خدمات مزود خدمة

البرمجيات ذات الصلة بعقد المؤتمرات عبر الويب والمؤتمرات الصوتية وإرسال 

الرسائل إلكترونيًا والتعاون بشأن المستندات والمؤتمرات المرئية ومعالجة الصوت 

واالتصاالت؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات التي تشمل برمجيات لتحميل محتويات 

حتويات الصوت والبيانات والعروض التقديمية والمستندات الفيديو والصور وم

والمحتوى الصوتي والمتعدد الوسائط وتسجيلها ونشرها ورؤيتها وعرضها وتحريرها 

وتنظيمها ونقلها وتشاركها؛ توفير برمجيات مباشرة )ان الين( غير قابلة للتنزيل لتسهيل 

؛ توفير برمجيات مباشرة )ان الين( قابلية التشغيل البيني لبرمجيات التطبيقات المتعددة

غير قابلة للتنزيل إلنشاء العروض التقديمية المتعددة الوسائط الموزعة عبر اإلنترنت 

والهاتف لعدة مشاركين وتحريرها وتسليمها ومتابعتها؛ خدمات الدعم التقني المتوفرة 

شرة )ان الين( مباشرة )ان الين( عبر البريد اإللكتروني والهاتف؛ توفير معلومات مبا

بشأن العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية؛ الخدمات الحاسوبية وتحديدًا إنشاء 

مجتمع مباشر )ان الين( للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات والحصول على 

مالحظات تقييمية من نظرائهم والمجتمعات االفتراضية والمشاركة في الشبكات 

مستندات؛ تزويد مستخدمي اإلنترنت بالمشورة التكنولوجية عبر االجتماعية وتبادل ال

خط الدعم السريع واالستشارة المتعلقة بالعتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية 

واألنظمة الحاسوبية والشبكات الحاسوبية والشبكات الداخلية واإلنترنت؛ توفير إمكانية 

الين( لتمكين تحميل -يل المباشرة )اناالستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنز

الصور ومحتويات الفيديو والمحتويات السمعية البصرية ونشرها ورؤيتها وعرضها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

وتحريرها ونقلها؛ خدمات البرمجيات كخدمة التي تتضمن برمجيات لتسهيل قابلية 

التشغيل البيني لبرمجيات التطبيقات المتعددة؛ خدمات البرمجيات كخدمة التي تتضمن 

برمجيات لتمكين المستخدمين من تحديد توفر المستخدمين اآلخرين ودمج التقاويم 

ودفاتر العناوين االلكترونية؛ خدمات البرمجيات كخدمة التي تتضمن برمجيات لتسهيل 

خدمات المؤتمرات المنعقدة عن بعد والمؤتمرات المرئية المتعددة الوسائط والمراسلة 

قل الصوت عبر بروتوكول االنترنت ؛ خدمات البرمجيات اآلنية والبريد اإللكتروني ون

كخدمة التي تتضمن برمجيات لنقل المعلومات ومحتويات الفيديو والمحتويات الصوتية 

والسمعية وغيرها من المحتويات عبر شبكة معلومات حاسوبية عالمية؛ خدمات 

والتعاون  البرمجيات كخدمة التي تتضمن برمجيات لتمكين المستخدمين من التواصل

وتبادل الشاشات الحاسوبية واألسطح المكتبية والبيانات والمستندات اإللكترونية 

ومحتويات الفيديو والتطبيقات عبر اإلنترنت؛ خدمات البرمجيات كخدمة التي تتضمن 

برمجيات لرؤية المستندات وإدارتها وتحريرها وتخزينها عبر الشبكات الحاسوبية؛ 

التي تتضمن برمجيات جدولة التقاويم وأسماء وعناوين خدمات البرمجيات كخدمة 

المعارف واالجتماعات المباشرة )ان الين( والمؤتمرات المنعقدة عبر الهاتف 

والمؤتمرات المرئية وإدارتها؛ توفير المشورة التقنية المتعلقة بالعتاد الحاسوبي 

لهاتفية ومعدات والبرمجيات الحاسوبية ومعدات ربط الشبكات الحاسوبية واألنظمة ا

االتصاالت السلكية والالسلكية والخدمات الهاتفية عبر بروتوكول اإلنترنت وأنظمة 

االتصاالت السلكية والالسلكية وخدمات تصميم الشبكات الحاسوبية وتصميم التخزين 

وأمن الشبكات واالتصاالت الصوتية والالسلكية؛ توفير منتديات مباشرة في مجال 

صاالت السلكية والالسلكية واالتصاالت؛ خدمات الدعم التقني للحلول التكنولوجيا واالت

الخاصة بالشبكات الحاسوبية والمؤتمرات المرئية وخدمات إدارة الحلول الخاصة 

بالشبكات الحاسوبية والمؤتمرات المرئية، وتحديدًا تحري الخلل وإصالحه على شكل 

يات الشبكات الحاسوبية ومراقبة تشخيص المشاكل في أنظمة المؤتمرات المرئية وبرمج

 47أنظمة الشبكات الحاسوبية ألغراض الدعم التقني 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419070 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دة المسئوليهشركة شخص واحد محدو -متجري للتجارة والتوزيع ونظم المعلومات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-محرم بك  -بلوك ج الدور االول بجوار شركة اسكندريه للزيوت  176شقه رقم 

 االسكندريه

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقه بها خدمات  - 47الفئة 

خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات الحاسوب  التحاليل واالبحاث الصناعيه

 دون غيرها 47الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426596 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -اكت لالستشارات االدارية  -ان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -النزهه  -طريق االوتوستراد  -مساكن شيراتون  -ص الملتقي العرب  - 33مبني 

 القاهرة

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 47خدمات الفئه رقم  - 47الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

ة مؤلفه وفقا لقوانين شركه امريكية ذات مسئوليه محدود -ايباك هولدينجز ال ال سي 

 واليه ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 21244؛ اوستن؛ تكساس 177فريدريش لين  4373

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

التصميم الجرافيكي بمساعدة الكمبيوتر وخدمات التصميم الجرافيكى  - 47الفئة 

ذات طبيعه تصميم العناصر المرئيه للوسائط عبر االنترنت  وخدمات التصميم المرئى

 47والبث والمطبوعات والخارجيه وغيرها من وسائط االتصال بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429370 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمه مصرية شركة -اربو لخدمات االتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  76شارع  167

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 47جميع خدمات الفئة رقم  - 47الفئة 
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435705 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -جرو اب للتدريب واالستشارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى  174ش  37عماره  1شقه رقم 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 47اردة بالفئه جميع الخدمات الو - 47الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436767 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة المسئوليةشركة شخص واحد محدود -ايميركوم مصر لتكنولوجيا المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تقسيم زهرة  - 7بلوك  1قطعة رقم  -ش جوزيف تيتو  - 36العقار رقم  - 3شقة رقم 

 القاهرة -النزهة  -المدينة 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 47خدمات الفئة  - 47الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437739 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ش ذ م م   -الفالون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدين نصر أول قسم  -شارع حافظ رمضان  11

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات  - 47الفئة 

التحاليل واألبحاث الصناعية، خدمات تميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر الواردة 

 47بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442519 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مؤلفه طبقا لقوانين الصين -هوايون ديجيتال كوموديتي ماركت كو ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق شينزى بلده هوجى مدينه دونجوان مقاطعه جوانجدونج  33رقم  1771غرفه 

 الصين

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات  –اختبار المواد  -المسح الجيولوجي  -االبحاث التكنولوجيه  - 47الفئة 

البرمجيات  -[ PaaSالنظام األساسي كخدمة ] -تصميم فنون الجرافيك  -المعمارية 

استشارات  -تصميم الديكور الداخلي  -صيانة برمجيات الحاسوب  -[ SaaSكخدمة ]

 -تقييم جودة األخشاب الواقفه  -استشارات تكنولوجيا االتصاالت  -أمن اإلنترنت 

 -إجراء دراسات المشاريع الفنية  -البحث الجيولوجي  -تحليل المياه  -االبحاث العلميه 

استشارات تصميم  -معلومات األرصاد الجوية  -أبحاث بيولوجية  -أبحاث بكتيريَّة 

 (47مواقع الويب بالفئه )
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

165 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هيرتيج انتيريورز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -ش أحمد قاسم جودة  16

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التصميم الداخلي )تصميم الديكور( وجميع الخدمات الواردة بالفئة  - 47الفئة 

47 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 

الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443161 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الواليات المتحدة االمريكية -تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير   -أكووس، إنك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 77717بوسطن، ماساتشوستس  777سمر ستريت، سويت  643

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

بحوث علمية في مجال اضطرابات وحاالت وفقد السمع؛ استحداث مخصص  - 47الفئة 

لعوامل حيوية كيماوية وجسيمات نانو بيولوجية أي تركيبات عالجية تشتمل على نواقل 

فيها لتوفير صور توصيل لتعبير جيني محدد  AAVفيروسية مرتبطة بالفيروس الغدي 

نتجات بيولوجية لها تأثيرات عالجية في العالج الجيني، كل ذلك لتجديد وتحسين لم

والحفاظ على السمع؛ استحداث مخصص لعوامل حيوية كيماوية وجسيمات نانو 

بيولوجية أي تركيبات عالجية تشتمل على نواقل فيروسية مرتبطة بالفيروس الغدي 

AAV منتجات بيولوجية لها تأثيرات فيها لتوفير صور توصيل لتعبير جيني محدد ل

عالجية في العالج الجيني، كل ذلك لعالج اضطرابات وحاالت مرتبطة باألذن الداخلية 

 47الواردة في الفئة 
 

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 - 989 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443165 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الواليات المتحدة االمريكية -تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -أكووس، إنك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 77717بوسطن، ماساتشوستس  777سمر ستريت، سويت  643

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

وحاالت وفقد السمع؛ استحداث مخصص بحوث علمية في مجال اضطرابات  - 47الفئة 

لعوامل حيوية كيماوية وجسيمات نانو بيولوجية أي تركيبات عالجية تشتمل على نواقل 

فيها لتوفير صور توصيل لتعبير جيني محدد  AAVفيروسية مرتبطة بالفيروس الغدي 

 لمنتجات بيولوجية لها تأثيرات عالجية في العالج الجيني، كل ذلك لتجديد وتحسين

والحفاظ على السمع؛ استحداث مخصص لعوامل حيوية كيماوية وجسيمات نانو 

بيولوجية أي تركيبات عالجية تشتمل على نواقل فيروسية مرتبطة بالفيروس الغدي 

AAV  فيها لتوفير صور توصيل لتعبير جيني محدد لمنتجات بيولوجية لها تأثيرات

ات وحاالت مرتبطة باألذن الداخلية عالجية في العالج الجيني، كل ذلك لعالج اضطراب

 47الواردة في الفئة 
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركه  ذات مسئوليه محدودةش -امنيه للمالبس واالستشارات الخاصة باالزياء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ش طومنباى الزيتون 131بالدور االرضى بالعقار رقم  3شقه رقم 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 وخاصه االستشارات الخاصه باألزياء 47جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 47الفئة 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    0443970 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه شخص واحد محدودة المسئوليه -شيتافوكس لحلول االعمال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر اول 6 - 1473قطعه  3مج  7حى  1333عماره 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 47جميع الخدمات بالفئه  - 47ئة الف
 

تعهد مالك العالمه  -االشتراطات        :      منح الطاب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

باستخدامها في مجموعها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444307 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -نجيب محفوظ على سعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليمن -تعز  

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 47جميع خدمات الفئه  - 47الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444544 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/06 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة محدودة -تنسنت هولدنج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جي تي سنتري يارد كريكيت سكوير هاتشينز درايف جورج 7611صندوق بريد 

 تاون،  جراند كايمان، كايمان ايالند

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

والتصاميم المتعلقة بها؛ خدمات  الخدمات العلمية والتقنية وخدمات األبحاث - 47الفئة 

التحاليل واألبحاث الصنـاعية؛ خدمـات تصميم وتطوير قطع وبرمجيات الحاسوب؛ 

خدمات صيانة وفحص وتحليل قطع الحاسوب وبرمجيات الحاسوب وبرامج الحاسوب 

وأنظمة الحاسوب؛ قطع الحاسوب وتأجير البرمجيات؛ تحديث برمجيات الحاسوب 

حاسوب؛ خدمات استضافة مواقع الحاسوب )مواقع انترنت(؛ واسترجاع بيانات ال

تصميم المواقع اإللكترونية وتطبيقات البرمجيات على شبكات الحاسوب العالمية أو 

شبكات الحاسوب المحلية؛ مراقبة أنظمة الحاسوب وشبكات الحاسوب لآلخرين؛ تكامل 

تصاالت بعيدة أنظمة قواعد بيانات الحاسوب؛ تصميم وتطوير شبكات وأجهزة اال

المدى؛ خدمات الحوسبة السحابية؛ خدمات تقديم المعلومات واإلدارة وتقديم االستشارات 

 دون غيرها 47والنصائح بشأن الخدمات السابقة الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركه توصية بسيطة  -احمد على محمد ابو غنيم وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش فيكتور عمانويل سموحه سيدى جابر االسكندريه 42

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 47الخدمات الواردة بالفئه   - 47الفئة 
 

الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهمنح  -االشتراطات        :      التنازل عن االرقام 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444937 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جهه حكومية -وزارة التجاره والصناعه  -المجلس الوطنى لالعتماد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

برج رياض المعادى كورنيش  -وزارة التجارة والصناعة  -لالعتماد المجلس الوطنى 

 المعادى

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 (47االستشارات الواردة بالفئة رقم ) - 47الفئة 
 

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

وغيرها 950901
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445598 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

ش ذات مسئوليه محدودة طبقا  -هانغتشو هيكستوريج تيكنولوجى كو .ال. تى .دى 

 لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بينجيانغ ديستركت هانغتشو  -انفنغ روود د  333 - 7يونيت بى بيلدينج  372روم 

 تشيجيانغ الصين

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البحث والتطوير للمنتجات الجديدة من أجل اآلخرين؛ خدمات البحث  - 47الفئة 

التقني؛ خدمات التصميم الصناعي؛ خدمات مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول 

شارات في مجال تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر؛ خدمات من بعيد؛ خدمات است

تخزين البيانات اإللكترونية؛ خدمات توفير خدمات تصميم شبكات الكمبيوتر لآلخرين؛ 

[؛ خدمات التخزين اإللكتروني ألرشفة البيانات SaaSخدمات البرمجيات كخدمة ]

الحوسبة السحابية؛  اإللكترونية؛ خدمات تأجير مساحة تخزين خادم الكمبيوتر؛ خدمات

خدمات تحليل أنظمة كمبيوتر؛ خدمات تحديث برامج كمبيوتر؛ خدمات تحويل البيانات 

أو الوثائق من أوساط مادية إلى إلكترونية؛ خدمات تصميم برامج الهاتف المحمول بالفئه 

47 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446510 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تأسست بموجب قوانين ديالوير -بايومى فيوجن ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 34763مين ، ستريت ريدوود سيتى ، كاليفورنيا  276

 

 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

ا الحيوية؛ تطوير تقنية جديدة لآلخرين في مجال بحوث حول التكنولوجي - 47الفئة 

السرطان واألمراض األيضية؛ تطوير المستحضرات الصيدالنية واألدوية؛ البحث 

الطبي والعلمي في مجال عالج وتشخيص السرطان؛ خدمات تطوير األدوية 

الصيدالنية؛ تطوير المنتجات الصيدالنية؛ خدمات البحث والتطوير الصيدلي؛ تقديم 

ومات عن موضوع البحث العلمي في مجال الكيمياء الحيوية والتكنولوجيا الحيوية؛ معل

توفير معلومات البحث الطبي والبحث العلمي في مجال األورام عبر اإلنترنت؛ تقديم 

خدمات ومعلومات الفحوصات الطبية في مجال أبحاث السرطان وتصنيف األمراض؛ 

في مجال المستحضرات الصيدالنية والتجارب توفير معلومات البحوث الطبية والعلمية 

السريرية؛ توفير معلومات البحث الطبي والعلمي في مجاالت األدوية وعلم الوراثة؛ 

خدمات البحث والتطوير في المجاالت الصيدالنية والتكنولوجيا الحيوية؛ البحث 

والتطوير في المستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض السرطانية واألمراض 

مرتبطة بالعمر؛ البحث العلمي لألغراض الطبية في مجال األمراض السرطانية؛ ال

البحث العلمي لألغراض الطبية في مجال السرطان واألمراض األيضية؛ اختبار 

األدوية؛ خدمات البحوث الطبية؛ خدمات البحوث الصيدالنية؛ البحث حول وتطوير 

 47اللقاحات واألدوية بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446513 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تاسست بموجب قوانين ديالوير -بايومى فيوجن انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 34763يفورنيا مين ، ستريت ريدوود سيتى ، كال 276

 

 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

بحوث حول التكنولوجيا الحيوية؛ تطوير تقنية جديدة لآلخرين في مجال  - 47الفئة 

السرطان واألمراض األيضية؛ تطوير المستحضرات الصيدالنية واألدوية؛ البحث 

لسرطان؛ خدمات تطوير األدوية الطبي والعلمي في مجال عالج وتشخيص ا

الصيدالنية؛ تطوير المنتجات الصيدالنية؛ خدمات البحث والتطوير الصيدلي؛ تقديم 

معلومات عن موضوع البحث العلمي في مجال الكيمياء الحيوية والتكنولوجيا الحيوية؛ 

توفير معلومات البحث الطبي والبحث العلمي في مجال األورام عبر اإلنترنت؛ تقديم 

خدمات ومعلومات الفحوصات الطبية في مجال أبحاث السرطان وتصنيف األمراض؛ 

توفير معلومات البحوث الطبية والعلمية في مجال المستحضرات الصيدالنية والتجارب 

السريرية؛ توفير معلومات البحث الطبي والعلمي في مجاالت األدوية وعلم الوراثة؛ 

صيدالنية والتكنولوجيا الحيوية؛ البحث خدمات البحث والتطوير في المجاالت ال

والتطوير في المستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض السرطانية واألمراض 

المرتبطة بالعمر؛ البحث العلمي لألغراض الطبية في مجال األمراض السرطانية؛ 

البحث العلمي لألغراض الطبية في مجال السرطان واألمراض األيضية؛ اختبار 

مات البحوث الطبية؛ خدمات البحوث الصيدالنية؛ البحث حول وتطوير األدوية؛ خد

 دون غيرها 47اللقاحات واألدوية الواردة بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقيه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446743 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة  -هانجتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجى كو . ال تى دى 

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية الصين الشعبية 317737كيانمو رود بينجيانج ديستريكة . هانجتشو  333

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير االستخدام المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل للتنزيل وهي  - 47 الفئة

واجهة برامج للكاميرات وكاميرات الفيديو الشبكية؛ مقدم خدمة التطبيقات يتميز ببرامج 

(؛ مقدم خدمة التطبيقات يتميز ببرامج واجهة برمجة APIواجهة برمجة التطبيقات )

وى الفيديو في مواقع الويب؛ توفير االستخدام المؤقت ( لدمج محتAPIالتطبيقات)

للبرمجيات الوسيطة غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لتوفير واجهة بين تطبيقات 

البرامج وأنظمة التشغيل؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل 

ول اإلنترنت المستخدمة في تطبيقات للتشغيل المشترك بين األجهزة القائمة على بروتوك

األمن والمراقبة بالفيديو وأنظمة لبتشغيل اآللي للمباني وأنظمة إدارة المعلومات األمنية 

وهي أجهزة القراءة اإللكترونية والتحكم اإللكتروني للتحكم في الوصول إلى المباني 

لقفل اآللي وأجهزة وأنظمة التحكم في الوصول اإللكتروني لألبواب التى تعمل بنظام ا

إنذار األمن والحرائق، ومنتجات المراقبة اإللكترونية بالفيديو وهي المكونات 

 47اإللكترونية ألنظمة األمن بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -اكسون موبيل كوربوريشن 

 الواليات المتحدة االمريكية -نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

متحده الواليات ال 23733- 7731تكساس  -ايرفينج  -الس كوليناس بوليفارد  3333

 االمريكيه

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 47خدمات تحليل السوائل الهيدروليكيه للطيران الواردة بالفئه  - 47الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

179 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447699 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة  -  ترويقه للبرمجيات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش جمال عبد الناصر سيدى بشر بحر امام مستشفى شرق المدينه الدور االول  773

 المنتزة االسكندريه

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 47جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 47الفئة 
 

لب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448636 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -ليمون انك. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ويست باي روود ،  177، جراند بافيلون ، هيبيسكس واي ،  31113صندوق بريد 

 جراند كايمان ايسالند

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها ، خدمات  - 47الفئة 

التحاليل واالبحاث الصناعية ، خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر ، 

يانات وتحليلها ، تصميم وتطوير برامج ( تتميز بجمع البsaasالبرمجيات كخدمة )

تطبيقات الهاتف المحمول المستخدمة فى جمع البيانات وتحليلها ، تصميم وتطوير 

برامج الكمبيوتر المستخدمة فى جمع البيانات وتحليلها وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

47 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448639 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -ليمون انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ويست باي روود ،  177، جراند بافيلون ، هيبيسكس واي ،  31113صندوق بريد 

 جراند كايمان ايسالند

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

ية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها ، خدمات الخدمات العلمية والتقن - 47الفئة 

التحاليل واالبحاث الصناعية ، خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر ، 

( تتميز بجمع البيانات وتحليلها ، تصميم وتطوير برامج saasالبرمجيات كخدمة )

وتطوير  تطبيقات الهاتف المحمول المستخدمة فى جمع البيانات وتحليلها ، تصميم

برامج الكمبيوتر المستخدمة فى جمع البيانات وتحليلها وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

47 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448874 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ات مسئوليه محدودةشركه ذ -العالمية الحرة المصرية لتكنولوجيا المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه -ثان المنصورة -ميدان الهابى الند-الدور التاسع -برج ابو سمره 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  - 47الفئة 

 47والتطبيقات الوارده بالفئه 
 

التنازل عن الحروف  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

كل علي حده في الوضع العادي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0274474 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2012/05/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ندو( ناجي ماهر يوسف وشركاه )ارما

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الدور االرضي  - 7محل  -ش احمد تيسير  73

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تقديم المأكوالت و المشروبات المطاعم و الكافيهات الوارده بالفئة  - 43الفئة 

43 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0346191 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/01/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

تاسست وقائمه طبقا لقوانين واليه -ذات مسؤليه محدودة  -سييرا هيلشتايلز ، ال ال سى

 المتحدةالواليات  -ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه 13233إى فيا استانسيا ميرافال توكسون ، أريزونا  3777

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43خدمات منتجعات الفنادق واالقامه والمطاعم والحانات بالفئه رقم  - 43الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    0368075 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/03/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه  -امير محمد حسين وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الشيخ زايد بملك   -ارض المزادات  -الطريق الدائري  1عقار رقم  3و  6محل رقم 

 احمد سيد احمد ثالث االسماعليه

 43 : المةــــــات العـــئف
 

 43مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئه  - 43الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418429 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -شركة عماد الدين و شريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  6 -عمارات بنك التعمير واالسكان ميدان النجدة  3

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43مطعم وكافي شوب الوارد بالفئة  - 43الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419763 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه  -أنجلو أمريكن للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العجوزة -المهندسين  - 3الدور  773ش سوريا شقة  13

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43خدمات مطاعم بالفئة  - 43الفئة 
 

تراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذجاالش
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428767 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد يمنى الجنسيه -نجيب محفوظ علي سعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تعز اليمن

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 43الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428781 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد يمنى -نجيب محفوظ علي سعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تعز اليمن

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429371 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -اربو لخدمات االتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  76شارع  167

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43جميع خدمات الفئة رقم  - 43الفئة 
 

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 ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 989 عدد

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431607 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -طارق حسنى عليوة بدار وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 141التجمع الخامس عماره  131عمارات  3حي  3ت

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43المطاعم الوارده بالفئه  - 43الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431762 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة -العقاري و الترفيهي  تل الفيروز الكندية المصرية لالستثمار السياحي و

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة -الدور االرضي  -مساكن الشيراتون  17قطعة  1132مربع 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43خدمات سياحية الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

الموضحه بالصورهاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431770 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -عبد الرحمن حسن ابراهيم وخليل حسن ابراهيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -زهراء المعادي البساتين  -الشطر السادس  -ر  7

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات وخدمات المطاعم والكافتيريات بالفئة  - 43الفئة 

43 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه



نمية التجارة الداخليةجهاز ت  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432082 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -كريم عادل عبد الكريم صالح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجامعه مول بالدور االرضي مدينه الشروق القاهره A2وA1محل 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئه  - 43الفئة 
 

تعهد مالك العالمه -:      منح الطالب حق علي االلوان الموضحه بالنماذج    االشتراطات     

باستخدامها في مجموعها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433102 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فوود هب للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -التجمع الخامس  - 37ش  -مبنى كايرو بيزنس بالزا  -الدور الرابع  - 4, 1مكتب 

 القاهره

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43خدمات المطاعم والكافيهات الوارده بالفئه  - 43الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433104 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -فوود هب للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -التجمع الخامس  - 37ش  -مبنى كايرو بيزنس بالزا  -الدور الرابع  - 4, 1مكتب 

 هرهالقا

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43خدمات المطاعم والكافيهات الوارده بالفئه  - 43الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433976 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

ركة منطقة حرة تأسست وقائمة طبقا ش -كامبيل غراي هوسبيتاليتى سيرفيسيز م د م س 

 لقوانين دولة االمارات العربيه المتحده

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اتش دى اس بيسنيس سينتر ، ابراج بحيرات جميرا ، دبى ، االمارات العربيه المتحدة 

 .714146صندوق بريد: A-3171وحدة رقم:  

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

دمات توفير االطعمة والمشروبات واإليواء المؤقت وجميع الخدمات خ - 43الفئة 

 .43الواردة بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -صن رايز الدارة الفنادق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مكتب ادارى بالمبنى الكائن باالرض الخلفيه لفندق صن رايز كريستال باى جنوب  

 البحر االحمر  -مجاويش   الغردقه 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43نادق الواردة بالفئة رقم خدمات االداره و التسويق السياحي للف - 43الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435962 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -حازم محمود حسن جاب الله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزه   -ش ابراهيم خاطر  13

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43خدمات مطاعم بالفئه رقم  - 43الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437728 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -واى ام جى لالستيراد و التصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -الجمع األول  - 2البنفسج  173

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43ئة خدمات الفنادق بالف -الكافتريا  -المطاعم والكافيهات  - 43الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

201 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438677 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فرد   -عبد الحكيم عاشور أحمد زايد بن زايد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز كفر  -هيم ابراهيم مرعي ملك / ابرا -المجاورة الثالثة  3محل رقم  32-33قطعة 

 دمياط الجديدة -الحي الثاني  -سعد  

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمه وخدمات االيواء المؤقت )خدمات المطاعم والفنادق(  - 43الفئة 

خدمات تقديم االطعمه والمشروبات المطاعم الكافتريات المقاهي وكافه الخدمات الوارده 

 43ئه بالف
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438681 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد   -عبد الحكيم عاشور احمد زايد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز كفر  -ملك / ابراهيم ابراهيم مرعي  -المجاورة الثالثة  3محل رقم  32-33قطعة 

 دمياط الجديدة -الحي الثاني  -سعد  

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمه وخدمات االيواء المؤقت )خدمات المطاعم والفنادق(  - 43الفئة 

والمشروبات المطاعم الكافتريات المقاهي وكافه الخدمات الوارده  خدمات تقديم االطعمه

 43بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439272 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -مد عماد الدين عيد خليل مح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -ثان العاشر من رمضان  32حي الياسمين مجاورة  131فيال 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43المطاعم والكافيهات وجميع الخدمات الواردة بالئة  - 43الفئة 
 

الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره االشتراطات        :      منح



تنمية التجارة الداخلية جهاز  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439517 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -عمرو محمد حسني و شريكه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمنطقة  - 3قطعة رقم   -اري فاملي مول مركز التج -الدور االرضي  - 61محل رقم 

 الجيزة -اكتوبر  6مدينة  -الفاصل السكني 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43خدمات المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

 تعهد مالك العالمه-االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

باستخدامها في مجموعها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441422 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مقفلة -شركة محمد على سعد الدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية، بجانب البيت السعودي ، الرياض ،  37العليا ، شارع 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات وااليواء المؤقت وجميع الخدمات  - 43الفئة 

 43الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441635 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

تأسست و قائمه طبقا  -شركه مساهمه ) هولدنج(  -شركة عطا الله ش.م.ل هولدنغ 

 لقوانين لبنان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان 4ط  7377الحازميه مار  تقال بنايه مار تقال 

 43 : مةالــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمه والمشروبات وااليواء المؤقت وجميع خدمات الفئه  - 43الفئة 

43 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442013 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/27 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 -االتحاد المصري اللبناني الدارة المطاعم والمنشات السياحيه باشا ورما وبيت ورد 

 شركة ذات مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -ش البطراوى  12

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43خدمات المطاعم الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -اطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج االشتر

باستخدامها في مجموعها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442364 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جنسيةفرد مصرى ال -دينا كمال محمد محمد عرفة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اإلسماعيلية -اإلسماعيلية ثان  -ش شبين الكوم  37

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تقديم األطعمة والمشروبات وخدمات المطاعم والكافيتريات الواردة  - 43الفئة 

 43بالفئة 
 

لوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على اال -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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442526 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 متن ، لبنانانطلياس ، ال 1433العقار رقم 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المطاعم والمقاهى خدمات توفير االطعمه والمشروبات وخدمات  - 43الفئة 

 43االيواء المؤقت الواردة بالفئة 
 

965568العالمة 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 ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442681 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ياسيليس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزمالك  - 2شقة  - 11الدور  -شارع أحمد حشمت  33

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43ة جميع الخدمات الواردة بالفئ - 43الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443616 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين قطر -كافية قيمر وكاهي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قطر -الدوحة 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات وااليواء المؤقت وجميع الخدمات  - 43الفئة 

 43الواردة بالفئة 
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443914 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -الوادى لألغذيه  

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 الجيزة-العجوزة -شارع محمد شفيق من وادى النيل المهندسين  11

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43جميع خدمات الفئه  - 43الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

جموعهاباستخدامها في 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444015 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -احمد عبد الرؤوف  احمد سيد احمد زعزع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينه نصر ثان  7امتداد رمسيس  332

 43 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 43خدمات المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة رقم  - 43الفئة 
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444132 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -النجوم الماسية للحراسه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بوالق -قسم بوالق ابو العال الفرنساوي  -ش محمد ابن صارم  3

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43خدمات الفئة  - 43الفئة 
 

ح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمن -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444215 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ان ان دى جى للتجاره العامه والمقاوالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بمبنى تريفيوم كومبلكس الدور الثانى القاهرة الجديده C24  1,7قم الوحده ر

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43المطاعم الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444839 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -احمد صبرى احمد صبره وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغردقه المركز السياحى بجوار البولينج

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43مطعم وكافيه بالفئة  - 43الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445378 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -جى ام كيه هوسبيتاليتي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مصر  -متفرع من شارع الثورة خلف مستشفى فلسطين  -الهواري  شارع عبد العزيز 7

 القاهرة -الجديدة 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446357 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمود االبتي وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة الجديدة -خدمات الدور الثاني التجمع الخامس  3/4ب حي  3قطعة 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43والكافيهات الواردة بالفئة  خدمات المطاعم - 43الفئة 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446413 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 التونس تريدينغ جيستاوئى سيرفيسوز سوسيداد أونبيسوال   ال دى ايه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -  767-3777ماديرا  -فونشال  113ساال  -اندار   1,23أفينيجا أرياغا  رقم  

 البرتغال

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت، خدمات الفنادق،  - 43الفئة 

الفنادق؛ الفنادق الصغيرة ]الموتيالت[؛ الحجز في الفنادق والفنادق الصغيرة 

عم؛ التموين )بالطعام والشراب(؛ خدمات حانات )بارات( الكوكتيل ]الموتيالت[؛ المطا

وأماكن االسترخاء؛ خدمات التوصيل؛ خدمات المقاهي؛ خدمات الحجز في المطاعم؛ 

 43خدمات تقديم المشورة واالستشارات فيما يتعلق بجميع ما ذكر أعاله بالفئة 
 

و غيرها 198859رقم  االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446961 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئولية محدودة -شركة السكاى ريم الدارة المطاعم السياحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المقطم  -ش االهرام  36

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43خدمات المطاعم الواردة بالفئة  - 43الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -جمال الدين عفيفى احمد فخرى ش  2

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 43الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448177 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -خر ساعه( اصل وسط البلد )مطعم ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بالدور االول االزبكيه 33 - 32ش االلفى شقه  1

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 43الفئة 
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448821 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -محمود محمد احمد مرزوق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه -بملك /خالد عبد المنعم حسن ثان شبرا الخيمة -مايو مدينة فتح  13ش  126

 43 : المةــــــت العاـــفئ
 

 43خدمات المطاعم )مطعم كشري ( الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

في الوضع العادي Hاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450167 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -بد البديع محمد السيد جالل  محمد ع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

متر الدور االرضي صن مول امتداد شارع  2محل مساحة  -الشرق  -بور سعيد 

 عاطف السادات

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

نح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذجاالشتراطات        :      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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450941 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة قرية لخرص للمأكوالت البدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -مطروح  -سيدي عبد الرحمن  -بجوار امواج  -اسكندرية مطروح طريق 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43مطاعم وكافتريات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0157512 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2003/02/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة فرست الب ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقي  -الجيزة   -ش محي الدين ابو العز  46

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44معمل تحاليل طبية الوارد بالفئة رقم  - 44الفئة 
 

حة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموض



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429372 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه-اربو لخدمات االتصاالت)ش.م.م (

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  76شارع  167

 44 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 44جميع خدمات الفئة  - 44الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432624 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ه محدودهشركة ذات مسئولي -سكسيس سيكريتس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

حي  -الحي الرابع  -ايدن سنتر  -المجاوره السادسة  - c 08الوحده  -الدور االول 

 الجيزه -اكتوبر  6 -الشيخ زايد 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44الصيدليات الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق 

باستخدامها في مجموعها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433803 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -محمد السيد محمد عبد العال 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

تقسيم  التربيه والتعليم مدينه العاشر من  1مجاورة  311قطعه رقم  7وحدة رقم 

 رمضان الشرقيه

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44جميع انواع المعامل الطبيه الوارده بالفئه  - 44الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433804 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -محمد السيد محمد عبد العال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تقسيم  التربيه والتعليم مدينه العاشر من  1مجاورة  311قطعه رقم  7وحدة رقم 

 ضان الشرقيهرم

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44جميع انواع المعامل الطبيه بالفئه  - 44الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434318 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/02 

 :التسجيل م طالبإس
 

 مصري الجنسيه -فرد  -سمير فرنسيس مليكة عطيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر اول  -ش محمود خيري  71

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44خدمات الفئه  - 44الفئة 
 

لصورهاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه با
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -صحة الخان للرعاية الصحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -رة النزهه القاه -مساكن شيراتون  -المنطقة الرابعة  -ش الجامع  13

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44خدمات الفئة  - 44الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440310 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -أندرو إيهاب كامل مهني  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حدائق حلوان  -ش السايس  37

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 44الفئة 
 

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 أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441892 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -د/ يوسف أسعد عبد السيد ميخائيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 3عيادة  - 3الدور  -ر الجديدة مص -ميدان تريومف  -ش النزهة  137

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44الخدمات الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    0442738 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير -بريستول مايرز سكويب كومبانى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه 17716نيو يورك  -فلوور  14 -ستريت  73 -اي  437

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تقديم المعلومات واالستشارات الطبية والنصائح الطبية _ توفير  - 44الفئة 

معلومات تتعلق باختبار االورام للمهنيين الطبيين و المرضي من خالل موقع اإلنترنت 

 44بالفئة 
 

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 ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446197 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد عبد الحميد احمد حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش نهاد طه بالفكريه مركز ابو قرقاص المنيا

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44الخدمات الواردة بالفئه  - 44لفئة ا
 

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

باستخدامها مجمعة



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446511 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تاسست بموجب قوانين ديالوير -بايومى فيوجن انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 34763مين ، ستريت ريدوود سيتى ، كاليفورنيا  276

 

 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

فير موقع توفير موقع على شبكة اإلنترنت يحتوي على معلومات طبية؛ تو - 44الفئة 

إلكتروني على شبكة اإلنترنت يحتوي على معلومات في مجال تشخيص وعالج 

 دون غيرها 44أمراض السرطان واألمراض األيضية الواردة بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق االسبقيه
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446514 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تاسست بموجب قوانين ديالوير -بايومى فيوجن ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 34763مين ، ستريت ريدوود سيتى ، كاليفورنيا  276

 

 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

كة اإلنترنت يحتوي على معلومات طبية؛ توفير موقع توفير موقع على شب - 44الفئة 

إلكتروني على شبكة اإلنترنت يحتوي على معلومات في مجال تشخيص وعالج 

 44أمراض السرطان واألمراض األيضية الواردة بالفئة 
 

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

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446905 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه محدودة -جريفولس ورلدوايد اوبيريشنز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ؛ ايرالندا77جرانج كاسيل بيزنيس بارك؛ جرانج كاسيل ؛كلوندالكين دوبلين 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 44ت بنك بالزما الدم الواردة بالفئه خدما - 44الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449248 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -رادالب مراكز تشخيصية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كلية الطب العطارين اسكندريةش  1الدور االول عقار 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44خدمات الفئة  - 44الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دودةشركة ذات مسئوليه مح -شركة ام اس كوميرشيال كايمان ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -جورج تاون  441سى او جينيسز ترست & كوربيرت سيرفسز ال تى دى ص ب 

 جزر كايمان -  1176جراند كايمان كى واى 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 43جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 43الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات  -تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا-شركه مساهمة-بيجبايتس، إنك. 

 المتحدة األمريكية.

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة ، 34376، بالو آلتو، كاليفورنيا 177بيج ميل رود، شقة  333

 األمريكية.

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التواصل االجتماعي على اإلنترنت؛ المرافقة؛ خدمات المواعدة؛  - 43الفئة 

ترخيص برمجيات الحاسوب ]خدمات قانونية[؛ خدمات حلول المنازعات البديلة؛ تأجير 

يص ]خدمات قانونية[ في إطار أسماء نطاقات إنترنت؛ ترخيص الملكية الفكرية؛ ترخ

عمل نشر البرمجيات؛ خدمات قانونية تتعلق باستغالل حقوق البث؛ إدارة حقوق الطبع 

 .43والتأليف الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420028 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -عزيز خضير محمد هاني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العجوزه -بالعقار  - 47شقة  -ش وادي النيل 14

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 43مكتب محاماه بالفئة  - 43الفئة 
 

لوان منح الطالب حق خاص علي اال -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 

الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -محمد هاني عزيز خضير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العجوزه -بالعقار  - 47شقة  -ش وادي النيل 14

 45 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 43مكتب محاماه بالفئة  - 43الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 

الموضحه بالصوره
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429373 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة مساهمه مصريه -اربو لخدمات االتصاالت )ش.م.م(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  76شارع  167

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 43جميع خدمات الفئة  - 43الفئة 
 

ضحه بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان المو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430984 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديال وير    -تويتر انك   

 المتحدة األمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات   - 34173كاليفورنيا  -سان فرانسيسكو  377اركت ستريت ، سويت م 1333

 المتحدة األمريكية

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ توفير موقع ويب على   - 43الفئة 

اعي على شبكة اإلنترنت ألغراض التواصل االجتماعي؛ توفير منصة للتواصل االجتم

اإلنترنت وشبكات االتصال األخرى ألغراض الترفيه؛ توفير قواعد بيانات الكمبيوتر 

عبر اإلنترنت وقواعد البيانات القابلة للبحث عبر اإلنترنت في مجال شبكات التواصل 

االجتماعي؛ خدمات شبكات التواصل االجتماعي، وهي توفير قاعدة بيانات تفاعلية 

ديث التلقائي لدفتر العناوين والمخطط الشخصي والتذكير بالتاريخ للكمبيوتر تتميز بالتح

ومخطط السفر وروابط الخريجين والمجموعات المهنية عبر شبكات الكمبيوتر العالمية؛ 

استضافة مجتمع موقع على اإلنترنت للمستخدمين المسجلين لمشاركة المعلومات 

م وما يكرهون واألنشطة والصور ومحتوى الصوت والفيديو عن أنفسهم وما يعجبه

اليومية، للحصول على تعليقات من أقرانهم، وتشكيل مجتمعات افتراضية، واالنخراط 

في شبكات التواصل االجتماعي؛ خدمات شبكات التواصل االجتماعي، وهي توفير 

فرص تبادل المعلومات والمحادثة عن طريق استعراض المنتجات؛ خدمات شبكات 

تربط المعلنين بصانعي وسائل التواصل االجتماعي  التواصل االجتماعي التي

والمؤثرين والمشاهير والمدونين؛ خدمات التواصل االجتماعي في مجال الدعاية 

والتسويق ووسائل التواصل االجتماعي؛ تقديم خدمات توثيق المستخدم في معامالت 

التحقق من التجارة اإللكترونية؛ تقديم خدمات المصادقة والهوية للمستخدم؛ خدمات 

الهوية، وهي توفير مصادقة الشركة ومعلومات التعريف الشخصية؛ خدمات أمان 

الكمبيوتر، أي التحقق من معلومات تحديد الهوية وبيانات اعتماد مستخدمي مواقع 

الويب وتطبيقات البرامج والمصادقة عليها لألغراض األمنية؛ خدمات المواعدة عبر 

تماعي عبر اإلنترنت؛ توفير قواعد بيانات كمبيوتر اإلنترنت؛ خدمات التعارف االج

على اإلنترنت وقواعد بيانات قابلة للبحث عبر اإلنترنت في مجال المواعدة والتعارف 

االجتماعي؛ تقديم المشورة والمعلومات في مجال االتصاالت اإللكترونية اآلمنة؛ تقديم 

ر اإلنترنت على شبكات المعلومات والنصائح في مجال التواصل اآلمن والسليم عب

التواصل االجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول؛ .ترخيص برامج الكمبيوتر؛ ترخيص 

 43الملكية الفكرية الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440556 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -محمد بدوي أسامة محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -ش ابو المحاسن الشاذلي  74

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 43مكتب محاماه وتقديم االستشارات والخدمات القانونية الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان  -ه باستخدامها مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك العالم

الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444308 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد يمني الجنسيه -نجيب محفوظ على سعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تعز اليمن

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها43جميع خدمات الفئه  - 43الفئة 
 

559585االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

250 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444545 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -ليمتد  تنسنت هولدنج

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جي تي سنتري يارد كريكيت سكوير هاتشينز درايف جورج 7611صندوق بريد 

 تاون،  جراند كايمان، كايمان ايالند

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

لخدمات الخدمات القانونية؛ الخدمات األمنية لحماية الممتلكات واألفراد؛ ا - 43الفئة 

الشخصية واالجتماعية التي يقدمها آخرون لتلبية حاجات األفراد؛ ترخيص برمجيات 

الحاسوب ]خدمات قانونية[؛ ترخيص الملكية الفكرية؛ قراءة األبراج؛ خدمات المواعدة؛ 

إدارة حقوق النشر والتأليف؛ خدمات التواصل االجتماعي على اإلنترنت الواردة بالفئة 

 دون غيرها 43
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444657 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مصطفى سيد محمود سيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ش الصبان ش حسنى الشرابيه  13

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 43الخدمات القانونية بالفئة  - 43الفئة 
 

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

للمحاماة واالستشارات القانونية كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445447 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركه ذات مسئولية محدودة -جينيرال موتورز إل إل سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة 41763-3777رينيسانس سنتر، ديترويت، ميتشيغان  377

 األمريكية

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

ة اإللكترونية؛ خدمات كشف وتعقب سرقة المركبات عن طريق األنظم - 43الفئة 

خدمات االستقبال داخل الفنادق وإجراء الحجوزات لنزالء الفنادق، إجراء الترتيبات 

والحجوزات الشخصية لآلخرين، خدمات تعقب المركبات المسروقة؛ خدمات األمن؛ 

خدمات المساعدة على الطريق في حاالت الطوارئ بما في ذلك فتح األقفال، خدمات 

روقة وتتبعها؛ خدمات األمن السترداد المركبات البرية استرداد المركبات المس

المسروقة، بما في ذلك خدمة تخفيف سرعة المركبة عن بعد عن طريق إرسال إشارة 

 دون غيرها 43إلى جهاز إلكتروني في المركبة الواردة بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    0445597 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة مؤلفة  -هانغتشو هيستوريج تيكنولوجى كو.، ال. تى .دى 

 وقائمة وفقا لقوانين دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بينجيانغ ديستركت هانغتشو  -فنغ روود دان  333 - 7يونيت بى بيلدينج  372روم 

 تشيجيانغ الصين

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات مراقبة أجهزة األمان واإلنذار ضد السرقة؛ خدمات الفحص األمني  - 43الفئة 

لألمتعة؛ خدمات تأجير معدات مراقبة السالمة؛ خدمات مراقبة االنذار؛ خدمات مراقبة 

ت التفتيش لغايات السالمة من أجل اآلخرين؛ خدمات تأجير اإلنذار نظام السالمة؛ خدما

ضد الحريق؛ خدمات مراقبة إلنذار ضد الحريق؛ خدمات اإلستشارات الوقاية من 

 43الحرائق؛ خدمات فتح أقفال الحماية. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445839 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -لالمن والحراسة  7777القاهرة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -ش احمد خيري زهراء مصر القديمه 4

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 43الخدمات االمنيه وخدمات االمن والحراسه الوارده بالفئه  - 43الفئة 
 

طات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذجاالشترا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447251 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سوري الجنسيه -فرد  -سامح محي الدين الجفان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمنطقة الصناعية االمتداد  17773بلوك 17القطعة رقم  -مدينة العبور  - القليوبية

 مدينة العبور -الشمال 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 43جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 43الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    0445317 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة طيبة رنين للتجارة والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -متفرع من ترعة المنصورية  -ش ترعة الحلو  -أبراج سفنكس  -البرج الثاني  71

 يزةالج -الهرم 

 9 - 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 2المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 

 3المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

257 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -طارق عبد الحميد السيد عبد الحميد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه ملك/ سالمة على عبد الهادى -القناطر الخيريه   -عزبة مسلم 

 14 - 10 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1ه منتجات الفئ - 1الفئة 

 17منتجات الفئه  - 17الفئة 

 14منتجات الفئه  - 14الفئة 
 



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
 

 

 

258 

 

 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439818 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة-شركه عالمية للتجارة والزراعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العبور -بمركز الحي الخامس -16723بلوك  13قطعة رقم ال

 31 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1منتجات الفئة  - 1الفئة 

 31منتجات الفئة  - 31الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

 هاباستخدامها في مجموع


