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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390803  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصريه -المصرف المتحد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  التحرير -مبني كايروسنتر  -ش القصر العيني  ١٠٦

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٦االعمال المصرفيه بالفئه  - ٣٦الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444975  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بورتو انترناشيونال جروب انفستمنتس ليمتد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة -داون تاون دبي  ٥الطابق رقم  ٣مبني 

  36  : مةالــــــات العـــفئ
  

  ٣٦خدمات االستثمار العقارى بالفئه  - ٣٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447081  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اوستين روود تسيمشاتسوت  ١١٢ – ١١٠/اف جروسفينور مانشون ١٠ ١١٢رووم 
  كيه ال، هونج كونج.

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات التمويلية، خدمات تمويل البيع بالتقسيط، خدمات إدارة العقارات،  - ٣٦الفئة 
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، خدمات إدارة خدمات تأجير المكاتب [عقارات]، 

العمارات، خدمات تأجير الشقق، خدمات تقييم المخاطر المالية، خدمات تقديم العروض 
  وال ترد ضمن فئات اخري. ٣٦المالية وجميع هذه الخدمات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449894  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  الجديده

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦ت الوارده بالفئه جميع الخدما - ٣٦الفئة 
 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449902  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  القاهرة -الجديده 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الوراده بالفئه  - ٣٦الفئة 
 

اذجمنح الطالب حق خاص على االوان الموضحة بالنم -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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451046  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة جو جرين العقارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة . -مصر الجديدة  -ميدان عثمان بن عفان  -شارع عمرو بكير  ٣١

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٦الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451900  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيفادا -انك  -امازون تكنولوجيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكيه ٩٨١٠٩واشنطن   - سيتيل  - تيرى افينيو نورث  ٤١٠

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

: التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية، الشؤون العقارية، ٣٦الفئة  - ٣٦الفئة 
السداد للغير، الرعاية المالية، توفير المعلومات اإلدارة المالية، اإلدارة المالية لمدفوعات 

المالية عبر مواقع االنترنت، اكتتاب التامين، معالجة عمليات الدفع ببطاقات اإلئتمان، 
سمسرة التأمين، استشارات التأمين، القروض (المالية)، إدارة العقارات، الخدمات 

، خدمات بطاقات اإلئتمان، خدمات العقارية، اإلدارة العقارية، إدارة الممتلكات العقارية
بطاقات السداد، خدمات بطاقات الخصم على الحساب، خدمات استشارات الديون، 

وكاالت تحصيل الديون، ودائع األشياء الثمينة، التحويل االلكتروني لألموال، صرف 
 العمالت، التحليالت المالية، االستشارات المالية، التقييم المالي (التأمين والخدمات

المصرفية، والعقارية)، المعلومات المالية، خدمات التمويل، إصدار الشيكات السياحية 
للمسافرين (الشيكات)، تثمين المجوهرات، الوكاالت العقارية، التثمين العقاري، تحصيل 

االيجارات، تأجير المكاتب (عقارات)، تأجير الشقق، تقييم تكاليف اإلصالح (التقييم 
قسائم بما في ذلك للمطاعم والمقاهي والمناسبات الترفيهية والسينما العقاري)، إصدار ال

والتلفزيون والتفزيون عند الطلب والوسائط عبر االنترنت والمحتوى عبر اإلنترنت 
والفنادق واإلقامة والرحالت الجوية والسفر والعطالت والمسرح والمتنزهات وأيام 

تي تتعلق بتوفير قسائم لشراء البضائع األنشطة، برامج االدخار، الخدمات المالية ال
والخدمات، خدمات الدفع االلكتروني، الدفع اآللي للحسابات، خدمات ادارة المدفوعات، 
خدمات الدفع عن بعد، خدمات دفع الفواتير، معالجة المدفوعات للبنوك، جمع التبرعات 

اقات اإلئتمان لألعمال الخيرية، توفير بطاقات الدفع الممغنطة وبطاقات البنوك وبط
وبطاقات الشيكات والبطاقات النقدية وبطاقات الخصم على الحساب، خدمات المعلومات 

  واالستشارات المتعلقة بكل ما سبق ذكره
 

واخره ٧٥١٦٤١االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453602  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه شخص واحد محدوده المسئوليه -شركة اصول لالسكان والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -مدينه العبور  -الحى االول  -محور السادات  ٤٠ - ٣٩عماره 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

لعقارات والشقق السكنية، إدارة العمارات، تأجير الشقق، تثمين مكاتب ا - ٣٦الفئة 
العقارات، السمسرة، استثمار رؤوس األموال، االستشارات المالية، وكاالت العقارات، 

إدارة العقارات، التقييم المالي [التأمين واألعمال المصرفية والعقارات]، إستثمار 
ارات، تحصيل اإليجارات، تأجير المكاتب األموال، تمويل البيع بالتقسيط، تأجير العق

  ٣٦[عقارات]، تأجير الشقق بالفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
١٧٩٦١٧مع 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0455134  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد احمد عبد الستار محمد العربى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش على ابن ابو طالب بملك محمد فؤاد عبد العاطى ابو جاموس مدينه دمنهور البحيره

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦الفئة االستثمار العقارى ب - ٣٦الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0355168  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة -جولف انترناشونال لوبريكانتس ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  وربوريشنبرمودا ك ١٢فيكتوريا ستريت هاميلتون اتش ام  ٢٢كانونز كورت 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

 -تشغيل محطات خدمه المركبات  -مركز خدمات تغيير زيوت المركبات  - ٣٧الفئة 
صيانه و  -الصيانه  - ايجار و تاجير معدات انشاء محطات خدمه و صيانه المركبات 

 -تشحيم المركبات  -خدمات محطات الخدمه  -تنظيف المركبات ذات المحركات 
صيانه و  - غسيل و تنظيف الكارافانات و المقطورات  -جزاء الداخليه للمركبات اال

معالجه المركبات بمواد مضاده  - اصالح المعدات االليه و المركبات ذات المحركات 
 -الصيانه  -اصالح و تركيب االطارات  -صدا و التاكل تجليخ و تلميع المركبات 

الخدمات االستشاريه المهنيه المتعلقه بالزيوت و  -ضبط المحركات  -التزييت  - التشحيم 
  ٣٧اعاده تزويد المركبات بالوقود بالفئة  -صيانه المحركات و المعدات االليه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0380327  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مساهمه شركه - حسن عالم العقاريه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش حسن عالم السبع عمارات النزهه القاهره١٥

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧المقاوالت العامه الوارده بالفئة  - ٣٧الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402336  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/19  

  :التسجيل بإسم طال
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السادس من اكتوبر  -ب المنطقة الصناعية الثانية  ١٤٩قطعة رقم 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

حمولة خدمة وصيانة و أصالح جميع األجهزة المنزلية والكهربائية والم  - ٣٧الفئة 
وااللكترونية والحاسبية وإنشاء المباني وخدمات التركيب أوالتجميع وجميع خدمات الفئة 

٣٧.  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433114  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -شركة المستقبل للتنمية العمرانية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - المعادي   C2شارع كورنيش النيل برج زهره المعادي  اطابق  ٦٦

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧خدمات الفئه  - ٣٧الفئة 
 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437543  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة عامة -شركة إعمار العقارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة -دبي  -  ٩٤٤٠

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٣٧الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444973  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بورتو انترناشيونال جروب انفستمنتس ليمتد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة -داون تاون دبي  ٥الطابق رقم  ٣مبني 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧خدمات االنشأت الوارده بالفئه  - ٣٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445076  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ب المنطقة الصناعية الثانية / السادس من اكتوبر / الجيزة ١٤٩

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات إنشاء و اصالح المباني وخدمات التركيب أوالتجميع الواردة بالفئة   - ٣٧الفئة 
  ٧فى مجال صيانة األجهزة الواردة بالفئة  ٣٧

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445620  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -- شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  س من اكتوبر / الجيزةالساد -ب المنطقة الصناعية الثانية  ١٤٩

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمه وصيانه واصالح جميع االجهزة المنزليه والكهربائيه والمحمولة  - ٣٧الفئة 
وااللكترونيه والحاسبيه وانشاء المبانى وخدمات التركيب والتجميع الواردة بالفئة رقم 

٣٧  
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446477  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية - دار المعمار جروب لالستثمار العقارى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ش  - القاهرة الجديده  -التجمع الخامس  -نة مركز المدي -القطاع الثاني  ١٨٣قطعة 
  التسعين الشمالي

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧جميع خدمات الفئة رقم   - ٣٧الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448334  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه - شركة زد لتطوير الساحل الشمالي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -كورنيش النيل- أ أبراج النايل سيتي، البرج الجنوبي  ٢٠٠٥ - ٢٧الدور  ٦مكتب رقم 
  القاهرة. -رملة بوالق

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

التطوير العقاري و المقاوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة، شراء و بيع  - ٣٧ئة الف
و تأجير األراضي بهدف تقسيمها، إقامة المباني و الوحدات السكنية و التجارية و 

اإلدارية و الترفيهية، تجهيز األراضي بالمرافق و البنية األساسية، تنسيق الحدائق و 
  ٣٧يرات و حمامات السباحة و صيانتها الوارده بالفئه الطرق و الميادين و البح
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448336  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه - شركة زد لتطوير الساحل الشمالي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

كورنيش -أ أبراج النايل سيتي، البرج الجنوبي  ٢٠٠٥ - ٢٧الدور  - ٦مكتب رقم 
  القاهرة. - رملة بوالق -النيل

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

التطوير العقاري و المقاوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة، شراء و بيع  - ٣٧الفئة 
التجارية و و تأجير األراضي بهدف تقسيمها، إقامة المباني و الوحدات السكنية و 

اإلدارية و الترفيهية، تجهيز األراضي بالمرافق و البنية األساسية، تنسيق الحدائق و 
  ٣٧الطرق و الميادين و البحيرات و حمامات السباحة و صيانتها 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448365  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

  :التسجيل لبإسم طا
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفه طبقا  -كرييتف راب للخدمات الفنية ش ذ م م  
  لقوانين االمارات العربيه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربيه المتحدة -دبى  ١٧٩١٥ب -ص

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧يب او التجميع الواردة بالفئة رقم انشاء المبانى االصالح وخدمات الترك - ٣٧الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449172  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة سويسرية-جيت افييشن مانجمنت اية جى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كلوتن ، سويسرا   ٨٣٠٢-سى اتش   ٢٧اوبستجارتينستراس 
  
  

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تصليح وخدمة وتنظيف وصيانة وتعديل والتزويد بالوقود وتجهيز  - ٣٧الفئة 
) ٣٧ة (الطائرات؛ خدمات المرآب إلصالح وصيانة الطائرات الـــــــــــــــــوارده بالفئ

  دون غيرهـــــــــــــا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449461  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة جو جرين العقارية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ر الجديده  مص  -ش عمرو بكير ميدان عثمان بن عفان  ٣١

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - ٣٧الفئة 
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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  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450542  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -محمد علي الوصال و شركاه شركة كيميكال النيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة السادسة -ش الدكتور عزت سالمة  ٢٣ -مدينة نصر  -القاهرة 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات ابادة الحشرات والحيوانات الضارة في غير مجال الزراعة وتربية  - ٣٧الفئة 
  ٣٧ئة االحياء المائية والبستنة والغابات الواردة بالف

 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451047  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ساهمة مصريةشركة م -شركة جو جرين العقارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة . -مصر الجديدة  -ميدان عثمان بن عفان  -شارع عمرو بكير  ٣١

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٧الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451901  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيفادا -انك  -امازون تكنولوجيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكيه ٩٨١٠٩واشنطن   - سيتيل  - تيرى افينيو نورث  ٤١٠

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

: إنشاء المباني، االصالح، خدمات التركيب، غسل المركبات، ٣٧الفئة  - ٣٧الفئة 
الدهان الداخلي والخارجي، تركيب وإصالح األجهزة الكهربائية، تركيب وإصالح 

أجهزة تكييف الهواء، خدمات مكافحة اآلفات بخالف المستخدمة لغايات الزراعة وتربية 
ال الحماية، السباكة، تركيب ورق األحياء المائية والبستنة والغابات، إصالح أقف

الجدران، التجصيص، عزل المباني، تنظيف المباني (داخلي)، تنظيف وإصالح 
المراجل، التطهير من الجرائيم، التنظيف الجاف، ترميم األثاث، تركيب المطابخ 

والحمامات وغرف النوم، تركيب اآلثاث الثابت، تركيب تجهيزات المباني، خدمات 
ت المطابخ والحمامات، تركيب التجهيزات والقطع للمنازل والحدائق، التركيب لمعدا

تركيب التجهيزات والقطع للمباني المنزلية، تركيب األقسام الداخلية للمباني، تركيب 
التقسيمات الداخلية، تركيب أجهزة المطابخ، تركيب معدات المطابخ، تركيب أجهزة 

نوافذ واألبواب، خدمات تركيب معدات التدفئة، تركيب التمديدات الصحية، تركيب ال
البناء والعزل والتدفئة، خدمات التجصيص والسباكة ووضع ورق الجدران والدهان 

  والبناء والورنيش، تركيب اآلالت وصيانتها وإصالحها.
 

واخره ٣٧٧٢٩٩االشتراطات        :      العالنة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم قدم عنها طلب 
 

    0453434  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -مصطفي محمد عبد الهادي وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الشهداء ابو قير المنتزة االسكندريه ٤

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧لفئه الخدمات الواردة با - ٣٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453601  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه شخص واحد محدوده المسئوليه -شركة اصول لالسكان والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -ه العبور مدين -الحى االول  -محور السادات  ٤٠ - ٣٩عماره 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب أو التجميع، البناء بالطوب،  - ٣٧الفئة 
اإلشراف على إنشاء المباني، عزل المباني، بناء أكشاك ومحالت عرض، استشارات 

تركيب  متعلقة باإلنشاء، هدم المباني، تركيب وإصالح المصاعد، إنشاء المصانع،
وإصالح أجهزة اإلنذار ضد الحريق، تركيب وصيانة وإصالح اآلالت والمعدات 

  ٣٧المكتبية بالفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص عى االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٤٠٦٣٨٥العالمة رقم 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453824  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مقفلة -شركة أبيات ميغا ستور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الكويت -مكتب بالكامل  -الميزانين  - ١٥١مبنى  -١ - الشويخ الصناعية 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٧- ٢٤-٢٠-١٩-١١-٩-٧- ٦في مجال الفئات  ٣٧ جميع خدمات الفئة - ٣٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0378177  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدوده المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -اينستاجرام ال ال سي 
  ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه. -  ٩٤٠٢٥كاليفورنيا  -مينلو بارك  -ويلو رود  ١٦٠١

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تبادل الصور وخدمات تبادل الفيديو، وهي اإلرسال اإللكتروني  - ٣٨الفئة 
ي اإلنترنت البصري بين مستخدم –لملفات الصور الرقمية والفيديو والمحتوى السمعي 

؛ االتصاالت؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات اإللكترونية 
وقواعد البيانات عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت، وهي اإلرسال اإللكتروني للبيانات 
والرسائل والرسومات [الجرافيكس] والصور الفوتوغرافية والصور والصوت والفيديو 

البصري والمعلومات؛ توفير منتديات لالتصال على شبكة  –سمعي والمحتوى ال
اإلنترنت، وهي بث وإرسال المواضيع ذات االهتمام العام؛ توفير روابط االتصاالت 
عبر اإلنترنت التي تنقل مستخدمي أجهزة الهواتف النقالة ومستخدمي اإلنترنت إلى 

ول إلى مواقع اإلنترنت مواقع محلية وعالمية أخرى على اإلنترنت؛ تسهيل الوص
لطرف ثالث أو إلى محتوى إلكتروني آخر لطرف ثالث عبر تسجيل دخول شامل؛ توفير 
غرف الدردشة وخدمات المراسلة الفورية ولوحات النشرات اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ 

خدمات البث الصوتي وبث النصوص والفيديو عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت 
وصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر في مجاالت شبكات التواصل األخرى؛ توفير ال

االجتماعي والتعارف االجتماعي والمواعدة [المرافقة اإلجتماعية]؛ خدمات تبادل 
الصور والبيانات بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني لملفات الصور الرقمية 

نترنت؛ خدمات والرسومات [الجرافيكس] والمحتوى السمعي بين مستخدمي اإل
االتصاالت وخدمات كمبيوتر شبكه االتصال بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني 

البصري ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والفيديو  –للصور والمحتوى السمعي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

والبيانات والنصوص والرسائل والدعاية واإلعالن ووسائل االتصال والمعلومات 
ن؛ البث والبث المباشر للفيديو والمحتوى السمعي والبصري الخاصة بالدعاية واإلعال

  ٣٨والمحتوى السمعي والبصري التفاعلي عبر اإلنترنت. الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415722  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -فودافون مصر لالتصاالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر  -ج المحور المركزى  ١٥/٣موقع قسم 

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره     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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438720  

  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  -نى ام بي سي مب

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438727  

  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 

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي  - ٤٣٨٧٢٠االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
االلوان الموضحه بالصوره
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445206  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/13  

  :التسجيل بإسم طال
  

  شركة مساهمة لبنانية -ستارز لإلنتاج والتوزيع الفني واإلعالمي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان -بيروت 

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - ٣٨الفئة 
 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447037  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئولية محدودة -شركة هوا ليمتد فرع لشركة اجنبية بجمهوريه مصر العربيه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  توبرالمنطقة الحرة االعالمية بمدينة السادس من اك

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٨الفئة 
 

ومنح الطالب حق خاص على  -  ٤٣١٣٥٣االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
االلوان الموضحة بالصورة
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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  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447047  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  مساهمة - POD EGYPT - بي أو دي ايجيبت للدعاية واالعالن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الخليفه المأمون الدور الرابع مصر الجديده ٦٢

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٨الفئة 
 

شتراطات        :      تعهد مالك العالمة استخدمها مجمعةاال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447087  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -بايتيدانس ال تى دى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

االتصاالت، تقديم خدمات تطبيقات اإلنترنت لالتصاالت، خدمات إرسال  - ٣٨الفئة 
التطبيق عبر  الرسائل القصيرة، خدمات تطبيق إرسال الرسائل، خدمات نقل معلومات

]، خدمات التسليم vpnاإلنترنت، خدمات االتصال عبر الشبكات االفتراضية الخاصة [
اإللكتروني للصور والصور الفوتوغرافيه عبر شبكة الكمبيوتر العالمية، خدمات نقل 
البيانات واالتصاالت، خدمات االتصاالت لتوفير الوصول إلى البيانات أو الصوت أو 

النص أو الصور أو الفيديو عبر االنترنت عن طريق تطبيقات  الصور، خدمات نقل
الهاتف الذكي، خدمات نقل المعلومات عبر االنترنت عن طريق تطبيقات الهواتف 

الذكية، خدمات نقل وبث واستقبال الصوت والفيديو والصور الثابتة والمتحركة 
بادل الملفات والنصوص والبيانات، خدمات نقل البيانات عبر االنترنت، خدمات ت

) [من خدمات االتصاالت]، p2pوالبيانات بين جهازين شخصيين على شبكة اإلنترنت (
خدمات توفير الوصول إلى بوابة مشاركة الفيديو، خدمات بث الفيديو المباشر وجميع 

  وال ترد ضمن اي فئات اخري. ٣٨الخدمات الوارده بالفئة 
 

٣٧٥٥٢٧مع العالمة رقم  االشتراطات        :      العالمة مرتبطة
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447221  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة كايزين مصر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ه الخامسه مدينه الدور االرضي المجاور ٥١٥٨رقم  VR 918 ٣١٠١الوحده رقم 
  المعراج خلف كارفور المعادي القاهره

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨خدمات الفئه رقم  - ٣٨الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449088  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  يهشركه كور - تيفينج كو ، ال تى دى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

كوريا  - سيول  -مابو  جو   -سانجامسان  رو  ٣٤اف دى ام سى ديجيتالكيوب   ١٥
  الجنوبيه

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

. خدمات نقل ٣. نقل األخبار ٢. االشتراك في خدمات البث التلفزيوني  - ٣٨الفئة 
. خدمات بث ٤وسائط المتعددة حسب الطلب البيانات والصوت والفيديو واأللعاب وال

. توفير الوصول إلى ٦. بث محتوى الوسائط الرقمية لآلخرين ٥الوسائط الرقمية 
. إرسال الرسائل النصية والفيديو عبر تطبيقات األجهزة ٧بوابات اإلنترنت المتنقلة 

ة بخدمة . خدمة اإلرسال اإللكتروني للرسائل الخاص٩. خدمات بث الفيديو ٨المحمولة 
. خدمات البث الفضائي ١١. توفير غرف الدردشة على اإلنترنت ١٠معلومات التسوق 
. بث البرامج السينمائية والتلفزيونية ١٣. خدمات البث السلكي ١٢والبث التلفزيوني 

. توفير الوصول ١٥. خدمات البث عبر اإلنترنت ١٤عبر شبكات االتصاالت المتنقلة 
. نقل المحتويات المرئية عبر اإلنترنت ١٦مية على اإلنترنت إلى مواقع الموسيقى الرق

. بث البرامج التلفزيونية باستخدام خدمات الفيديو ١٨. بث البرامج عبر اإلنترنت ١٧
. توفير الوصول ٢٠. بث الفيديو عند الطلب ١٩حسب الطلب والدفع مقابل المشاهدة 

البث السلكي  -٢١عند الطلب إلى بوابة اإلنترنت التي تحتوي على برامج الفيديو 
. نقل محتوى ٢٤. البث التلفزيوني ٢٣. بث البرامج التلفزيونية ٢٢للبرامج التلفزيونية 

تأجير آالت وأجهزة االتصاالت السلكية  -٢٥الوسائط المتعددة عبر شبكات االتصال 
  ٣٨استئجار أجهزة االستقبال بالفئه  -٢٧تأجير معدات البث  -٢٦والالسلكية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449305  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة لينك لتطوير البرمجيات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المعادى - حدائق المعادي  - ١٠٥ش  ٩٤
  

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االتصاالت والمواقع االليكترونية على شبكة االنترنت الواردة بالفئة  - ٣٨ة الفئ
٣٨.  

 

٢٠٣٧٥٩االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449462  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة جو جرين العقارية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديده  -ش عمرو بكير ميدان عثمان بن عفان  ٣١

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - ٣٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449893  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  الجديده

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨جميع الخدمات الوارده بالفئه  - ٣٨الفئة 
 

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 ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449903  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ركة مساهمهش -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  القاهرة -الجديده 

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨جميع الخدمات الوراده بالفئه  - ٣٨الفئة 
 

لى االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص ع -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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450480  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  - سبيس اكسبلوريشن تكنولوجيز كورب  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تحده االمريكيهالواليات الم - ٩٠٢٥٠كاليفورنيا  -هاوثورن  -روكيت رود  ١

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

االتصاالت باالقمار الصناعية وخدمات اإلرسال ؛ خدمات االتصاالت  - ٣٨الفئة 
الالسلكية ذات النطاق العريض ؛ نقل البيانات والصوت والفيديو عبر األقمار الصناعية 

عن طريق اإلرسال  ؛ خدمات اتصاالت االقمار الصناعية التفاعلية ؛ تسليم الرسائل
اإللكتروني ؛ توفير اتصاالت االتصاالت باإلنترنت ؛ خدمات بوابة االتصاالت ؛ توفير 
الوصول إلى اإلنترنت الالسلكي عالي السرعة ؛ توفير وصول مستخدمين متعددين إلى 
اإلنترنت وشبكات الكمبيوتر العالمية وشبكات االتصاالت اإللكترونية ؛ توفير الوصول 

كات معلومات الكمبيوتر العالمية ؛ خدمات االتصاالت ، أي نقل الصوت إلى شب
والبيانات والرسوم البيانية والصور والصوت والفيديو عن طريق شبكات االتصاالت 

وشبكات االتصاالت الالسلكية واإلنترنت ؛ توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم 
؛ توفير موقع على شبكة  معلومات في مجال خدمات اتصاالت االقمار الصناعية

اإلنترنت يضم معلومات في مجال توفير الوصول إلى اإلنترنت عبر األقمار الصناعية 
؛ توفير الوصول إلى قواعد البيانات اإللكترونية ؛ خدمات استشارية في مجال 

  االتصاالت عبر األقمار الصناعية.
 

٤١٥٤٤٨قم  االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة ر
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450787  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -يو بي تي إي. أل تي دي  ٤سمارت فينتك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٤١٥٨٧٥ي بيوكيت، سنغافورة بريميير @ كاك ٤#  ٠٣-٢١كاكي بيوكيت أفينيو  ٨

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

اإلتصاالت  –إرسال الرسائل  –خدمات البث عبر اإلنترنت  -البث الالسلكي  - ٣٨الفئة 
توفير إمكانية  –نقل الرسايل والصور عبر الحاسوب  –عبر الطرفيات الحاسوبية 

توفير  –حوار عبر االنترنت توفير غرف ال –توصيل المستخدم بشبكة حاسوب عالمية 
 - توفير المنتديات على اإلنترنت  -نقل الملفات الرقمية  - روابط بقاعدة المعلومات 

  ).٣٨ترشيح البيانات والواردة بالفئة (
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451048  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -كة جو جرين العقارية شر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة . -مصر الجديدة  -ميدان عثمان بن عفان  -شارع عمرو بكير  ٣١

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452379  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -احمد محمد عطية و شريكتة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جهه  ١غرفه رقم  -التجمع الخامس  -ش التسعين الجنوبى  -  ٩فيال  - ٢شقه رقم 
  القاهره الجديده -الشمال 

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٨الفئة 
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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  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0287688  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2013/04/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة امريكية -بدجت رنت اية كار سيستم انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية-٠٧٠٥٤ى.نيوجيرسى .سيلفان واى بارسبان٦

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات النقل والتخزين ؛ ترتيب جوالت السفرو نقل بالحافلة، تأجير سيارات  - ٣٩الفئة 
و النقل بالسيارة،و خدمات السائق ، وتنسيق ترتيبات السفر لألفراد والجماعات ؛ 

لطوارئ على جانب الطريق ، وهي خدمات القطر ، ونش خدمات المساعدة في حاالت ا
المغادرة و التوصيل الرئيسي ؛ تأجير المركبات تأجير السيارات تأجير الشاحنات 

إجراء الحجوزات والحجوزات للنقل ؛ خدمات حجز وسائل النقل عبر اإلنترنت ؛ نقل 
حتوي على معلومات الركاب؛ توفير قاعدة بيانات حاسوبية قابلة للبحث على اإلنترنت ت

عن السفر ؛ توفير معلومات السفر ؛ تأجير السيارات بالحجز تأجير الشاحنات 
لألغراض المالحية ؛ استئجار الشاحنات ، استئجار  GPSالمتحركة، تأجير معدات 

المركبات ، نقل المسافرين، استشارات النقل ، و معلومات النقل؛ خدمات وكاالت السفر 
ات والحجوزات للنقل ؛ خدمات حجز النقل، نوادي السفر تخطيط ، وهي إجراء الحجوز

  ٣٩طريق السفر ؛ خدمات قيادة السيارة.الواردة 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0335184  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/05/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  الخطوط الجوية العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربية السعودية -   ٢١٢٣١رمز بريدى  -جدة  ٦٢٠ب  -ص 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

مات الفئة النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت والسفر وجميع خد - ٣٩الفئة 
٣٩  

 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400902  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -كونينج للصناعات الغذائية  

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

  القطاع الخدمي االول التجمع الخامس القاهره الجديده اول االقاهره مصر ٢٧قطعه 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢ - ٣٠ - ٢٩ - ٥فى مجال الفئات  ٣٩جميع خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420364  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة  ايجلز سيرفيسيز ايجيبت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مصر الجديده  -أ شارع عبد السالم فريد  ٢٥

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٩خدمات النقل البري الجماعى للركاب الوارد بالفئه  - ٣٩الفئة 
 

راطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشت
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421370  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية-ناجي حسن عبد هللا عبد النعيم  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ٢٢٢قطعه ارض رقم  -ممنطقه المصناع بمدينه سوهاج الجديده  -فظه سوهاج محا
٢٣٠ - ٢٢٨ -  ٢٢٦ - ٢٢٣  

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

) المنتجات والبضائع : النقل وتعبئة وتغليف وتخزين السلع ، تغليف ٢(  - ٣٩الفئة 
  ) ٣٩البضائع وجميع خدمات الفئة ( 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة   االشتراطات        :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

910 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430440  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القيران اول  -- هى ش محمود عبد العظيم بملك كامل عبد المقصود مجاهد ميدان الطمي
  المنصورة

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧-١٦فى مجال الفئتين  ٣٥جدمات التعبئه والتغليف بالفئة رقم  - ٣٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

911 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431677  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصررية الجنسية - وفاء عبدالغني محمد العيسوي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك/ محمد الباز علي الباز -ش الجنايني المتفرع من ش الرشاح  ٣ -المنصورة 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠في مجال الشاي الوارد بالفئة  ٣٩التعبئة والتغليف الوارد بالفئة  - ٣٩الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

912 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434616  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -محمد محمد عمران ابو السعود  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك/ مجدي مرزوق محمد  -السوق التجاري القديم  - ستي سنتر  ١٢٢محل رقم 
  الطنطاوي شرم الشيخ جنوب سيناء

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال  ٣٩وتغليف البضائع وتخزين السلع ونقل السلع الوارده بالفئة  تعبئه - ٣٩الفئة 
  ٥ -٣المنتجات الوارده بالفئه 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 
 
 

913 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439096  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ذي افريكان جيت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦م  -لدور الثانى  - امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  ٢٧٥ق 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢و٣١و٣٠و٢٩فى مجال الفئة  ٣٩التعبئة والتوزيع بالفئة  - ٣٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

914 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443061  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

تاسست و قائمه  -شركة خاصة  -ميديكلينك جروب سيرفيسز (بي تي واي) ال تي دي 
  طبقا لقوانين دوله جنوب افريقيا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جنوب افريقيا ٧٦٠٠دو تويت ستريت ستيلينويش  ٢٥ورت اوفيس ميديكلينك  كورب

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

النقل والتغليف وتخزين السلع ( المعدات الطبية الطارئة واألدوية والمنتجات  - ٣٩الفئة 
  ٣٩الصيدالنية )، وتنظيم الرحالت والسفر ، النقل ألغراض اإلسعاف الواردة في الفئة 

 

اطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاالشتر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

915 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444747  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير  شركة مساهمة مصريه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى  -طريق اسكندرية مطروح  ٣٤٫٥الكيلو 
  محافظة االسكندرية -قسم العامرية  - نهاية محور التعمير  - العرب الدولى 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

فيما عدا التعبئه  ٣٢ -٣٠ -  ٢٩فى مجال الفئات  ٣٩خدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
  يفوالتغل

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

916 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447046  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - POD EGYPT - بي أو دي ايجيبت للدعاية واالعالن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الخليفه المأمون الدور الرابع مصر الجديده ٦٢

  39  : المةــــــالع اتـــفئ
  

  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة استخدمها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

917 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447749  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - مصطفى محمد محمود احمد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الصناعية كوم ابو راضي الواسطى بنى سويف

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣في مجال العطور الواردة بالفئة  ٣٩تعبئة وتغليف الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

918 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448516  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2021/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -مينا فايق فواز يسى وشريكتة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الفيوم -الفيوم الجديده  -المنظقه الصناعيه  - ٤٢قطعه 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤في مجال الفئه  ٣٩فئه تلج افراح تعبئه وتغليف الوارد بال - ٣٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

919 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449173  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه سويسرية -جيت افييشن مانجمنت اية جى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كلوتن ، سويسرا   ٨٣٠٢-سى اتش   ٢٧اوبستجارتينستراس 
  
  

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات نقل الركاب والبضائع بالطائرات؛ تأجير واستئجار الطائرات؛ تأجير  - ٣٩الفئة 
الطائرات؛ خدمات المطارات وتشمل مرافق صالة الترانزيت للركاب والطيارين؛ 

  ٣٩خدمات تاكسي الطائرات؛ تخزين الطائرات بالفئه 
 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
 
 
 

920 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0450146  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية - احمد نور محمد جمال طرقجى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلب

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢,  ٣٠في مجال الفئة  ٣٩تعبئة وتغليف بالفئة  - ٣٩الفئة 
 

شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

921 
 

 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451091  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -مروه يسرى فوزى صادق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -بملك ورثه الحاج عبدهللا حسانين غريب  - الزقازيق   -الم الحريرى ش عبدالس
  الشرقيه  -الزقازيق 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩فى مجال الفئه  ٣٩التعبئه والتغليف الواردة الفئه  - ٣٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

922 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451095  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -مروه يسرى فوزى صادق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -بملك ورثه الحاج عبدهللا حسانين غريب  - الزقازيق   -ش عبدالسالم الحريرى 
  الشرقيه  -الزقازيق 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  ٢٩فى مجال الزيوت والخل والسمنه بالفئه  ٣٩لتغليف بالفئه التعبئه وا - ٣٩الفئة 
  غيرهم

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

923 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452693  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -سامح سعيد غبريال سعيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه - عزبه عثمان  شبرا الخيمه اول  -ح الزيات  -الريس ش  ٢٤

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

التعبئة والتغليف والنقل والتخزين فى مجال (( زيوت وشحوم صناعية ،  - ٣٩الفئة 
مزلقات ، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار ، وقود ( بما في ذلك وقود 

) ،  ٤، شموع وفتائل لإلضاءة وكافة المنتجات الواردة بالفئة  المحركات ) ومواد إضاءة
( المركبات وأجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي وقطع الغيار ومستلزمات الكاوتش 

)) ، وذلك ضمن الخدمات  ١٢( إطارات المركبات ) وكافة المنتجات الواردة بالفئة 
  ٣٩الواردة بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

924 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0453864  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة ترافكو جروب انترناشيونال القابضة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أكتوبر ٦يوليو، الشيخ زايد، مدينة  ٢٦مبني ترافكو، محور 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

اجراء جوالت سياحية، تشغيل الجوالت السياحية، ترتيب الجوالت، تنظيم  - ٣٩لفئة ا
الجوالت، مشاهدة المعالم السياحية [السياحة]، إجراء جوالت السفر، تشغيل جوالت 

السفر، خدمات الدليل السياحي، خدمات حجز الرحالت، خدمات الدليل السياحي للسفر، 
لقيام بجوالت سياحية لمشاهدة معالم المدينة ، خدمات الدليل السياحي الشخصي، ا

خدمات لتنظيم الجوالت، خدمات الحجز للجوالت، توفير معلومات السفر السياحي. 
خدمات حجز السفر السياحي، ترتيب الرحالت للسياح. ترتيب وحجز جوالت مشاهدة 

بالسفر  الحياء المائية [جوالت سفر لمشاهدة معالم المدينة]، االستشارات المتعلقة
السياحي والجوالت السياحية، القيام بجوالت سياحية بالطائرة، تنظيم جوالت السفر 
لمشاهدة معالم المدينة، ترتيب الجوالت بالحافلة، القيام بجوالت سياحية لآلخرين، 

ترتيب الجوالت والرحالت البحرية، خدمات الوكالة لترتيب الجوالت، ترتيب وحجز 
رحالت السياحية والجوالت السياحية، ترتيب سفر الوكاالت الجوالت، ترتيب وحجز ال

السياحية، توفير المعلومات للسياح فيما يتعلق بالرحالت وجوالت مشاهدة المعالم 
السياحية، تنظيم خدمات الدليل السياحي للسفر، خدمات مشاهدة المعالم السياحية والدليل 

لبحرية، تنظيم جوالت السفر السياحي والرحالت، ترتيب رحالت السفر والرحالت ا
والرحالت البحرية، القيام بجوالت سفر لمشاهدة معالم المدينة، القيام بجوالت سياحية 

بالحافلة. تنظيم وحجز جوالت السفر، جوالت السفر وخدمات حجز التذاكر، أو ترتيب 
الجوالت، خدمات الحجز للجوالت، حجز الرحالت والجوالت السياحية، خدمات 

ت السياحية المتعلقة بالسفر، حجز السفر عن طريق المكاتب السياحية، خدمات المعلوما
حجز تذاكر السفر والجوالت السياحية، ترتيب وحجز الجوالت السياحية، حجز جوالت 

السفر لمشاهدة معالم المدينة من خالل الوكاالت، تنظيم وحجز جوالت السفر لمشاهدة 
ية والرحالت السياحية، تنظيم خدمات النقل معالم المدينة، تنظيم الجوالت السياح

للجوالت السياحية، توفير معلومات السفر السياحي عبر اإلنترنت، حجز وسائل النقل 
للسياح، توفير المعلومات المتعلقة بالسفر السياحي والجوالت السياحية عبر الخطوط 

فر،حجز الساخنة أو مراكز االتصال، ترتيب وإجراء جوالت التجديف ألغراض الس
وحجز وسائل النقل لرحالت السفر،توفير المعلومات المتعلقة بالسفر السياحي والجوالت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية
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السياحية عبر الخطوط الساخنة أو مراكز االتصال، توفير معلومات السفر السياحي 
عبر اإلنترنت، خدمات الدليل السياحي ألغراض السفر والنقل، ترتيب وتسيير الرحالت 

ر والرحالت، توفير المعلومات المتعلقة بجوالت السفر ومشاهدة البحرية وجوالت السف
المعالم السياحية، ترتيب وحجز الرحالت االستكشافية والجوالت السياحية، ترتيب 
خدمات النقل للجوالت السياحية والرحالت، االستشارات في مجال السفر السياحي 

والخطوط الساخنة، حجز والجوالت السياحية التي تقدمها مراكز االتصال الهاتفي 
الرحالت والجوالت عبر موقع الويب، توفير خدمات النقل بالقوارب لجوالت مشاهدة 
االحياء المائية المصحوبة بالمرشدين، تخطيط وترتيب جوالت السفر لمشاهدة معالم 

المدينة والرحالت اليومية، ترتيب جوالت السفر لمشاهدة معالم المدينة كجزء من 
ت، ترتيب الرحالت اليومية والسفر في العطالت وجوالت السفر مجموعة العطال

لمشاهدة معالم المدينة، تنظيم الرحالت اليومية والسفر في العطالت والجوالت 
السياحية، ترتيب الرحالت البيئية والجوالت البيئية عبر موقع الويب، ترتيب جوالت 

وحجز رحالت السفر ألغراض  السفر كبرنامج مكافأة لعمالء بطاقات االئتمان، تنظيم
العمل أو الترفيه، ترتيب جوالت السفر التي تقدمها الجمعية، خدمات المعلومات والحجز 

  .٣٩عبر اإلنترنت في مجال السفر السياحي، وبشكل عام جميع الخدمات الواردةبالفئة 
 

طة مع العالمة رقم العالمة مرتب--االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة استخدمها مجمعة 
٤٤١٥٩٨
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  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453868  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة ترافكو جروب انترناشيونال القابضة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أكتوبر ٦مدينة يوليو، الشيخ زايد،  ٢٦مبني ترافكو، محور 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

اجراء جوالت سياحية، تشغيل الجوالت السياحية، ترتيب الجوالت، تنظيم  - ٣٩الفئة 
الجوالت، مشاهدة المعالم السياحية [السياحة]، إجراء جوالت السفر، تشغيل جوالت 

ل السياحي للسفر، السفر، خدمات الدليل السياحي، خدمات حجز الرحالت، خدمات الدلي
خدمات الدليل السياحي الشخصي، القيام بجوالت سياحية لمشاهدة معالم المدينة ، 

خدمات لتنظيم الجوالت، خدمات الحجز للجوالت، توفير معلومات السفر السياحي. 
خدمات حجز السفر السياحي، ترتيب الرحالت للسياح. ترتيب وحجز جوالت مشاهدة 

سفر لمشاهدة معالم المدينة]، االستشارات المتعلقة بالسفر الحياء المائية [جوالت 
السياحي والجوالت السياحية، القيام بجوالت سياحية بالطائرة، تنظيم جوالت السفر 
لمشاهدة معالم المدينة، ترتيب الجوالت بالحافلة، القيام بجوالت سياحية لآلخرين، 

رتيب الجوالت، ترتيب وحجز ترتيب الجوالت والرحالت البحرية، خدمات الوكالة لت
الجوالت، ترتيب وحجز الرحالت السياحية والجوالت السياحية، ترتيب سفر الوكاالت 

السياحية، توفير المعلومات للسياح فيما يتعلق بالرحالت وجوالت مشاهدة المعالم 
 السياحية، تنظيم خدمات الدليل السياحي للسفر، خدمات مشاهدة المعالم السياحية والدليل

السياحي والرحالت، ترتيب رحالت السفر والرحالت البحرية، تنظيم جوالت السفر 
والرحالت البحرية، القيام بجوالت سفر لمشاهدة معالم المدينة، القيام بجوالت سياحية 

بالحافلة. تنظيم وحجز جوالت السفر، جوالت السفر وخدمات حجز التذاكر، أو ترتيب 
، حجز الرحالت والجوالت السياحية، خدمات الجوالت، خدمات الحجز للجوالت

المعلومات السياحية المتعلقة بالسفر، حجز السفر عن طريق المكاتب السياحية، خدمات 
حجز تذاكر السفر والجوالت السياحية، ترتيب وحجز الجوالت السياحية، حجز جوالت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية
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سفر لمشاهدة السفر لمشاهدة معالم المدينة من خالل الوكاالت، تنظيم وحجز جوالت ال
معالم المدينة، تنظيم الجوالت السياحية والرحالت السياحية، تنظيم خدمات النقل 

للجوالت السياحية، توفير معلومات السفر السياحي عبر اإلنترنت، حجز وسائل النقل 
للسياح، توفير المعلومات المتعلقة بالسفر السياحي والجوالت السياحية عبر الخطوط 

االتصال، ترتيب وإجراء جوالت التجديف ألغراض السفر،حجز  الساخنة أو مراكز
وحجز وسائل النقل لرحالت السفر،توفير المعلومات المتعلقة بالسفر السياحي والجوالت 

السياحية عبر الخطوط الساخنة أو مراكز االتصال، توفير معلومات السفر السياحي 
النقل، ترتيب وتسيير الرحالت عبر اإلنترنت، خدمات الدليل السياحي ألغراض السفر و

البحرية وجوالت السفر والرحالت، توفير المعلومات المتعلقة بجوالت السفر ومشاهدة 
المعالم السياحية، ترتيب وحجز الرحالت االستكشافية والجوالت السياحية، ترتيب 
خدمات النقل للجوالت السياحية والرحالت، االستشارات في مجال السفر السياحي 

الت السياحية التي تقدمها مراكز االتصال الهاتفي والخطوط الساخنة، حجز والجو
الرحالت والجوالت عبر موقع الويب، توفير خدمات النقل بالقوارب لجوالت مشاهدة 
االحياء المائية المصحوبة بالمرشدين، تخطيط وترتيب جوالت السفر لمشاهدة معالم 

لسفر لمشاهدة معالم المدينة كجزء من المدينة والرحالت اليومية، ترتيب جوالت ا
مجموعة العطالت، ترتيب الرحالت اليومية والسفر في العطالت وجوالت السفر 

لمشاهدة معالم المدينة، تنظيم الرحالت اليومية والسفر في العطالت والجوالت 
السياحية، ترتيب الرحالت البيئية والجوالت البيئية عبر موقع الويب، ترتيب جوالت 

فر كبرنامج مكافأة لعمالء بطاقات االئتمان، تنظيم وحجز رحالت السفر ألغراض الس
العمل أو الترفيه، ترتيب جوالت السفر التي تقدمها الجمعية، خدمات المعلومات والحجز 

  .٣٩عبر اإلنترنت في مجال السفر السياحي، وبشكل عام جميع الخدمات الواردةبالفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم --تعهد مالك العالمة استخدمها مجمعة االشتراطات        :      
واخرى ٤١٦٣٩٩
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453872  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة ترافكو جروب انترناشيونال القابضة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أكتوبر ٦يوليو، الشيخ زايد، مدينة  ٢٦مبني ترافكو، محور 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

اجراء جوالت سياحية، تشغيل الجوالت السياحية، ترتيب الجوالت، تنظيم  - ٣٩الفئة 
الجوالت، مشاهدة المعالم السياحية [السياحة]، إجراء جوالت السفر، تشغيل جوالت 

خدمات الدليل السياحي، خدمات حجز الرحالت، خدمات الدليل السياحي للسفر،  السفر،
خدمات الدليل السياحي الشخصي، القيام بجوالت سياحية لمشاهدة معالم المدينة ، 

خدمات لتنظيم الجوالت، خدمات الحجز للجوالت، توفير معلومات السفر السياحي. 
لسياح. ترتيب وحجز جوالت مشاهدة خدمات حجز السفر السياحي، ترتيب الرحالت ل

الحياء المائية [جوالت سفر لمشاهدة معالم المدينة]، االستشارات المتعلقة بالسفر 
السياحي والجوالت السياحية، القيام بجوالت سياحية بالطائرة، تنظيم جوالت السفر 

رين، لمشاهدة معالم المدينة، ترتيب الجوالت بالحافلة، القيام بجوالت سياحية لآلخ
ترتيب الجوالت والرحالت البحرية، خدمات الوكالة لترتيب الجوالت، ترتيب وحجز 

الجوالت، ترتيب وحجز الرحالت السياحية والجوالت السياحية، ترتيب سفر الوكاالت 
السياحية، توفير المعلومات للسياح فيما يتعلق بالرحالت وجوالت مشاهدة المعالم 

السياحي للسفر، خدمات مشاهدة المعالم السياحية والدليل  السياحية، تنظيم خدمات الدليل
السياحي والرحالت، ترتيب رحالت السفر والرحالت البحرية، تنظيم جوالت السفر 

والرحالت البحرية، القيام بجوالت سفر لمشاهدة معالم المدينة، القيام بجوالت سياحية 
ات حجز التذاكر، أو ترتيب بالحافلة. تنظيم وحجز جوالت السفر، جوالت السفر وخدم

الجوالت، خدمات الحجز للجوالت، حجز الرحالت والجوالت السياحية، خدمات 
المعلومات السياحية المتعلقة بالسفر، حجز السفر عن طريق المكاتب السياحية، خدمات 
حجز تذاكر السفر والجوالت السياحية، ترتيب وحجز الجوالت السياحية، حجز جوالت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية
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ة معالم المدينة من خالل الوكاالت، تنظيم وحجز جوالت السفر لمشاهدة السفر لمشاهد
معالم المدينة، تنظيم الجوالت السياحية والرحالت السياحية، تنظيم خدمات النقل 

للجوالت السياحية، توفير معلومات السفر السياحي عبر اإلنترنت، حجز وسائل النقل 
السياحي والجوالت السياحية عبر الخطوط للسياح، توفير المعلومات المتعلقة بالسفر 

الساخنة أو مراكز االتصال، ترتيب وإجراء جوالت التجديف ألغراض السفر،حجز 
وحجز وسائل النقل لرحالت السفر،توفير المعلومات المتعلقة بالسفر السياحي والجوالت 

احي السياحية عبر الخطوط الساخنة أو مراكز االتصال، توفير معلومات السفر السي
عبر اإلنترنت، خدمات الدليل السياحي ألغراض السفر والنقل، ترتيب وتسيير الرحالت 
البحرية وجوالت السفر والرحالت، توفير المعلومات المتعلقة بجوالت السفر ومشاهدة 

المعالم السياحية، ترتيب وحجز الرحالت االستكشافية والجوالت السياحية، ترتيب 
احية والرحالت، االستشارات في مجال السفر السياحي خدمات النقل للجوالت السي

والجوالت السياحية التي تقدمها مراكز االتصال الهاتفي والخطوط الساخنة، حجز 
الرحالت والجوالت عبر موقع الويب، توفير خدمات النقل بالقوارب لجوالت مشاهدة 

لمشاهدة معالم االحياء المائية المصحوبة بالمرشدين، تخطيط وترتيب جوالت السفر 
المدينة والرحالت اليومية، ترتيب جوالت السفر لمشاهدة معالم المدينة كجزء من 
مجموعة العطالت، ترتيب الرحالت اليومية والسفر في العطالت وجوالت السفر 

لمشاهدة معالم المدينة، تنظيم الرحالت اليومية والسفر في العطالت والجوالت 
يئية والجوالت البيئية عبر موقع الويب، ترتيب جوالت السياحية، ترتيب الرحالت الب

السفر كبرنامج مكافأة لعمالء بطاقات االئتمان، تنظيم وحجز رحالت السفر ألغراض 
العمل أو الترفيه، ترتيب جوالت السفر التي تقدمها الجمعية، خدمات المعلومات والحجز 

  .٣٩الخدمات الواردةبالفئة عبر اإلنترنت في مجال السفر السياحي، وبشكل عام جميع 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم --االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة استخدمها مجمعة 
واخرى   ٤٥٣٨٦٨



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

930 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0457455  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - لي متولي بلح محمود متولي ع

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -ش طنطا 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

النقل وتغليف السلع خدمات النقل نقل الرسائل او البضائع تأجير حجيرات  - ٣٩الفئة 
  ٣٩حاويات التخزين بالفئة  االطعمه المجمده تغليف السلع تأجير الثالجات تأجير
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430441  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القيران اول  -- م بملك كامل عبد المقصود مجاهد ميدان الطميهى ش محمود عبد العظي
  المنصورة

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات حفظ االطعمة والمشروبات وخدمات معالجة الورق والبالستيك  - ٤٠الفئة 
  ٤٠وجميع خدمات الفئه 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 - 990 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449892  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  القاهرة -ده الجدي

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠جميع الخدمات الوارده بالفئه  - ٤٠الفئة 
 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449905  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل طالب إسم
  

  شركة مساهمه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  القاهرة -الجديده 

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠جميع الخدمات الوراده بالفئه  - ٤٠الفئة 
 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450049  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -مى طارق محمد على السيد هيكل  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -التجمع الخامس  -المنطقه السادسه   -الحي الثالث 

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - ٤٠الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453552  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه - فرد  -نادر عبدالقادر على شتله 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٠٦٦قطعه  ٦الحي الخامس مجاورة  -اكتوبر  ٦ -الجيزة 

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠ة المطاحن الواردة بالفئ - ٤٠الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0314812  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/03/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ١٩٨١لسنة   ١٥٩ش . ذ . م . م خاضعة الحكام القانون رقم  -شركة مينا اسوسيتس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور الثالث ( مبنى جى اى  -الجيزة  -الدقى  قسم -المهندسين  -ش سليمان اباظة  ٢١
  سى تاور )

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٤١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0357107  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/09/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

مؤلفه  -شركه محدودة المسئوليه  -ثمارات شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م وومانا لالست
  طبقا لقوانين دوله االمارات

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

سنتينيل بزنس  -ملك الشيخ هزاع ال نهيان  ٢٥٢٧-٢٥مكتب رقم   ٢٨٣٥٩٦ب  -ص 
  دبى االمارات العربيه المتحدة -المركز التجارى االول  -سنتر 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

التعليم؛ والتدريب؛ والترفيه؛ واألنشطة الرياضية والثقافية؛ والتوجيه - - ٤١الفئة 
[التدريب]؛ والتدريب في مجال األعمال والتجارة؛ والخدمات التعليمية في مجال 

األعمال والتجارة؛ وتنظيم وترتيب وإقامة مؤتمرات األعمال؛ والتدريب في مجال إدارة 
األعمال؛ وإجراء الدورات التدريبية التعليمية ذات الصلة بتنظيم المشاريع واألعمال 

والتجارة؛ وتنظيم وترتيب وإقامة المنتديات ذات الصلة بتنظيم المشاريع واألعمال 
والتجارة؛ وتنظيم وترتيب وإقامة ورش العمل ذات الصلة بتنظيم المشاريع واألعمال 

واد المطبوعة ذات الصلة بتنظيم المشاريع واألعمال والتجارة؛ ونشر الكتب والم
والتجارة؛ وتنظيم وترتيب وإقامة الدورات التدريبية التعليمية ذات الصلة بتنظيم 

المشاريع واألعمال والتجارة؛ والدورات التدريبية التعليمية ذات الصلة باستثمار رؤوس 
استثمارات رؤوس األموال األموال؛ وتنظيم وترتيب وإقامة المنتديات ذات الصلة ب

واالستثمارات المقدمة من رعاة األعمال؛ وتنظيم وترتيب وإقامة ورش العمل ذات 
الصلة باستثمارات رؤوس األموال واالستثمارات المقدمة من رعاة األعمال؛ ونشر 

الكتب والمواد المطبوعة ذات الصلة باستثمارات رؤوس األموال واالستثمارات المقدمة 
ألعمال؛ وتنظيم وترتيب وإقامة الدورات التدريبية ذات الصلة باستثمارات من رعاة ا

رؤوس األموال واالستثمارات المقدمة من رعاة األعمال؛ وخدمات التعليم عبر 
اإلنترنت؛ وتوفير المناهج التعليمية عبر اإلنترنت؛ وتوفير التدريب عبر اإلنترنت؛ 

وتوفير المطبوعات اإللكترونية عبر  ونشر مواد الوسائط المتعددة عبر اإلنترنت؛
اإلنترنت، غير القابلة للتنزيل؛ ونشر الكتب والمطبوعات اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ 

وتوفير مقاطع الفيديو التدريبية والتعليمية وذات الصلة بالمعلومات [غير القابلة للتنزيل] 
  عبر المواقع اإللكترونية.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم  قدم عنها طلب
 

    0370320  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/05/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة خاصة محدوده باالسهم مؤلفة وقائمة فى سوق ابو ظبى العالمى  -سوو المحدودة 
  بامارة ابو ظبى ، بدولة االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، برج السلع ، سوق ابو ظبى العالمى ، جزيرة الماريا  ٢٤ ، الطابق ٢٤١٥مكتب رقم 
  ، ابو ظبى ، االمارات العربية المتحدة

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

" التعليم؛ توفير الحاسوب؛ قواعد البيانات اإللكترونية وقواعد البيانات على  - ٤١الفئة 
إللكترونية ومدونات الويب التي شبكة اإلنترنت في مجال خدمات الترفيه؛ نشر الجرائد ا

تضم محتوى ينتجه ويحدده المستخدم؛ خدمات النشر، بالتحديد، المنشورات اإللكترونية 
لآلخرين؛ إنشاء وتطوير وإنتاج وتوزيع المحتوى الترفيهي؛ توفير معلومات ترفيهية 
 سمعية بصرية عبر اإلنترنت من خالل شبكة حاسوبية عالمية؛ توفير المعلومات من

خالل شبكة حاسوبية عالمية في مجال الترفيه؛ توفير نشاطات تدريبية وترفيهيه 
ورياضية وثقافية، ونشر المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت (غير القابلة للتحميل)، 

وتوفير المعلومات ذات الصلة باألفالم السنيمائية والصور المتحركة والوثائقيات 
برامج التلفاز والرسومات وعروض الرسوم المتحركة والتسجيل على أشرطة الفيديو و

والوسائط المتعددة وأقراص الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية واألقراص الضوئية عالية 
الكثافة واألعمال السمعية البصرية األخرى عبر شبكات الحاسوب وشبكات التواصل 

لتبادل المعلومات العالمية؛ خدمات المعلومات الترفيهية ، بالتحديد، توفير فرص 
والمحادثة عن طريق بث األحداث الحية والمعلومات التي ترسل بالبريد وتوفير 

المعلومات عبر اإلنترنت من إحدى قواعد البيانات أو من شبكة حاسوب عالمية ذات 
صلة باألفالم السينمائية والصور المتحركة والوثائقيات والتسجيل على أشرطة الفيديو 

والرسومات وعروض الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة وأقراص وبرامج التلفاز 
الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية واألقراص الضوئية عالية الكثافة واألعمال السمعية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

البصرية األخرى؛ توفير األخبار والمعلومات في مجال الترفيه فيما يتعلق بمنشورات 
معية والفيديو التي تتعلق جميعها المعلومات والمسابقات والمنشورات النصية والس

بالترفيه؛ توفير المراجعات النقدية للتلفاز واألفالم السنيمائية والترفيه؛ توفير معلومات 
عن الترفيه واألفالم السنيمائية والعروض التلفزيونية عبر الشبكات االجتماعية؛ توفير 

الدوريات؛ توفير  الصور من اإلنترنت وتوفير المعلومات المتعلقة بالترفيه ونشر
خدمات معلومات الترفيه، بالتحديد، فرص تبادل المعلومات والمحادثة عن طريق بث 

األحداث الحية والمعلومات التي ترسل بالبريد وتوفير المعلومات عبر اإلنترنت من 
إحدى قواعد البيانات أو من شبكة حاسوب عالمية ذات صلة باألفالم السينمائية والصور 

الوثائقيات والتسجيل على أشرطة الفيديو وبرامج التلفاز والرسومات المتحركة و
وعروض الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة وأقراص الفيديو وأقراص الفيديو 

الرقمية واألقراص الضوئية عالية الكثافة واألعمال السمعية البصرية األخرى؛ توفير 
يم عبر شبكة حاسوب عالمية، بالتحديد، المعلومات والتعليقات في مجال الترفيه أو التعل

المعلومات في مجال الموسيقى والكتب واألفالم السينمائية والصور المتحركة وبرامج 
التلفاز واأللعاب ولعب األطفال والسلع الرياضية واإللكترونيات والعروض متعددة 

األسرية الوسائط وأشرطة الفيديو وأقراص الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية والسلع 
واالستهالكية األخرى؛ توفير خدمات الترفيه، بالتحديد، توفير مراجعات نقدية عبر 

اإلنترنت وتقييمات وتوصيات بالموسيقى والكتب واألفالم السينمائية والصور المتحركة 
وبرامج التلفاز واأللعاب ولعب األطفال والسلع الرياضية واإللكترونيات والعروض 

راص الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية والسلع األسرية واالستهالكية متعددة الوسائط وأق
األخرى؛ توفير أجزاء من أعمال سمعية وأعمال بصرية وأعمال سمعية بصرية مسجلة 

مسبقًا عبر اإلنترنت؛ توفير ألعاب حاسوبية عبر اإلنترنت وقصص تفاعلية عبر 
ت والتي تضم الترفيه واألفالم اإلنترنت؛ توفير نشرات إخبارية ومدونات عبر اإلنترن

السينمائية والتلفاز واألعمال السمعية البصرية والكتب والمسرح واألعمال األدبية 
واألحداث الرياضية واألنشطة الترويحية وأنشطة أوقات الفراغ والبطوالت والفن 
والرقص والمسرحيات الموسيقية والمعارض وتعليم الرياضة والنوادي والراديو 

ديا والمنافسات واألعمال المرئية واأللعاب ومشاركة األلعاب واالحتفاالت والكومي
والمتاحف والمتنزهات واألحداث الثقافية وعروض الوسائط المتعددة؛ نشر مقتطفات 
الكتب والدوريات واألعمال األدبية؛ توفير المعلومات واألخبار والمقاالت والتعليقات 

م السينمائية والتلفاز واألعمال السمعية البصرية في مجال الترفيه بما في ذلك األفال
والموسيقى واألعمال الصوتية والكتب والمسرح واألعمال األدبية واألحداث الرياضية 

والنشاطات الترويحية ونشاطات أوقات الفراغ والبطوالت والفن والرقص والمسرحيات 
وأخبار ومقاالت  الموسيقية والمعارض وتعليم الرياضة والنوادي؛ توفير معلومات

وتعليقات في مجال الترفيه بما في ذلك الراديو والكوميديا والمنافسات واألعمال المرئية 
واأللعاب ومشاركة األلعاب واالحتفاالت والمتاحف والمتنزهات واألحداث الثقافية 

والحفالت الموسيقية والنشر والرسوم المتحركة واألحداث الجارية وعروض الموضة 
سائط المتعددة؛ توفير معلومات وأخبار ومقاالت وتعليقات في مجال التعليم وعروض الو

والمؤسسات التعليمية؛ الخدمات التعليمية والترفيهية في صورة نشرات صوتية ونشرات 
ويب وبرامج متواصلة تضم األخبار والتعليقات في مجال األفالم السينمائية وبرامج 

الموسيقى واألعمال السمعية والكتب والمسرح التلفاز واألعمال السمعية البصرية و
واألعمال األدبية واألحداث الرياضية والنشاطات الترويحية ونشاطات أوقات الفراغ 

والدوريات والفن والرقص والمسرحيات الموسيقية المتاحة عبر اإلنترنت أو عبر 
علقة حاسوب أخر يوجد على شبكات التواصل؛ توفير المعلومات عبر اإلنترنت المت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

بألعاب الحاسوب والتعزيزات الحاسوبية الخاصة باأللعاب؛ توفير معلومات حول 
الترفيه واألفالم السينمائية وعروض التلفاز عبر الشبكات االجتماعية توفير المعلومات 

  والخدمات االستشارية ذات الصلة بما سبق ذكره."
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0378178  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدوده المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -اينستاجرام ال ال سي 
  ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه. -  ٩٤٠٢٥كاليفورنيا  -مينلو بارك  -ويلو رود  ١٦٠١

  41  : المةــــــالع اتـــفئ
  

خدمات الترفيه، وهي توفير منتدى على شبكة اإلنترنت لنشر المحتوي  - ٤١الفئة 
والبيانات والمعلومات ألغراض الترفيه والتواصل االجتماعي والتواصل فيما يتعلق 

باألعمال [األعمال التجارية]؛ خدمات الترفيه، وهي توفير الوصول إلى قواعد البيانات 
ترونية التفاعلية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت للمحتوي المحدد من قبل المستخدم اإللك

ومحتوى األطراف الثالثة والصور والفيديو والمحتوى السمعي والبصري والمواد 
البصرية في مجال المصلحة العامة؛ خدمات تبادل الصور وخدمات تبادل  –السمعية 

خرين؛ الصحف اإللكترونية الفورية، وهي الفيديو؛ خدمات النشر اإللكتروني لآل
مدونات الويب (المدونات) التي تعرض محتوى يحدده المستخدم؛ توفير قواعد بيانات 

الكمبيوتر وقواعد البيانات اإللكترونية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت في مجال الترفيه؛ 
شاك التصوير خدمات النشر، وهي نشر المطبوعات اإللكترونية لآلخرين؛ تأجير أك

الفوتوغرافي وتصوير الفيديو اللتقاط وتحميل وتحرير وتبادل الصور والفيديوهات؛ 
خدمات الترفيه، وهي توفير تسهيالت عبر اإلنترنت لبث المحتوى الترفيهي وبث 

الفيديو المباشر للمناسبات الترفيهية؛ تنظيم المعارض والمؤتمرات الحيه في مجاالت 
تواصل االجتماعي ألغراض غير األعمال التجارية وألغراض غير الثقافة والترفيه وال

تجارية؛ توفير المعلومات الترفيهية من الفهارس القابلة للبحث وقواعد بيانات 
المعلومات، بما في ذلك النصوص والوثائق اإللكترونية وقواعد البيانات والرسومات 

لسمعية البصرية عن طريق [الجرافيكس] والصور الفوتوغرافية والصور والمعلومات ا
شبكه اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ الخدمات الترفيهية والتعليمية، وهي توفير األفالم 
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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 - 990 عدد

غير القابلة للتنزيل والعروض التلفزيونية والبث الشبكي واألعمال السمعية البصرية 
وأعمال الوسائط المتعددة عبر اإلنترنت، فضال عن المعلومات والتقييمات النقدية 

والتوصيات فيما يتعلق باألفالم والعروض التلفزيونية والبث الشبكي واألعمال السمعية 
  ٤١البصرية وأعمال الوسائط المتعددة. الواردة بالفئة رقم 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423399  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة ارتقاء للتعليم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه -بنها  -الفيلل  - شارع حجاج  ٢٢

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١خدمات الفئة  - ٤١الفئة 
 

لموضحه بالصورهاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان ا
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425621  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  وزارة الشباب والرياضه -المجلس القومى للشباب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لكيوليو ميت عقبه امام نادى الزما ٢٦وزارة الشباب والرياضه ش 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١مهرجان ثقافى لتنمية قدرات ومهارات الشباب بالفئة  - ٤١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427258  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى اجنسية - حكيم محسن علي عبد الصبور 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  القاهرة -ش على عمرو من ش احمد زكى دار السالم  ١

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير خدمات قاعات التسليه تنظيم الحفالت الراقصه اقامه دروس لياقه  - ٤١الفئة 
  ٤١بدنيه خدمات التربيه والتعليم التدريب الرياضى بالفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدمها مجمعة -      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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429658  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -حسام السعيد طه مصطفى عبد الجواد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه - وره ارض المستشار اول المنص

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١خدمات التدريب فقط الوارده بالفئه  - ٤١الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431088  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة  - A I Aايه اي ايه  للخدمات التعليمية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

يوليو الشيخ  ٢٦محور  ١٢مبنى مجره االدارى بلوك  ٣الدور الخامس بالمبنى رقم 
  زايد الجيزة

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

يات تعليمية خدمات التربيه والتعليم التدريس مراكز التدريب والتعليم اكاديم - ٤١الفئة 
  ٤١مدارس وجميع خدمات الفئه 

 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436110  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -ة حياة الدولية شركة أكاديمي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -التجمع الخامس  -جنوب األكاديمية  -، مركز الخدمات ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤القطع 
  القاهرة

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤١الخدمات التعليمية الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0436111  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة أكاديمية حياه الدولية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -التجمع الخامس  - جنوب االكاديمية  - مركز الخدمات  ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤القطع 
  القاهرة

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤١الخدمات التعليمية الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436112  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة أكاديمية حياه الدولية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -التجمع الخامس  - جنوب االكاديمية  - مركز الخدمات  ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤طع الق
  القاهرة

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤١الخدمات التعليمية الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
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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  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436113  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة أكاديمية حياه الدولية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -التجمع الخامس  - جنوب االكاديمية  - مركز الخدمات  ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤القطع 
  القاهرة

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ن غيرهادو ٤١الخدمات التعليمية الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436838  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  محدودة-ذي بينكفونغ كومباني،انك. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   جو، سيؤول ، جنوب كوريا-رو، سيوشو -، ميونجدال٩٤)، ٥دونج طابق -(سيوشو
  
  

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

إنتاج أفالم رسوم متحركة؛ توزيع أفالم الرسوم المتحركة؛ عروض أفالم  - ٤١الفئة 
الرسوم المتحركة؛ خدمات إنتاج الرسوم المتحركة؛ إنتاج برامج الرسوم المتحركة؛ 

توزيع توزيع الصور المتحركة؛ إنتاج وعرض وتوزيع أفالم الرسوم المتحركة؛ إنتاج و
مسلسالت التلفزيون للرسوم المتحركة؛ الترفيه على شكل مسلسالت تلفزيونية لرسوم 

متحركة ومسلسالت تلفزيونية لممثلين إثارة حقيقيين؛ إنتاج البرامج التلفزيونية للرسوم 
المتحركة؛ تخطيط وإنتاج العروض الموسيقية والحفالت موسيقية وعروض موسيقية 

ات موسيقية ألقراص الفيديو الرقمية؛ تخطيط وتنفيذ عروض وفيديوية؛ إنتاج فيديوه
األداء الترفيهية؛ إنتاج فعاليات عروض األداء؛ تنفيذ عروض األداء؛ إنتاج عروض 

األداء الحية؛ إنتاج فعاليات الترفيه الحية؛ ترفيه على شكل عروض حية وظهور 
األفالم ومقاطع لشخصيات تنكرية؛ إنتاج وتوزيع التسجيالت الصوتية وتسجيالت 

الفيديو؛ توفير الموسيقى الرقمية، غير القابلة للتنزيل، عبر االنترنت؛ توفير مقاطع 
الفيديو عبر االنترنت، غير القابلة للتنزيل؛ توفير برامج ترفيهية متعددة الوسائط 

بواسطة التلفزيون والحزم العريضة والخدمات الالسلكية وعلى اإلنترنت؛ إنتاج برامج 
ونية؛ التوزيع (بخالف النقل) للبرامج التلفزيونية؛ خدمات الترفيه؛ عرض الصور تلفزي

المتحركة؛ إدارة فعاليات ترفيهية؛ تأجير تسجيالت صوت وتسجيالت فيديو؛ خدمات 
النشر متعدد الوسائط للمطبوعات والكتب والمجالت والصحف والجرائد والنشرات 

سومات والصور الفوتوغرافية ومقاطع اإلخبارية والدروس الخصوصية وخرائط والر
الفيديو وموسيقى ومنشورات إلكترونية؛ خدمات توفير المنشورات اإللكترونية على 

اإلنترنت، غير القابلة للتنزيل؛ خدمات توفير المنشورات اإللكترونية (غير القابلة 
نشر للتحميل) عبر االنترنت عبر الهواتف النقالة؛ خدمات النشر إلكتروني؛ خدمات 

الكتب؛ تنظيم الفعاليات الثقافية؛ إدارة فعاليات ثقافية؛ تنظيم معارض واجتماعات 
ومؤتمرات ألغراض ثقافية أو تعليمية؛ تقديم خدمات ترفيهية وتعليمية في مدارس لعب 

األطفال؛ تنظيم / ترتيب / استضافة / إقامة الفعاليات والمسابقات ألغراض التعليم؛ 
إلرشادية للدراسة الميدانية لألطفال؛ توفير مركز خبرة األطفال الخدمات التعليمية وا
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953 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

للغايات التعليمية؛ خدمات مالعب األطفال؛ توفير مرافق وخدمات للترفيه؛ خدمات 
األلعاب؛ الترفيه على شكل حدائق مائية ومراكز تسلية؛ توفير محتوى فيديو ألغراض 

توفير محتوى صور فوتوغرافية تعليمية عبر المواقع اإللكترونية على اإلنترنت؛ 
  ٤١لغايات تعليمية من خالل المواقع اإللكترونية على اإلنترنت الواردة بالفئة رقم 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438721  

  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
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440464  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -كى جى جروب الدارة المطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد العزيز الهوارى مصر الجديده ٢

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442834  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة عامة تأسست و قائمة طبقا  -ك ع شركة االرجان العالمية العقارية ش م 
  لقوانين الكويت

  
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

)، ٤١ف-٢٥مجمع االرجان لالعمال، المنطقة التجارية الحرة، الشويخ، قطعه (ف
  الكويت.

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

رياضية والثقافية وجميع التعليم ,التهذيب، التدريب , الترفيه , االنشطة ال - ٤١الفئة 
  ٤١الخدمات الواردة بالفئة رقم 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442838  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة عامة تأسست و قائمة طبقا  -شركة االرجان العالمية العقارية ش م ك ع 
  تلقوانين الكوي

  
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

)، ٤١ف-٢٥مجمع االرجان لالعمال، المنطقة التجارية الحرة، الشويخ، قطعه (ف
  الكويت.

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

التعليم ,التهذيب، التدريب , الترفيه , االنشطة الرياضية والثقافية وجميع  - ٤١الفئة 
  ٤١الخدمات 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444569  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -المجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم 
  المملكة العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، المملكة ٥٣١٠٨, ص.ب. ١١٥٨٣، حي المؤتمرات، الرياض  طريق مكة المكرمة
  العربية السعودية

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

التعليم، التهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية وجميع  - ٤١الفئة 
  ٤١الخدمات الواردة بالفئة رقم 

 

٤٤٤٥٦٤العالمة رقم العالمة مرتبطة مع  -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 - 990 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445275  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  توصية بسيطة -داليا عبد الستار محمد قابيل وشريكيها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المعادى  -كورنيش النيل  -برج عاليا  ٣٨

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١خدمات الفئة  - ٤١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447036  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية  -شركة هوا ليمتد فرع لشركة اجنبية بجمهوريه مصر العربيه  
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الحرة االعالمية بمدينة السادس من اكتوبر

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤١الفئة 
 

ومنح الطالب حق خاص على  - ٤٣١٣٥٢االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
ةااللوان الموضحة بالصور
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447045  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  مساهمة - POD EGYPT - بي أو دي ايجيبت للدعاية واالعالن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الخليفه المأمون الدور الرابع مصر الجديده ٦٢

  41  : المةــــــعات الـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤١الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة استخدمها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447088  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كة ذات مسئوليه محدودةشر -بايتيدانس ال تى دى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

افية، خدمات التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية والثق - ٤١الفئة 
التعليم، خدمات التدريب، خدمات عرض مقاطع الفيديو الموسيقية عبر الجهاز المحمول 

عبر اإلنترنت بغرض التدريب والتعليم، خدمات توفير المنشورات اإللكترونية عبر 
اإلنترنت (غير القابلة للتنزيل) عبر األجهزة المحمولة، خدمات نشر الوسائط المتعددة 

عة والكتب والمجالت والمجالت والصحف والنشرات اإلخبارية للمواد المطبو
والدروس التعليمية والخرائط والرسومات والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو 
والموسيقى والمنشورات اإللكترونية، خدمات النشر اإللكتروني للمعلومات حول 

التسلية  مجموعة واسعة من الموضوعات على اإلنترنت، خدمات تقديم معلومات
والترفية عبر اإلنترنت والترفيه وتنظيم وتقديم العروض والمسابقات واأللعاب 

والحفالت الموسيقية والفعاليات الترفيهية، خدمات ترتيب وتنظيم وإقامة واستضافة 
الفعاليات الترفيهية االجتماعية، خدمات عقد المؤتمرات التعليمية، خدمات توفير منصة 

المستخدم بهدف التعليم والتدريب وجيمع الخدمات الواردة بالفئة للمحتوى الذي ينشئه 
  وال ترد ضمن فئات أخري. ٤١

 

٣٧٥٥٢٨االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447301  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :لالتسجي إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -ابراهيم احمد الرفاعي محمد غنيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -الزقازيق اول  - تقسيم الحناوى  - شارع رفعت االمين 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الوارده بالفئه  - ٤١الفئة 
 

ق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاالشتراطات        :      منح الطالب ح
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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  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447628  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -جون بخيت مجلي حنا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الخصوص  -حمد فكري ش مكة المكرمة من ش عمر الخطاب امتداد ش م ٣١
  ملك / موسي زكي اسطفانوس -القليوبية 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

تنظيم و تدريب و ادارة الحلقات الدراسيه و الندوات التعليميه و التدريس و  - ٤١الفئة 
  ٤١التوجية المهني و ورشات العمل الوارده بالفئة 

 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره -رقام االشتراطات        :      التنازل عن 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448381  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -اكس جنيريشن فور  ميوزك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينه نصر القاهرة ٥بلوك  ش حى الواحه ١٨

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448599  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

  :التسجيل م طالبإس
  

  شركة ذات مسئؤلية محدوده -فينشر اليف ستايل ايفينتس للحفالت العامة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -المهندسين  -ش كمال ابراهيم خليل متفرع من ش شهاب  ٣

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع خدمات الفئة  - ٤١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة استخدمها مجمعة   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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449463  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة جو جرين العقارية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -صر الجديده م -ش عمرو بكير ميدان عثمان بن عفان  ٣١

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - ٤١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449864  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

الشركة العربية الحديثة للطبع والنشر شركة منقسمة من  -سالح التلميذ للطباعة والنشر 
  شركة مساهمة مصرية -والتوزيع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية –مدينة العبور  – ١+٢+٩+١٠قطعة  – ١٣٠٣٤المنطقة الصناعية (أ) بلوك 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

ة الرياضيه والثقافيه بالفئه خدمات التعليم والتهذيب والتديب الترفيه االنشط - ٤١الفئة 
  ٤١وجميع خدمات الفئه  ٤١
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450788  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -يو بي تي إي. أل تي دي  ٤سمارت فينتك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٤١٥٨٧٥بريميير @ كاكي بيوكيت، سنغافورة  ٤#  ٠٣-٢١كاكي بيوكيت أفينيو  ٨

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

تنظيم الفعاليات  -تنظيم المباريات ( للتعليم أو الترفيه )  –خدمات التدريس  - ٤١الفئة 
نية الفورية توفير المطبوعات اإللكترو –خدمات المكتبات المتجولة  –الترفيهية التنكرية 

 –خدمات العروض بخالف ما كان منها لغايات الدعاية واالعالن  –غير القابلة للتنزيل 
توفير الموسيقى عبر اإلنترنت غير  -إنتاج أفالم غير أفالم الدعاية  -الترفيه بالراديو 

 - خدمات ترفيهية -توفير مقاطع فيديو عبر اإلنترنت غير قابلة للتنزيل  - قابل للتنزيل 
 -معلومات اإلنتاج المتعلقة باألنشطة الترفيهية -علومات اإلنتاج في مجال الترفيه م

تقديم تقييمات المستخدمين  -خدمات االلعاب المقدمة مباشرة من شبكة حاسوب 
تأجير معدات األلعاب والواردة  -إقامة فصول لياقة بدنية  -ألغراض ترفيهية أو ثقافية

  ٤١بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451049  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة جو جرين العقارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة . -مصر الجديدة  -ميدان عثمان بن عفان  -شارع عمرو بكير  ٣١

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451286  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمود نصر محمود عوض 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -طنطا  -سبرباي  -بملك رضا محمد احمد عوض  ش الحريه امام مجمع الكليات
  الغربيه

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع خدمات الفئة  - ٤١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

972 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452793  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مساهمه  شركة -- شركة يونيتد جروسرز ش م م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المحور المركزي الجزء الجنوبي اامام بوابه  ٤/٩مول الند مارك الكائن في القطعه رقم 
  حدائق المهندسين الشيخ زايد ٩

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١التدريب والتعليم والثقافه الوارده بالفئه  - ٤١الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0452797  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة يونيتد جروسرز ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المحور المركزي الجزء الجنوبي اامام بوابه  ٤/٩مول الند مارك الكائن في القطعه رقم 
  ندسين الشيخ زايدحدائق المه ٩

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١التدريب والتعليم والثقافه الوارده بالفئه  - ٤١الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453424  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -ماروين ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سيشيل -ش الثورة ماهى فيكتوريا   -عقار انسويا  ٩جناح 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الترفيه ، األنشطة الرياضية والثقافية وجميع  - ٤١الفئة 
  ).٤١المنتجات 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0453865  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة ترافكو جروب انترناشيونال القابضة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أكتوبر ٦يوليو، الشيخ زايد، مدينة  ٢٦مبني ترافكو، محور 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات الترفيهية التي تقدمها الفنادق، إجراء جوالت تعليمية إرشادية،  - ٤١الفئة 
ترتيب الجوالت التعليمية المصحوبة بالمرشدين، ترتيب الجوالت الغراض التدريب، 

الترفيه في طبيعة البطوالت الرياضية، ترتيب و إجراء جوالت التجديف لألغراض 
اك، إجراء جوالت إرشادية في الكهوف الترفيهية، ترتيب وإجراء التجديف بالكاي

لألغراض التعليمية، إجراء جوالت إرشادية للمواقع التاريخية لألغراض التعليمية، 
إجراء جوالت إرشادية للمواقع الثقافية لألغراض التعليمية، األنشطة التعليمية 

قديم وإقامة والترفيهية المقدمة فيما يتعلق بالرحالت البحرية والجوالت، تنظيم وإنتاج وت
الحفالت الموسيقية والمهرجانات والجوالت والعروض الموسيقية والثقافية األخرى 

والفعاليات واألنشطة، وكاالت الحجز لتذاكر الحفالت، وكاالت الحجز لتذاكر المسرح، 
خدمات وكالة حجز التذاكر، خدمات وكالة الحجز لتذاكر السينما، حجز مرافق التمرين، 

لترفيه، حجز المقاعد للعروض المسرحية،حجز المقاعد لألحداث وكاالت الحجز ل
الرياضية، حجز مرافق اللياقة البدنية والتمارين الرياضية، حجز المقاعد لألحداث 
الترفيهية، خدمات حجز التذاكر وحجزها لألحداث الترفيهية والرياضية والثقافية، 

تنزه، القمار، خدمات خدمات المالهي متنزه، خدمات ترفيهية في طبيعة عرض م
القمار، خدمات صناعة الكتب [القمار] ، خدمات المقامرة عبر اإلنترنت، خدمات 
معلومات المقامرة، تنظيم اليانصيب وغيرها، تنظيم اليانصيب وأنشطة المقامرة 

األخرى، مالهي الرقص، خدمات مالهي الرقص، خدمات النادي [المرقص]، الخدمات 
مالهي الرقص، الخدمات الترفيهية المقدمة في المالهي الليلية،  الترفيهية التي تقدمها

خدمات ملهى ليلي، خدمات ترفيه ملهى ليلي، خدمات النوادي الليلية [الترفيه]، معدات 
الغطس الجلدي (استئجار)،معدات الغطس (تأجير الجلد)، تأجير، الخدمات الترفيهية 

ي الفنادق، ترتيب الدورات التعليمية للسياح، التي تقدمها الفنادق، توفير مرافق الترفيه ف
توفير مرافق التسلية والترفيه، وسائل الترفيه، خدمات ترفيهية خدمات النوادي الليلية 

[الترفيه]، توفير وسائل الترفيه، خدمات ترفيهية من طبيعة تقديم عروض رقص 
المعدات في وعروض متنوعة وموسيقية، خدمات النوادي الصحية، توفير اإلرشادات و

مجال التمارين البدنية، توفير المرافق الرياضية والترفيهية، تنظيم وإجراء المعارض 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

الحية والوظائف والمؤتمرات والندوات واالجتماعات في مجاالت الثقافة والرياضة 
والترفيه لألغراض غير التجارية، حجوزات تذاكر المسرح واألوبرا والحفالت 

ة الترفيهية والرياضية والثقافية، تنظيم الفعاليات الرياضية الموسيقية، تقديم األنشط
والثقافية المجتمعية والعروض الموسيقية الحية وفعاليات الطهي والفعاليات الفنية، تنظيم 

المؤتمرات وتنظيم المعارض لألغراض الثقافية والتعليمية، الترتيب لحجز التذاكر 
النوادي الصحية واللياقة البدنية، توفير  للعروض واألحداث الترفيهية األخرى، خدمات

التوجيه واالستشارة في مجال التمارين البدنية، تأجير معدات التمرين توفير مرافق 
اللياقة البدنية والتمارين الرياضية، توفير المرافق ألنشطة االستجمام، توفير حمامات 

فق المالعب، تقديم السباحة، توفير المرافق لممارسة الرياضات المائية، توفير مرا
خدمات ألعاب التسلية، خدمات التخطيط لحفل الزفاف، خدمات تخطيط وإدارة األحداث، 

وتنظيم وجدولة وتصميم األحداث الخاصة ألغراض الترفيه، خدمات الكازينو خدمات 
األلعاب في طبيعة ألعاب الكازينو، خدمات الكباريه، تزويد نزالء الفندق بمعلومات 

يهية حول مناطق الجذب المحلية ونقاط االهتمام على مقربة من ممتلكات تعليمية وترف
الفندق وتوزيع المواد المتعلقة بها، المعارض الفنية. بشكل عام جميع الخدمات 

  .٤١الواردةبالفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم ---االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة استخدمها مجمعة 
٤٤١٥٩٦



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

977 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية
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  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453869  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة ترافكو جروب انترناشيونال القابضة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أكتوبر ٦يوليو، الشيخ زايد، مدينة  ٢٦مبني ترافكو، محور 

  41  : المةــــــلعات اـــفئ
  

تدريب ألعاب المغامرات لألطفال، تقديم خدمات ترفيهية لألطفال، تعليم  - ٤١الفئة 
رقص لألطفال، توفير مرافق ألعاب لألطفال، خدمات مالعب مغامرات لألطفال، 

خدمات تعليمية مقدمة لألطفال، تقديم خدمات ترفيهية تعليمية لألطفال، تعليم اللياقة 
لكبار واألطفال، توفير مالعب لألطفال في محطات الخدمة، توفير الخدمات البدنية ل

التعليمية لألطفال من خالل مجموعات اللعب، تقديم خدمات ترفيهية تعليمية لألطفال في 
مراكز ما بعد المدرسة، خدمات التعليم المتعلقة بتنمية الكليات العقلية لألطفال، 

ية كليات األطفال الفكرية، توفير مناطق ترفيهية في والخدمات التعليمية المتعلقة بتنم
طبيعة مناطق لعب األطفال،توفير خدمات ترفيهية تعليمية لألطفال، تقديم خدمات 
معسكرات السباحة [الترفيه أو التعليم] لألطفال المحتاجين ألغراض خيرية، تقديم 

ألغراض خيرية، تقديم خدمات معسكر الجمباز [الترفيه أو التعليم] لألطفال المحتاجين 
خدمات المعسكرات الصيفية [الترفيه أو التعليم] لألطفال المحتاجين ألغراض خيرية، 
تقديم خدمات ترفيه في طبيعة البرامج التلفزيونية المستمرة في مجال ترفيه األطفال، 

خدمات النوادي الخاصةبالتمرين، خدمات نادي الصالة الرياضية، خدمات نادي اللياقة 
دنية، خدمات النادي الترفيهي، خدمات النوادي الرياضية، توفير مرافق النادي الب

الرياضي، خدمات النادي االجتماعي للترفيه األغراض، اإلرشادات الرياضية، 
المعسكرات الرياضية، توفير المرافق الرياضية، خدمات التدريب الرياضي، إجراء و 

ة الحية، األحداث التعليمية، األنشطة إقامة األحداث الترفيهية، األحداث الرياضي
الترفيهية والثقافية، حجز التذاكر وخدمات الحجز للتعليم، األنشطة الترفيهية والرياضية 

والفعاليات الترفيه، الخدمات التي تقدمها مدن المالهي والسيرك وحدائق الحيوان 
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رفيهية والمعارض الفنية والمتاحف، خدمات حجز التذاكر وحجزها لألحداث الت
والتعليمية والرياضية، خدمات األلعاب عبر اإلنترنت، خدمات الترفيه، خدمات 

المعسكرات الترفيهية [الترفيه]، تنظيم المسابقات [التعليم أو الترفيه]، تنظيم األحداث 
الترفيهية التنكرية، التخطيط للحفالت [الترفيه]، توفير المعلومات في مجال الترفيه، 

لمستخدمين للترفيه أو أغراض ثقافية، خدمات وكاالت بيع التذاكر تقديم تعليقات ا
[ترفيه]،الخدمات الترفيهية التي تقدمها الفنادق، إجراء جوالت تعليمية إرشادية، ترتيب 
الجوالت التعليمية المصحوبة بالمرشدين، ترتيب الجوالت الغراض التدريب، الترفيه 

راء جوالت التجديف لألغراض الترفيهية، في طبيعة البطوالت الرياضية، ترتيب و إج
ترتيب وإجراء التجديف بالكاياك، إجراء جوالت إرشادية في الكهوف لألغراض 

التعليمية، إجراء جوالت إرشادية للمواقع التاريخية لألغراض التعليمية، إجراء جوالت 
ية المقدمة فيما إرشادية للمواقع الثقافية لألغراض التعليمية، األنشطة التعليمية والترفيه

يتعلق بالرحالت البحرية والجوالت، تنظيم وإنتاج وتقديم وإقامة الحفالت الموسيقية 
والمهرجانات والجوالت والعروض الموسيقية والثقافية األخرى والفعاليات واألنشطة، 

وكاالت الحجز لتذاكر الحفالت، وكاالت الحجز لتذاكر المسرح، خدمات وكالة حجز 
ات وكالة الحجز لتذاكر السينما، حجز مرافق التمرين، وكاالت الحجز التذاكر، خدم

للترفيه، حجز المقاعد للعروض المسرحية،حجز المقاعد لألحداث الرياضية، حجز 
مرافق اللياقة البدنية والتمارين الرياضية، حجز المقاعد لألحداث الترفيهية، خدمات 

ضية والثقافية، الخدمات الترفيهية التي حجز التذاكر وحجزها لألحداث الترفيهية والريا
تقدمها الفنادق، توفير مرافق الترفيه في الفنادق، ترتيب الدورات التعليمية للسياح، 
تنظيم وإجراء المعارض الحية والوظائف والمؤتمرات والندوات واالجتماعات في 

المسرح  مجاالت الثقافة والرياضة والترفيه لألغراض غير التجارية، حجوزات تذاكر
واألوبرا والحفالت الموسيقية، تقديم األنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية، تنظيم 

الفعاليات الرياضية والثقافية المجتمعية والعروض الموسيقية الحية وفعاليات الطهي 
والفعاليات الفنية، تنظيم المؤتمرات وتنظيم المعارض لألغراض الثقافية والتعليمية، 

ز التذاكر للعروض واألحداث الترفيهية األخرى، خدمات النوادي الصحية الترتيب لحج
واللياقة البدنية، توفير التوجيه واالستشارة في مجال التمارين البدنية، تأجير معدات 

التمرين توفير مرافق اللياقة البدنية والتمارين الرياضية، توفير المرافق ألنشطة 
توفير المرافق لممارسة الرياضات المائية، توفير االستجمام، توفير حمامات السباحة، 

مرافق المالعب، تقديم خدمات ألعاب التسلية، وبشكل عام جميع الخدمات الواردةبالفئة 
٤١.  

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم ---االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة استخدمها مجمعة 
١٩٢٥٤٧
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0453873  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة ترافكو جروب انترناشيونال القابضة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أكتوبر ٦يوليو، الشيخ زايد، مدينة  ٢٦مبني ترافكو، محور 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

تدريب ألعاب المغامرات لألطفال، تقديم خدمات ترفيهية لألطفال، تعليم  - ٤١الفئة 
رقص لألطفال، توفير مرافق ألعاب لألطفال، خدمات مالعب مغامرات لألطفال، 

خدمات تعليمية مقدمة لألطفال، تقديم خدمات ترفيهية تعليمية لألطفال، تعليم اللياقة 
لألطفال في محطات الخدمة، توفير الخدمات  البدنية للكبار واألطفال، توفير مالعب

التعليمية لألطفال من خالل مجموعات اللعب، تقديم خدمات ترفيهية تعليمية لألطفال في 
مراكز ما بعد المدرسة، خدمات التعليم المتعلقة بتنمية الكليات العقلية لألطفال، 

وفير مناطق ترفيهية في والخدمات التعليمية المتعلقة بتنمية كليات األطفال الفكرية، ت
طبيعة مناطق لعب األطفال،توفير خدمات ترفيهية تعليمية لألطفال، تقديم خدمات 
معسكرات السباحة [الترفيه أو التعليم] لألطفال المحتاجين ألغراض خيرية، تقديم 

خدمات معسكر الجمباز [الترفيه أو التعليم] لألطفال المحتاجين ألغراض خيرية، تقديم 
لمعسكرات الصيفية [الترفيه أو التعليم] لألطفال المحتاجين ألغراض خيرية، خدمات ا

تقديم خدمات ترفيه في طبيعة البرامج التلفزيونية المستمرة في مجال ترفيه األطفال، 
خدمات النوادي الخاصةبالتمرين، خدمات نادي الصالة الرياضية، خدمات نادي اللياقة 

، خدمات النوادي الرياضية، توفير مرافق النادي البدنية، خدمات النادي الترفيهي
الرياضي، خدمات النادي االجتماعي للترفيه األغراض، اإلرشادات الرياضية، 

المعسكرات الرياضية، توفير المرافق الرياضية، خدمات التدريب الرياضي، إجراء و 
األنشطة  إقامة األحداث الترفيهية، األحداث الرياضية الحية، األحداث التعليمية،

الترفيهية والثقافية، حجز التذاكر وخدمات الحجز للتعليم، األنشطة الترفيهية والرياضية 
والفعاليات الترفيه، الخدمات التي تقدمها مدن المالهي والسيرك وحدائق الحيوان 
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والمعارض الفنية والمتاحف، خدمات حجز التذاكر وحجزها لألحداث الترفيهية 
، خدمات األلعاب عبر اإلنترنت، خدمات الترفيه، خدمات والتعليمية والرياضية

المعسكرات الترفيهية [الترفيه]، تنظيم المسابقات [التعليم أو الترفيه]، تنظيم األحداث 
الترفيهية التنكرية، التخطيط للحفالت [الترفيه]، توفير المعلومات في مجال الترفيه، 

ثقافية، خدمات وكاالت بيع التذاكر تقديم تعليقات المستخدمين للترفيه أو أغراض 
[ترفيه]،الخدمات الترفيهية التي تقدمها الفنادق، إجراء جوالت تعليمية إرشادية، ترتيب 
الجوالت التعليمية المصحوبة بالمرشدين، ترتيب الجوالت الغراض التدريب، الترفيه 

لترفيهية، في طبيعة البطوالت الرياضية، ترتيب و إجراء جوالت التجديف لألغراض ا
ترتيب وإجراء التجديف بالكاياك، إجراء جوالت إرشادية في الكهوف لألغراض 

التعليمية، إجراء جوالت إرشادية للمواقع التاريخية لألغراض التعليمية، إجراء جوالت 
إرشادية للمواقع الثقافية لألغراض التعليمية، األنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة فيما 

الت البحرية والجوالت، تنظيم وإنتاج وتقديم وإقامة الحفالت الموسيقية يتعلق بالرح
والمهرجانات والجوالت والعروض الموسيقية والثقافية األخرى والفعاليات واألنشطة، 

وكاالت الحجز لتذاكر الحفالت، وكاالت الحجز لتذاكر المسرح، خدمات وكالة حجز 
ما، حجز مرافق التمرين، وكاالت الحجز التذاكر، خدمات وكالة الحجز لتذاكر السين

للترفيه، حجز المقاعد للعروض المسرحية،حجز المقاعد لألحداث الرياضية، حجز 
مرافق اللياقة البدنية والتمارين الرياضية، حجز المقاعد لألحداث الترفيهية، خدمات 

فيهية التي حجز التذاكر وحجزها لألحداث الترفيهية والرياضية والثقافية، الخدمات التر
تقدمها الفنادق، توفير مرافق الترفيه في الفنادق، ترتيب الدورات التعليمية للسياح، 
تنظيم وإجراء المعارض الحية والوظائف والمؤتمرات والندوات واالجتماعات في 

مجاالت الثقافة والرياضة والترفيه لألغراض غير التجارية، حجوزات تذاكر المسرح 
لموسيقية، تقديم األنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية، تنظيم واألوبرا والحفالت ا

الفعاليات الرياضية والثقافية المجتمعية والعروض الموسيقية الحية وفعاليات الطهي 
والفعاليات الفنية، تنظيم المؤتمرات وتنظيم المعارض لألغراض الثقافية والتعليمية، 

لترفيهية األخرى، خدمات النوادي الصحية الترتيب لحجز التذاكر للعروض واألحداث ا
واللياقة البدنية، توفير التوجيه واالستشارة في مجال التمارين البدنية، تأجير معدات 

التمرين توفير مرافق اللياقة البدنية والتمارين الرياضية، توفير المرافق ألنشطة 
ضات المائية، توفير االستجمام، توفير حمامات السباحة، توفير المرافق لممارسة الريا

مرافق المالعب، تقديم خدمات ألعاب التسلية، وبشكل عام جميع الخدمات الواردةبالفئة 
٤١.  

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  ---االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة استخدمها مجمعة 
واخرى ٤٥٣٨٦٩
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0347730  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة المسئولية - سانريو كمبانى ، ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان -كو , طوكيو  -أوساكى , شيناجاوا  ١- ٦-١

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

ية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها ، ــــــ الخدمات العلمية والتقن - ٤٢الفئة 
خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية ، خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر 

، اإلشراف واإلستشارات المعمارية ، اإلستشارات المعمارية ، برمجة كمبيوتر ، 
لبيئة ، صيانة برامج كمبيوتر ، رسم تصاميم ومخططات اإلنشاء ، إستشارات حماية ا

التصميم الصناعي ، تصميم الديكور الداخلي ، خدمات تصميم العبوات ، تصميم األزياء 
، تصميم الفنون التخطيطية ، التنبؤ باألحوال الجوية ، تخفيف وقت الوصول لقاعدة 

بيانات كمبيوتر ، تخطيط المدن ، نسخ برامج كمبيوتر ، تصميم برامج كمبيوتر ، تحميل 
االستشارات في مجال عتاد الكمبيوتر ، تحويل البيانات أو الوثائق من  برامج كمبيوتر ،

أوساط مادية إلى إلكترونية ، إنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين ، 
تحويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته [تحويل غير مادي] ، استضافة (تفعيل) 

لفكرية ، الحوسبة السحابية ، تأجير أجهزة مواقع اإلنترنت ، خدمات مراقبة الملكية ا
الكمبيوتر ، استشارات برامج الكمبيوتر ، تحليل أنظمة الكمبيوتر ، تصميم أنظمة 

الكمبيوتر ، استشارات تكنولوجيا الكمبيوتر ، تحويل بيانات الوثائق إلى رقمية (بالمسح 
ية المعلومات] ، الضوئي) ، خدمات االستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات [تقن

النسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع ، توفير المعلومات بشأن تكنولوجيا الكمبيوتر 
والبرمجة عن طريق موقع على شبكة اإلنترنت ، البرمجيات كخدمة ، استشارات 

تصميم شبكة إنترنت ، تصميم داخلي ، خدمات الكمبيوتر والتكنولوجيا لتأمين بيانات 
علومات الشخصية والمالية وللكشف عن الوصول غير المصرح به إلى الكمبيوتر والم

  البيانات والمعلومات؛
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0392166  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -وصلو براوزر للبرمجيات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الزمالك  - ٦١شقة  - الدو الخامس   -ش اسماعيل محمد  ٢٣

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير موقع على شبكة اإلنترنت التي تتيح للمستخدمين القدرة على تحميل   - ٤٢الفئة 
الصور والفيديو والمحتويات السمعية والبصرية، وتوفير استخدام برامج غير مؤقتة 

لتحميل عبر اإلنترنت لتعديل مظهر وتمكين نقل الصور والسمعية والبصرية ومحتوى ل
الفيديو، وخدمات تبادل الملفات، وهي توفير موقع على شبكة االنترنت يضم التكنولوجيا 

التي تمكن المستخدمين من تحميل وتنزيل الملفات اإللكترونية؛ تستضيف مرافق شبكة 
قع والمواقع المتنقلة لآلخرين إلدارة وتبادل المحتوى على اإلنترنت على الخط من الموا

االنترنت، وتوفير المعلومات من الفهارس للبحث وقواعد بيانات للمعلومات، وتوفير 
محركات البحث للحصول على البيانات عبر شبكات االتصاالت، وخدمات الكمبيوتر، 

ركة في المناقشات وهما، وخلق مجتمعات افتراضية للمستخدمين المسجلين للمشا
واالنخراط في األنشطة االجتماعية واألعمال التجارية والمجتمع الشبكات، وخدمات 

الكمبيوتر، وهي تستضيف مرافق االلكترونية لآلخرين لتنظيم وإدارة االجتماعات 
واألحداث والمناقشات التفاعلية عبر شبكات االتصاالت؛ توفير خدمات التطبيقات 

ي تستضيف تطبيقات برامج الكمبيوتر اآلخرين؛؛ توفير خدمات )، و هASPالخدمات (
)، ويضم البرنامج لتمكين أو تسهيل تحميل وتنزيل والتدفق، ASPالتطبيقات الخدمات (

ونشر، عرض، والمدونات، وربط، وتبادل أو توفير خالف ذلك وسائل اإلعالم 
بكة االنترنت التي اإللكترونية أو المعلومات عبر شبكات االتصاالت؛توفير خدمة ش

تمكن المستخدمين من نقل البيانات الهوية الشخصية لوتبادل البيانات مع الهوية 
الشخصية وبين مواقع متعددة، وتوفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم التكنولوجيا التي 

تمكن المستخدمين على االنترنت لخلق مالمح الشخصية تتميز المعلومات والشبكات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

قل وتبادل هذه المعلومات بين مواقع متعددة؛توفير المعلومات من قواعد االجتماعية لن
البيانات والفهارس والبحث فيها عن المعلومات، بما في ذلك النصوص والوثائق 

اإللكترونية وقواعد البيانات والرسومات والمعلومات السمعية والبصرية، على شبكات 
قت للتطبيقات البرمجيات غير قابلة الكمبيوتر واالتصاالت. توفير االستخدام المؤ

للتحميل على الشبكات االجتماعية، وخلق المجتمع االفتراضي، ونقل الصوت والفيديو 
والصور الفوتوغرافية والنصوص والرسومات والبيانات، وخدمات الكمبيوتر في طبيعة 

صفحات الويب المخصصة يضم المعلومات أو المحددة من قبل المستخدم في طبيعة 
مح الشخصية، والصوت، والفيديو، والصور الفوتوغرافية، والنص، والرسومات مال

  ٤٢والبيانات.الواردة بالفئة رقم 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425371  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مساهمة مصريةشركة  - شركة العربى للتجارة والصناعة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ش جوهر القائد قسم الجمالية  ١٢

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٢الفئة 
 

٤٢٥١٤٤العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

985 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنها طلب رقم 
 

    0425373  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة العربى للتجارة والصناعة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ش جوهر القائد قسم الجمالية  ١٢

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢واردة بالفئة جميع الخدمات ال - ٤٢الفئة 
 

٤٢٥١٤٤اعالمة 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429922  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -احمد حسن على عبادة وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بجوار بنك مصر فرع العباسيه -العباسيه  -الظاهر  -ش الجنزورى  ٨

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

987 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441208  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسية -فرد  -سمير محمد محمود محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -أكتوبر أول  ٦ - ٣٠اوراسكوم شريحة 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

تصميم برمجيات الحاسوب و تصميم موقع ويب و جميع الخدمات الواردة  - ٤٢الفئة 
  ٤٢بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0446095  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة -شركة كاجوال للتكنولوجيا والبرمجيات

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عبد هللا العربى امتداد ش الطيران مدينه نصر ٦٠

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ، بما تشمله من أنشطة صناعية  - ٤٢الفئة 
و تصميم و تطوير اإللكترونيات ، و مراكز البيانات، و أنشطة التعهد ، و تطوير 

البرمجيات ، و التعليم التكنولوجي، اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 
ا، اعمال تصميم و انتاج وتطوير البرامج وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعه

والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإلليكترونية وتشغيلها والتدريب 
عليها، انتاج المحتوى اإللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات، ادخال 

يم لنظم البيانات على الحاسبات بالوسائل اإللكترونية، اعمال التوصيف والتصم
الحاسبات بمختلف أنواعها، انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها، 

اعمال التوظيف و التصميم لشبكات نقل و تداول البيانات، تنفي? و إدارة شبكات نقل و 
  ٤٢تداول البيانات ، االتصاالت و خدمات األنترنت ، جميعها في الخدمات بالفئة 

 

منح الطالب حق خاص علي االلوان  -:      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه   االشتراطات      
الموضحه بالصوره
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447044  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ساهمةشركة  م - POD EGYPT - بي أو دي ايجيبت للدعاية واالعالن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الخليفه المأمون الدور الرابع مصر الجديده ٦٢

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٢الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة استخدمها مجمعة
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447089  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -بايتيدانس ال تى دى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  42  : المةــــــلعات اـــفئ
  

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات  - ٤٢الفئة 
التحاليل واألبحاث الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر، 

خدمات توفير تطبيقات برمجية من خالل موقع على شبكة اإلنترنت، خدمات استضافة 
عبر اإلنترنت لآلخرين لمشاركة المحتوى عبر اإلنترنت، خدمات  مرافق الويب

منصات االستضافة على اإلنترنت، خدمات برمجة الحاسوب، خدمات تصميم برامج 
)، SaaSحاسوبية، خدمات تخزين البيانات اإللكترونية، خدمات البرمجيات كخدمة (

زين اإللكتروني خدمات الحوسبة السحابية، خدمات استضافة موقع إلكتروني للتخ
للصور الرقمية ومقاطع الفيديو، خدمات استضافة محتوى رقمي على اإلنترنت، 

خدمات استضافة محتوى ترفيهي للوسائط المتعددة، خدمات استضافة الوسائط المتعددة 
والتطبيقات التفاعلية، خدمات استضافة مواقع الويب، خدمات تصميم بطاقة العمل 

  وال ترد ضمن اي فئات اخري. ٤٢الفئة وجميع الخدمات الوارده ب
 

وغيرها ٤٠٣٨٦٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447222  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  هشركة ذات مسئوليه محدود -شركة كايزين مصر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور االرضي المجاوره الخامسه مدينه  ٥١٥٨رقم  VR 918 ٣١٠١الوحده رقم 
  المعراج خلف كارفور المعادي القاهره

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢خدمات الفئه  - ٤٢الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0447490  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

 - للدعاية واالعالن وتصميم المواقع االلكترونية  BIRD MILKشركة بيرد ميلك 
  شركة ذات مسئوليه محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة ميدان الدكتور سليمان الدقى

  42  : المةــــــالع اتـــفئ
  

  ٤٢خدمات تصميم المواقع االلكترونيه بالفئة  - ٤٢الفئة 
 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447789  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/11/28  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة مصر لنشر المعلومات

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة القاهره الجديده -مركز المدينة  -بالقطاع االول  ٧٢قطعة 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البرمجة و التطبيقات االلكترونيه و نشر المعلومات و جميع خدمات  - ٤٢الفئة 
  ٤٢الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447826  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليات المتحدة االمريكيةالو -  ٩٨١٠٩واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  ٤١٠

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البحث والتطوير لمنتجات جديدة، خدمات تصميم وتطوير المنتجات،  - ٤٢الفئة 
تطوير وتصميم األجزاء التشغيلية، البحث والتطوير للمنتجات، هندسة وتطوير 

تقييم وتطوير وتحليل المنتجات، خدمات المنصات كخدمة (بيه ايه ايه اس) لتجميع و
تصميمات منتجات التعهيد الجماعي، توفير موقع إلكتروني على شبكة االنترنت للتعاون 

  ٤٢الجماعي لتصميم المنتج . بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
 
 
 

995 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447906  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة سويسريه ذات مسئوليه محدوده -تايكو فاير اند سيكوريتى جى ام بى اتش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  نيوهاوزن ام رينفول , سويسرا ٨٢١٢,  ٢١ستراسي  - فيكتور فون برونز 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

عن بعد النظمة االنذار وخدمات توفير االستخدام المؤقت خدمات التشخيص  - ٤٢الفئة 
للبرمجيات غير القابلة للتحميل المرتكزة الى االنترنت للوصول الى ومراقبة والتحكم 

  دون غيرها ٤٢واجراء التشخيصات على انظمة االنذار الوارده 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449509  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه - المجموعة االستشارية ابراهيم الحيوان وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ش عبد العظيم الغلمي  ٢٨مدينه نصر 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢خدمات الفئه  - ٤٢الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449891  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  الجديده

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع الخدمات الوارده بالفئه  - ٤٢الفئة 
 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449904  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -كة البورصة المصرية للسلع شر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  القاهرة -الجديده 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع الخدمات الوراده بالفئه  - ٤٢الفئة 
 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450391  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة حسام نبيل لالستشارات الهندسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش االعناب المهندسين ١٩الدور االرضى العقار رقم  ١الجيزة شقه رقم 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢خدمات االستشارات الهندسيه والمعماريه بالفئة  - ٤٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450789  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -يو بي تي إي. أل تي دي  ٤سمارت فينتك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٤١٥٨٧٥بريميير @ كاكي بيوكيت، سنغافورة  ٤#  ٠٣-٢١كاكي بيوكيت أفينيو  ٨

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

رقابة  - ديدة لآلخرين البحث والتطوير لمنتجات ج –البحث التكنولوجي  - ٤٢الفئة 
تحويل البيانات من وسائط مادية  –تصميم برامج حاسوبية  –تصميم الغالف  - جودة 

إستشارات  –تحويل برامج وبيانات الحاسبات بخالف التحويل الفيزيائي  -إلى إلكترونية 
تخزين  -تخزين البيانات خارج الموقع  -البرمجيات كخدمة  -فى البرمجيات الحاسوبية 

المراقبة  –خدمات تشفير البيانات  -استشارات أمن البيانات  -يانات اإللكترونية الب
 -منصة كخدمة  -اإللكترونية لنشاط بطاقة االئتمان لكشف االحتيال عبر اإلنترنت 

خدمات مصادقة المستخدم باستخدام التكنولوجيا لمعامالت  –تطوير منصات الكمبيوتر 
  ).٤٢بالفئة (التجارة اإللكترونية والواردة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451050  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة جو جرين العقارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اهرة .الق -مصر الجديدة  -ميدان عثمان بن عفان  -شارع عمرو بكير  ٣١

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٤٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452456  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - شركة أركريت لألستشارات الهندسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة الجديدة –التجمع األول   - ٧الياسمين  ١٢٣

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

استشارات معمارية ، فن العمارة ، تصميم الديكور الداخلي ، تصميم فنون  - ٤٢الفئة 
وإثبات الجرافيك ، الهندسة ، استشارات هندسية، دراسات المشروعات التقنية، توثيق 

أصالة األعمال الفنية، رسم المخططات اإلنشائية التمهيدية، البحث والتطوير لصالح 
  ٤٢الغير ، تخطيط المدن ، و جميع هذه الخدمات واردة بالفئة 

 

التنازل عن ديزاين  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
كال عى حدى DESYGN STUDIOستوديو 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452777  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -انوفايشن تكنولوجي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع النور ميشيل  - ٥٠بالعماره رقم  -بالدور التالت  - Bنموذج  - ٣٢الوحده رقم 
  الدقي -باخوم سابقا 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢خدمات الفئه  - ٤٢الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454183  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  نين والية ديالوير .شركة ذات مسئولية محدودة طبقا لقوا -غوغل ال ال سي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة  ٩٤٠٤٣امفيثيتر باركواي ، ماونتين فيو ، كاليفورنيا ،  ١٦٠٠
  األمريكية .

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير على الخط مباشرة البرامج غير القابلة للتنزيل الستخدامها في مراقبة  - ٤٢الفئة 
األطراف الثالثة للصوت والفيديو على اإلنترنت باستخدام وسائط محددة للعمالء تحميل 

وتوفير خدمات اإلخطار بتحميل الوسائط للعمالء بما فيها تلك التي تسمح للعمالء بتقييد 
والترد  ٤٢الوصول أو لغرض استالم مقابل مالي عن تحميل الوسائط والواردة بالفئة 

  ضمن فئات أخرى.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0336776  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/06/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسية -عمرو صبري أبو طالب احمد على 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  النزهة -شارع محمد فريد  ٢٧

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

مطاعم والمحالت . خدمات عربات الفول . خدمات التيك اواى خدمات ال - ٤٣الفئة 
  )٤٣والسندوتشات السريعة 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 ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0346400  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/01/24  

  :التسجيل طالب إسم
  

  مصري الجنسيه -فرد  - رجب علي عبد الرحمن ابراهيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش العبور  قسم الرمل  االسكندريه  ٥

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0373650  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2018/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

تأسست وقائمة طبقا  -شركة ذات مسئولية محدودة  -كرييتف ديزاين منطقة حرة ذ.م.م 
  لقوانين االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بى لالعالم , دبى , الطابق السادس عشر , ابراج مركز االعمال , مدينة د ١٦٠٧مكتب 
  االمارات العربية المتحدة -

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات المطاعم و خدمات الحانات و خدمات المقاهي خدمات الفنادق و  - ٤٣الفئة 
  ٤٣خدمات االقامة المؤقتة و هذه الخدمات واردة بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1008 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400903  

  خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2019/10/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -كونينج للصناعات الغذائية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القطاع الخدمي االول التجمع الخامس القاهره الجديده اول االقاهره مصر ٢٧قطعه 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مات الفئه رقم جميع خد - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1009 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0406119  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة موالرز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -النزهة  - نة نصر مدي -امام دار الدفاع الجوي  -عمارات السعودية شارع النزهة  ٦
  القاهرة

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤٣جميع المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1010 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428291  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه - فرد  -ادم امير احمد المصرى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط - دمياط الجديدة  -مجاورة رابعة  - حى اول   ٣٤/  ٩

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم والكافيهات بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1011 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429145  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -اربن اليف للخدمات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات الفئه  - ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1012 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430337  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه - فرد  -مد السيد يوسف السيد مح

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه -شبرا الخيمه اول  - عزبة عثمان  -ش جمال عبد الناصر ٣

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تقديم الماكوالت و المشروبات (المطاعم و الكوفي شوب ) الوارده  - ٤٣الفئة 
  دون غيرها ٤٣بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1013 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431797  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة المهرة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقي  -ش التحرير  ١٠

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مطاعم بالفئة خدمات  - ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1014 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434617  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -خالد فهمى السيد غازى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -شوتس اول الرمل  -ش اسكاريدس  ٢٨

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير االطعمه والمشروبات خدمات المطاعم والكافيتريات  - ٤٣الفئة 
  ٤٣والكافيهات بالفئه 
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1015 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435690  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -مصطفى محروس حسانين عبد الرحمن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تقسيم المقطم قسم الخليفه ٣٩٤العقار رقم 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
 

فته في الوضع  -التنازل عن كوارع  -تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه  االشتراطات        :     
العادي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1016 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437247  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه عامة -شركة اعمار العقارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة -دبي  - ٩٤٤٠.ب ص

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣كافة الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1017 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440463  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كة ذات مسئوليه محدودةشر-كى جى جروب الدارة المطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد العزيز الهوارى مصر الجديده ٢

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1018 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441929  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/26  

  :التسجيل طالب إسم
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الماسة الفريدة التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٢، مكتب رقم ٤دولة الكويت، حولي، شارع تونس، عمارة ناصر الرميح، الدور رقم 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣فئة خدمات تقديم الطعام والشراب الواردة في ال - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1019 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442524  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة لبنانيه -شركة سيبيا ش م ل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان -بيروت  ١الباشورة عقار رقم 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات المطاعم والمقاهى خدمات توفير االطعمه والمشروبات وخدمات  - ٤٣ئة الف
  ٤٣االيواء المؤقت وجميع خدمات الفئه 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1020 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442839  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة عامة تأسست و قائمة طبقا  - شركة االرجان العالمية العقارية ش م ك ع
  لقوانين الكويت

  
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

)، ٤١ف-٢٥مجمع االرجان لالعمال، المنطقة التجارية الحرة، الشويخ، قطعه (ف
  الكويت.

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

ع الخدمات خدمات توفير االطعمه والمشروبات وااليواء المؤقت وجمي - ٤٣الفئة 
  .٤٣الواردة في الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1021 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443933  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - اسالم محمد حسن وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ودان مقر اداري للشركةش الس ٣٨٥الدور األول بالعقار  ٤، ٣شقة رقم 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم الواردة بالفئة رقم  - ٤٣الفئة 
 

  ٣٧٠٠٦٧االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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1022 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444976  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بورتو انترناشيونال جروب انفستمنتس ليمتد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة -داون تاون دبي  ٥الطابق رقم  ٣مبني 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم والفنادق بالفئه  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1023 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم  قدم عنها طلب
 

    0445285  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد السيد مرشدي عثمان  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  -الهرم   -بواية خوفو  -أ حدائق االهرام  ١١٦

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣لكافيهات والمطاعم الواردة بالفئة خدمات ا - ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1024 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445304  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ةشركة ذات مسئولية محدود - شركة إيالنكو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -أكتوبر  ٦ - طريق إسكندرية الصحراوي  - ٣٨كيلو  - المركز التجاري 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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1025 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445856  

  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  ٥

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445944  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  اس اتش جي فينجرز ليمتد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربيه المتحده -دبى  - دبى مارينا  -الزا مارينا ب ٢٣٠٦مكتب رقم 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات تقديم الطعام والشراب خدمات االقامة المؤقته بالفئه  - ٤٣الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه  - beachاالشتراطات        :      التنازل عن مقطع 
بالصوره
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1027 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 ددع

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447043  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - POD EGYPT - بي أو دي ايجيبت للدعاية واالعالن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الخليفه المأمون الدور الرابع مصر الجديده ٦٢

  43  : ةالمــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة استخدمها 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447139  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئولية محدودهشركة  -عند عمرو للخدمات الترفيهية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ابو غالب منساة القناطر  -شرق طريق مصر اسكندربية الصحراوي خارج الزمام ٥٢
  الجيزه

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣المطاعم بالفئة  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447310  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده - شاورما الريم الدارة المطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  النزهه -ش النزهه مصر الجديده  ١٤٥

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مطاعم الوارده بالفئه  - ٤٣الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      م
٢٠٣٨٣٨العالمة 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448389  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

ات مسئولية شركة ذ -شركة اتش جي جروب لتجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -سرايا المعادي  – ٥٥مبني  – ١٨شارع 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خــدمـات الفنــادق ، خــدمـات تــوفـير الطــعام و الشــراب ، اإليــواء  - ٤٣الفئة 
تـيــريـات ، مطاعم الخدمة الذاتية، المــؤقــت، إدارة المـوتــيــالت، المطــاعم ، الكـاف

مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة، صالونـات الشــاى ، الحــانـات (عـدا النوادى) ، 
تشــغـيـل أمــاكن إيــواء الســائحـين ، حـجـز غـرف الفنـادق ، خــدمـات للمســافريـن ؛ 

المطـاعــم ( غير خــدمـات تقديم النصائح و اإلســتـشـارات فى مجال الفنـادق و 
  ٤٣المتعلقة باألعمال "البيزنس") ، و جميعـها وارد بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448492  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -حمد البرى عادل احمد م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -امبابه  -المعز لدين هللا االمام الغزالى  ١١

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  الكافتريات والمقاهى والكافيهات ٤٣الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى - باستخدامها مجمعة تعهد مالك العالمة  -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  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448811  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -بلبن لمنتجات االلبان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ش مسجد حاتم  -ابراج القطن  - ٢٢رقم  -الدور االرضي  -جابر سيدي  -االسكندرية 
  سموحة -ميدان فيكتوريا عمانويل 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات الكافيهات و تقديم المشروبات و االقامة المؤقته بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448858  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  جيه ار انترناشونال اس ار ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  , سنينغيربيرغ , لوكسمبورغ ٢٦٣٣اية روت تريفيس , ال  ٦

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات المطاعم، خدمات التموين بالطعام والشراب، خدمات الحانات،  - ٤٣الفئة 
خدمات المقاهي، خدمات الكافتيريات المطاعم المؤقتة أو المتنقلة (الكانتينات)، 

استراحات الشاي، تحضير وتوفير الطعام والشراب للطلبات الخارجية أو التناول داخل 
لشراب، خدمات المطاعم التي تقدم طلبات خارجية، خدمات المطعم، التموين بالطعام وا

محالت بيع القهوة، خدمات مطاعم الخدمة الذاتية، خدمات الفنادق، خدمات مطاعم 
  ٤٣الوجبات الخفيفة بالفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449206  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :سجيلالت إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة لبناني لتصنيع المواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

منطقة الصناعات الصغيره بأراضى المنطقه الصناعيه شمال  - ٨٨٥القاهره الجديده 
  العين السخنه بالتجمع الثالث , الجيزه -طريق القطاميه 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449465  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  اهمة مصريةشركة مس -شركة جو جرين العقارية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مصر الجديده   -ش عمرو بكير ميدان عثمان بن عفان  ٣١

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449487  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢غراند بافيليون هيبيسكوس واى  ٣١١١٩ص. ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١, كيه واى 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

ق والنزل]؛ توفير تسهيالت أراضي المخيمات؛ مكاتب تأمين اإلقامة [الفناد - ٤٣الفئة 
دور الحضانة النهارية؛ إيواء الحيوانات؛ خدمات مطاعم الخدمة الذاتية؛ خدمات 

المطاعم؛ خدمات أماكن إقامة السياح؛ التموين بالطعام والشراب؛ تأجير الكراسي 
  )٤٣ئه والموائد وبياضات الموائد واألواني الزجاجية؛ المقاهي. (جميع خدمات الف
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449512  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  باركوم ادارة وتشغيل انشطة المطاعم د.م.م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ينالبحر -مدينه حمد  المنامه  ١٢٠٣مجمع  ٣٧١طريق رقم  ٣٨٠٣مبني  ١٠٥محل 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات توفير االطعمه والمشروبات االيواء المؤقت الوارده بالفئه  - ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449608  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0449671  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى الجنسية -فرد  -مجدى شان شرشفجي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان -الشارع العام   -قرب فالفل ابو اندريه   -انطلياس 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣واردة بالفئه الخدمات ال - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449679  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى الجنسية -فرد  -مجدى جا ن  شرشفجي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان -انطلياس قرب فالفل ابو اندريه الشارع العام  

  43  : المةــــــالع اتـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - ٤٣الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451051  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة جو جرين العقارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة . -مصر الجديدة  -ميدان عثمان بن عفان  -شارع عمرو بكير  ٣١

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451814  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -مد سمير مصطفى سليم عالء مح
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مصر الجديده  -ب مساكن الشركة السعوديه  ٢

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452325  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمود الخطيرى قنديل سالم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بحيره -كفر الدوار  - بملك/ محمد الخطيري قنديل سالم  -مدخل عمر افندي 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مطعم و كافية بالفئة  - ٤٣الفئة 
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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  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452397  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد محمود جمال محمود 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الجيش ملك محمد ابراهيم السيد محمد حجاب السنبالوين الدقهليه

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453641  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينة نصر  -شارع جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453866  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة ترافكو جروب انترناشيونال القابضة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أكتوبر ٦يوليو، الشيخ زايد، مدينة  ٢٦مبني ترافكو، محور 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

ق المنتجعات،خدمات فنادق اإلقامة الطويلة، خدمات خدمات الفنادق و فناد - ٤٣الفئة 
المطاعم للفنادق، المعلومات المتعلقة بالفنادق وخدمات الحجز للفنادق، ترتيب وجبات 
الطعام في الفنادق، خدمات مكاتب اإلقامة، الفنادق والمنازل الداخلية، خدمات وكاالت 

ات اإللكترونية المتعلقة بخدمات السفر لحجز الفنادق، توفير المعلومات، خدمات المعلوم
مكتب اإلقامة بالفنادق [الفنادق والمنازل الداخلية]، توفير اإلقامة في الفنادق 

والموتيالت، استعراض على اإلنترنت للمطاعم والفنادق، توفير اإلقامة المؤقتة في 
نازل الفنادق والموتيالت والمنازل الداخلية، حجز اإلقامة المؤقتة في الفنادق والم

الداخلية، الفنادق والنزل والمنازل الداخلية والعطالت واإلقامة السياحية، خدمات الحجز 
والحجز للفنادق والمطاعم واإلقامة، خدمات السياحة العالجية هي حجز أو حجز الفنادق 

أو اإلقامة المؤقتة من أجل الحصول على الرعاية الصحية، منازل سياحية مطاعم 
ياحية خدمات النزل السياحية، السياحة والخدمات، خدمات المطاعم سياحية، النزل الس

السياحية، خدمات منزلية سياحية، ترتيب اإلقامة للسياح، حجز غرفة، حجز مقاعد 
المطعم، حجز اإلقامة في الفنادق، خدمات حجز غرف الفنادق، حجز االقامة المؤقتة، 

اعم، خدمات وكاالت السفر لحجز حجز النزل البيئية، خدمات وكاالت السفر لحجز المط
اإلقامة الفندقية، خدمات وكاالت السفر لحجز اإلقامة المؤقتة، حجز اإلقامة المؤقتة عبر 

اإلنترنت، خدمات حجز الفنادق والمنتجعات والموتيالت، خدمات حجز أماكن اإلقامة 
خدمات المؤقتة في طبيعة إجراء الحجوزات وحجز المساكن البيئية عبر موقع الويب، 

البار حانات النبيذ بارات العصير خدمات السقاة، خدمات بار السلطة، خدمات بار 
األلبان، تقديم خدمات البار، خدمات بار الشاي، خدمات معلومات البار، خدمات بار 

النبيذ، خدمات الوجبات الخفيفة، خدمات المقهى، خدمات الحانات والمطاعم، خدمات 
تأجير معدات البار باماكن اإلقامة اقامة مؤقتة، توفير سكن  الحانات والحانات الصغيرة،

للعطالت، خدمات المطاعم والمطاعم والبار وصالة الكوكتيل، خدمات السكن في 
المنتجع، توفير مرافق األغراض العامة لالجتماعات، توفير مرافق الحفالت 

الفندقية لآلخرين، والمناسبات االجتماعية للمناسبات الخاصة، وخدمات الحجز لإلقامة 
استئجار مساكن مؤقتة الحجوزات (اإلقامة المؤقتة)، فندق، موتيل، بار، مقهى، مطعم، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1047 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

خدمات الحفالت والتموين، تأجير قاعات إلقامة المناسبات والمؤتمرات والمعارض 
والندوات واالجتماعات، الفنادق، خدمات تموين الفنادق، الخدمات الفندقية للعمالء 

ترتيب وجبات الطعام في الفنادق، خدمات المطاعم التي تقدمها الفنادق، المفضلين، 
توفير مرافق المعارض في الفنادق، الخدمات االستشارية المتعلقة بمرافق الفندق، حجز 

غرف فندقية للمسافرين، خدمات وكالة الحجز لإلقامة الفندقية، خدمات الوكالة لحجز 
اء [الفنادق والمنازل الداخلية]، توفير المعلومات اإلقامة الفندقية، خدمات مكتب اإليو

عبر اإلنترنت المتعلقة بحجوزات الفنادق، الفنادق والنزل والمنازل الداخلية والعطالت 
واإلقامة السياحية، خدمات الضيافة [اإلقامة]، خدمات الضيافة [الطعام والشراب]، 

جزء من حزم الضيافة، خدمات تقديم الطعام ألجنحة الضيافة، توفير سكن مؤقت ك
النزل السياحية خدمات منزلية سياحية، خدمات المخيمات السياحية [اإلقامة]، حجز 

السكن السياحي، ترتيب اإلقامة للسياح، خدمات الوكاالت السياحية لحجز اإلقامة، تأجير 
المساكن المؤقتة في بيوت وشقق العطالت، توفير سكن مؤقت في شقق العطالت،تقديم 

المطاعم، خدمات معلومات المطاعم، خدمات حجز المطاعم، خدمات المطاعم خدمات 
المتنقلة، المطاعم (الخدمة الذاتية)، مطاعم الوجبات السريعة، خدمات مطاعم الخدمة 
الذاتية، خدمات مطاعم الوجبات السريعة، خدمات المطاعم والبار، خدمات المطاعم 

لطعام والشراب في المطاعم والحانات، التي تتضمن مرافق البار المرخصة، تقديم ا
تقديم الطعام والشراب في المطاعم والحانات، تقديم الطعام والشراب للضيوف في 

  .٤٣المطاعم، الحانات و بشكل عام جميع الخدمات الواردةبالفئة 
 

قم العالمة مرتبطة مع العالمة ر--االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة استخدمها مجمعه 
٤٤١٥٩٤
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453870  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة ترافكو جروب انترناشيونال القابضة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أكتوبر ٦يوليو، الشيخ زايد، مدينة  ٢٦مبني ترافكو، محور 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات رعاية األطفال، خدمات مراكز رعاية األطفال، خدمات حضانات  - ٤٣الفئة 
األطفال، توفير مراكز رعاية األطفال، خدمات مراكز الرعاية النهارية لألطفال، 

ير خدمات المنزل السكنية لألطفال، تقديم خدمات الرعاية النهارية للكبار واألطفال، توف
سكن مؤقت لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، توفير اإلقامة المؤقتة للرضع واألطفال 

في سن المدرسة االبتدائية، توفير خدمات الطعام والشراب للرضع واألطفال في سن 
المدرسة االبتدائية، تقديم خدمات الفنادق والمنتجعات والفنادق والنزل والمنازل الداخلية 

السياحية وحجوزات اإلقامة المؤقتة (حجوزات الفنادق)، خدمات  والعطالت واإلقامة
الحضانة ودور الحضانة، خدمات مكتب اإلقامة [الفنادق، النزل الداخلية]، تأجير 

المساكن المؤقتة، توفير مرافق المخيم، حجوزات المنازل الداخلية، خدمات اإلقامة 
المقاصف، خدمات المعسكرات الداخلية، خدمات المقهى، خدمات الكافتيريا، خدمات 

للعطالت [اإلقامة]، خدمات الموتيل، خدمات مطاعم الوجبات الخفيفة، خدمات 
االستقبال للسكن المؤقت [إدارة القادمين والمغادرين]،الفنادق، فنادق المنتجعات، فنادق 

ز اإلقامة الطويلة، خدمات المطاعم للفنادق، المعلومات المتعلقة بالفنادق وخدمات الحج
للفنادق، ترتيب وجبات الطعام في الفنادق، خدمات مكاتب اإلقامة، الفنادق والمنازل 

الداخلية، خدمات وكاالت السفر لحجز الفنادق، توفير المعلومات، خدمات المعلومات 
اإللكترونية المتعلقة بخدمات مكتب اإلقامة بالفنادق [الفنادق والمنازل الداخلية]، توفير 

ادق والموتيالت، استعراض على اإلنترنت للمطاعم والفنادق، توفير اإلقامة في الفن
اإلقامة المؤقتة في الفنادق والموتيالت والمنازل الداخلية، حجز اإلقامة المؤقتة في 

الفنادق والمنازل الداخلية، الفنادق والنزل والمنازل الداخلية والعطالت واإلقامة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

والمطاعم واإلقامة، خدمات السياحة العالجية السياحية، خدمات الحجز والحجز للفنادق 
هي حجز أو حجز الفنادق أو اإلقامة المؤقتة من أجل الحصول على الرعاية الصحية، 

منازل سياحية مطاعم سياحية، النزل السياحية خدمات النزل السياحية، السياحة 
ة للسياح، والخدمات، خدمات المطاعم السياحية، خدمات منزلية سياحية، ترتيب اإلقام

حجز غرفة، حجز مقاعد المطعم، حجز اإلقامة في الفنادق، خدمات حجز غرف 
الفنادق، حجز االقامة المؤقتة، حجز النزل البيئية، خدمات وكاالت السفر لحجز 

المطاعم، خدمات وكاالت السفر لحجز اإلقامة الفندقية، خدمات وكاالت السفر لحجز 
ؤقتة عبر اإلنترنت، خدمات حجز الفنادق والمنتجعات اإلقامة المؤقتة، حجز اإلقامة الم

والموتيالت، خدمات حجز أماكن اإلقامة المؤقتة في طبيعة إجراء الحجوزات وحجز 
المساكن البيئية عبر موقع الويب،خدمات السكن في المنتجع، توفير مرافق األغراض 

للمناسبات الخاصة،  العامة لالجتماعات، توفير مرافق الحفالت والمناسبات االجتماعية
وخدمات الحجز لإلقامة الفندقية لآلخرين، استئجار مساكن مؤقتة الحجوزات (اإلقامة 
المؤقتة)، فندق، موتيل، بار، مقهى، مطعم، خدمات الحفالت والتموين، تأجير قاعات 
إلقامة المناسبات والمؤتمرات والمعارض والندوات واالجتماعات، الفنادق، خدمات 

ادق، الخدمات الفندقية للعمالء المفضلين، ترتيب وجبات الطعام في الفنادق، تموين الفن
خدمات المطاعم التي تقدمها الفنادق، توفير مرافق المعارض في الفنادق، الخدمات 

االستشارية المتعلقة بمرافق الفندق، حجز غرف فندقية للمسافرين، خدمات وكالة الحجز 
لحجز اإلقامة الفندقية، خدمات مكتب اإليواء [الفنادق  لإلقامة الفندقية، خدمات الوكالة

والمنازل الداخلية]، توفير المعلومات عبر اإلنترنت المتعلقة بحجوزات الفنادق، الفنادق 
والنزل والمنازل الداخلية والعطالت واإلقامة السياحية، خدمات الضيافة [اإلقامة]، 

الطعام ألجنحة الضيافة، حجز السكن  خدمات الضيافة [الطعام والشراب]، خدمات تقديم
السياحي، ترتيب اإلقامة للسياح، خدمات الوكاالت السياحية لحجز اإلقامة، تأجير 

المساكن المؤقتة في بيوت وشقق العطالت، توفير سكن مؤقت في شقق العطالت،تقديم 
خدمات المطاعم، خدمات معلومات المطاعم، خدمات حجز المطاعم، خدمات المطاعم 

متنقلة، المطاعم (الخدمة الذاتية)، مطاعم الوجبات السريعة، خدمات مطاعم الخدمة ال
  .٤٣الذاتية، خدمات مطاعم الوجبات السريعة، وبشكل عام جميع الخدمات الواردةبالفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم ---االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة استخدمها مجمعة 
١٩٢٥٤٩



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 
 
 

1050 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453874  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة ترافكو جروب انترناشيونال القابضة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أكتوبر ٦يوليو، الشيخ زايد، مدينة  ٢٦مبني ترافكو، محور 

  43  : المةــــــعات الـــفئ
  

خدمات رعاية األطفال، خدماتمراكز رعاية األطفال، خدمات حضانات  - ٤٣الفئة 
األطفال، توفير مراكز رعاية األطفال، خدمات مراكز الرعاية النهارية لألطفال، 

خدمات المنزل السكنية لألطفال، تقديم خدمات الرعاية النهارية للكبار واألطفال، توفير 
لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، توفير اإلقامة المؤقتة للرضع واألطفال سكن مؤقت 

في سن المدرسة االبتدائية، توفير خدمات الطعام والشراب للرضع واألطفال في سن 
المدرسة االبتدائية، تقديم خدمات الفنادق والمنتجعات والفنادق والنزل والمنازل الداخلية 

جوزات اإلقامة المؤقتة (حجوزات الفنادق)، خدمات والعطالت واإلقامة السياحية وح
الحضانة ودور الحضانة، خدمات مكتب اإلقامة [الفنادق، النزل الداخلية]، تأجير 

المساكن المؤقتة، توفير مرافق المخيم، حجوزات المنازل الداخلية، خدمات اإلقامة 
ات المعسكرات الداخلية، خدمات المقهى، خدمات الكافتيريا، خدمات المقاصف، خدم

للعطالت [اإلقامة]، خدمات الموتيل، خدمات مطاعم الوجبات الخفيفة، خدمات 
االستقبال للسكن المؤقت [إدارة القادمين والمغادرين]،الفنادق، فنادق المنتجعات، فنادق 
اإلقامة الطويلة، خدمات المطاعم للفنادق، المعلومات المتعلقة بالفنادق وخدمات الحجز 

رتيب وجبات الطعام في الفنادق، خدمات مكاتب اإلقامة، الفنادق والمنازل للفنادق، ت
الداخلية، خدمات وكاالت السفر لحجز الفنادق، توفير المعلومات، خدمات المعلومات 

اإللكترونية المتعلقة بخدمات مكتب اإلقامة بالفنادق [الفنادق والمنازل الداخلية]، توفير 
ت، استعراض على اإلنترنت للمطاعم والفنادق، توفير اإلقامة في الفنادق والموتيال

اإلقامة المؤقتة في الفنادق والموتيالت والمنازل الداخلية، حجز اإلقامة المؤقتة في 
الفنادق والمنازل الداخلية، الفنادق والنزل والمنازل الداخلية والعطالت واإلقامة 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 
 
 

1051 
 

 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 - 990 عدد

قامة، خدمات السياحة العالجية السياحية، خدمات الحجز والحجز للفنادق والمطاعم واإل
هي حجز أو حجز الفنادق أو اإلقامة المؤقتة من أجل الحصول على الرعاية الصحية، 

منازل سياحية مطاعم سياحية، النزل السياحية خدمات النزل السياحية، السياحة 
والخدمات، خدمات المطاعم السياحية، خدمات منزلية سياحية، ترتيب اإلقامة للسياح، 

ز غرفة، حجز مقاعد المطعم، حجز اإلقامة في الفنادق، خدمات حجز غرف حج
الفنادق، حجز االقامة المؤقتة، حجز النزل البيئية، خدمات وكاالت السفر لحجز 

المطاعم، خدمات وكاالت السفر لحجز اإلقامة الفندقية، خدمات وكاالت السفر لحجز 
نترنت، خدمات حجز الفنادق والمنتجعات اإلقامة المؤقتة، حجز اإلقامة المؤقتة عبر اإل

والموتيالت، خدمات حجز أماكن اإلقامة المؤقتة في طبيعة إجراء الحجوزات وحجز 
المساكن البيئية عبر موقع الويب،خدمات السكن في المنتجع، توفير مرافق األغراض 

لخاصة، العامة لالجتماعات، توفير مرافق الحفالت والمناسبات االجتماعية للمناسبات ا
وخدمات الحجز لإلقامة الفندقية لآلخرين، استئجار مساكن مؤقتة الحجوزات (اإلقامة 
المؤقتة)، فندق، موتيل، بار، مقهى، مطعم، خدمات الحفالت والتموين، تأجير قاعات 
إلقامة المناسبات والمؤتمرات والمعارض والندوات واالجتماعات، الفنادق، خدمات 

الفندقية للعمالء المفضلين، ترتيب وجبات الطعام في الفنادق،  تموين الفنادق، الخدمات
خدمات المطاعم التي تقدمها الفنادق، توفير مرافق المعارض في الفنادق، الخدمات 

االستشارية المتعلقة بمرافق الفندق، حجز غرف فندقية للمسافرين، خدمات وكالة الحجز 
ة الفندقية، خدمات مكتب اإليواء [الفنادق لإلقامة الفندقية، خدمات الوكالة لحجز اإلقام

والمنازل الداخلية]، توفير المعلومات عبر اإلنترنت المتعلقة بحجوزات الفنادق، الفنادق 
والنزل والمنازل الداخلية والعطالت واإلقامة السياحية، خدمات الضيافة [اإلقامة]، 

حة الضيافة، حجز السكن خدمات الضيافة [الطعام والشراب]، خدمات تقديم الطعام ألجن
السياحي، ترتيب اإلقامة للسياح، خدمات الوكاالت السياحية لحجز اإلقامة، تأجير 

المساكن المؤقتة في بيوت وشقق العطالت، توفير سكن مؤقت في شقق العطالت،تقديم 
خدمات المطاعم، خدمات معلومات المطاعم، خدمات حجز المطاعم، خدمات المطاعم 

اعم (الخدمة الذاتية)، مطاعم الوجبات السريعة، خدمات مطاعم الخدمة المتنقلة، المط
  .٤٣الذاتية، خدمات مطاعم الوجبات السريعة، وبشكل عام جميع الخدمات الواردةبالفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم ---االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة استخدمها مجمعة 
واخره ٤٥٣٨٧٠



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1052 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454684  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد غريب طايع ابراهيم - كوفينيرجي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -قسم سيدي جابر  -١محل  -متفرع من فيكتور عمانوئيل  ٣٨ش  -سموحة تراس 
  كندريهاالس

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات تقديم المشروبات و االطعمة (مطعم و كافية ) بالفئة  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1053 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421910  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصريه -معامل الرحاب 

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

  اول سوهاج -شارع النقراشي  -سوهاج 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤معامل تحاليل بالفئة  - ٤٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1054 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433118  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطه - ن شاكر وشريكتها  نانسي احمد صالح حس

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

كايرو   -الدور االرضى المنخفض  - ١وحدة رقم  -بالقطاع االول  - ١٦٢قطعة 
  القاهرة - القاهرة الجديده  -التجمع الخامس  -ميديكال كير 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  دا معامل التحاليل الطبيهماع ٤٤جميع خدمات الفئه  - ٤٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1055 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437714  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -راوى سمير البير غصن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش الخليفة المأمون  ٥٥

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤معامل التحاليل الواردة بالفئة رقم  - ٤٤الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1056 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443062  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

تاسست و قائمه  -شركة خاصة  -رفيسز (بي تي واي) ال تي دي ميديكلينك جروب سي
  طبقا لقوانين دوله جنوب افريقيا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جنوب افريقيا ٧٦٠٠دو تويت ستريت ستيلينويش  ٢٥ميديكلينك  كوربورت اوفيس 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

ية الصحية، مستشفيات، عيادات، مراكز الخدمات واإلرشاد الطبي والرعا - ٤٤الفئة 
الرعاية النهارية، مراكز صحية، خدمات التحليل الطبي ألغراض التشخيص والعالج 

التي تقدمها المختبرات الطبية، الخدمات الطبية والصحية المتعلقة بالدي.إن.إيه 
، الفحص (الحامض النووي)، علم الوراثة واختبار الوراثة، االستشارة المتعلقة بالوراثة

الطبي، تركيب األطراف االصطناعية، دور نقاهة، دور التمريض، خدمات القابالت، 
َخدَماٌت تَْمريِضيَّة، اإلرشاد الصحي، خدمات استشارية طبية، استئجار المعدات الطبية، 

خدمات الصيدلة واالستشارة الصيدلية، العالج الطبيعي، إعادة التأهيل، توفير مرافق 
البدني، توفير مرافق ممارسة ألغراض إعادة التأهيل الصحي، خدمات إعادة التأهيل 

إعادة التأهيل من المخدرات، جراحة، خدمات التطبيب عن بعد، خدمات العالج، توفير 
معلومات الصحة العقلية والصحية، خدمات الصحية، علم الوراثة التغذوية الواردة في 

  .٤٤الفئة 
 

لطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاالشتراطات        :      منح ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1057 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443064  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  تأسست وقائمة طبقا لقوانين قطر -شركة ذات مسئولية محدودة  -مركز ايكون الطبي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قطر -الدوحة  ٣٣٢٥.ب ص

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات الطبية، خدمات المستشفيات، العيادات الطبية، خدمات الرعاية  - ٤٤الفئة 
الصحية، خدمات المنتجعات الصحية، دور التمريض، خدمات المساعدة الطبية، العالج 

  ٤٤الطبيعي الواردة في الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -التنازل عن مقطعي العالمه كال علي حدي   االشتراطات        :    
٣٥٦٨٦٥



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1058 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443858  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -مركز جلو الطبى التخصصي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الرمل  - سابا باشا  - متفرع من شارع الجيش  -عبد الحكيم خالف  -شارع مختار  ٧
  األسكندرية

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئة  - ٤٤الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجاري



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1059 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443915  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مؤسسة حكومية  تأسست وقائمه طبقا لقوانين دولة قطر -الديوان االميري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قطر  -الدوحه  ٩٢٣ب  -ش الكورنيش ص 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤بالفئة رقم الواردة  SPAخدمات المنتجعات الصحيه  - ٤٤الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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1060 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444133  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة-شركة مركز االهرام لالشاعة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - ش الملك فيصل  ٤٣٤

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئة  - ٤٤الفئة 
 



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
 
 
 

1061 
 

 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444134  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة -شركة مركز االهرام لالشاعة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - ش الملك فيصل  ٤٣٤

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئة  - ٤٤الفئة 
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1062 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447138  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ياس كلينك للمراكز الطبية 

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  القاهرة -مدينة نصر  - ارض الجولف  -ش الشركة البورسعيدية  ٥

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤جميع خدمات الفئة  - ٤٤الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0447382  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -اسالم محمد محمد اسماعيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  -امام فلوريدا مول شيراتون المطار  -ش علي جاد الحق  ١١

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤عيادة بيطرية واردة بالفئة  - ٤٤فئة ال
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحه بالصورة
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447471  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - ش م م  CORE LAB MEDICALكور الب للخدمات الطبية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور الثانى عماره االوققاف ش اللواء عبد العزيز من ش اللواء عبد العزيز من ش 
  المحافظة ثان الزقازيق الشرقيه

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٤الفئة 
 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449137  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه - فرد  -محمد محسن عبد الغني عبد هللا حجازي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -ميت غمر  -ريه شارع الح

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئه  - ٤٤الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االوان  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
الموضحه بالصوره
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1066 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449217  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -حسين صبحي حسن احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قنا -مدينه قنا  -ملك / كوثر حسين احمد  -شارع التحرير 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٤الفئة 
 

التنازل عن الحروف في الوضع  -:      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه      االشتراطات   
منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره -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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449225  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -للرعاية الصحية  شركة كيور كسميد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - القاهرة الجديدة  -التجمع االول  - ١٠البنفسج  ٦١فيال 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 
 

وان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االل -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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449977  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -احمد محمد عبدهللا عبد الفتاح  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -مل عمارة ج اول الر -سابا باشا  -ش تاج الرؤساء  ٤

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤العيادات الطبية الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452121  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة كاب الب للتحاليل الطبية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  -ح شارع طه حسين  ٢

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤معامل تحاليل طبية الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452778  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كه ذات مسئوليه محدودهشر -انوفايشن تكنولوجي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع النور ميشيل باخوم  ٥٠بالدور التالت بالعماره رقم Bنموذج  ٣٢الوحده رقم 
  الدقي -سابقا 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئه  - ٤٤الفئة 
 


