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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 
 

    0452824  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة معامل ميد سيرف للتحاليل الطبية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -المقطم  -المنطقة  -الهضبة العليا  -قطعة س  - ٥٦تقسيم بلوك  ٨١٤٢قطعة رقم 
  القاهرة

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤معامل طبية الواردة بالفئة  - ٤٤ة الفئ
 

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 
 

    0438275  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  حزب سياسى - حزب ارادة جيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -جاردن سيتى  - ش فؤاد باشا سراج الدين  ١٤

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

حزب سياسى بأعتباره من الخدمات االجتماعيه وجميع الخدمات الواردة  - ٤٥الفئة 
  ٤٥بالفئه رقم 
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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 
 

    0447042  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الخليفه المأمون الدور الرابع مصر الجديده ٦٢

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٥الفئة 
 

ت        :      تعهد مالك العالمة استخدامها مجمعةاالشتراطا
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 جريدة 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 
 

    0447090  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -بايتيدانس ال تى دى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات واألفراد وخدمات شخصية  - ٤٥الفئة 
ماعي الشبكي، واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات األفراد، خدمات التواصل االجت

ترخيص برامج حاسوبية [خدمات قانونية]، خدمات ترخيص الملكية الفكرية وجميع 
  وال ترد ضمن اي فئات اخري. ٤٥الخدمات الوارده بالفئة 

 

٤٠٣٨٦٨االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 
 

    0447618  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدوده مؤلفة و قائمة  -هانغتشو راين تكنولوجي كو.، ال تي دي. 
  طبقا لقوانين الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -هانغتشو  -بينجيانغ ديستركت  -دانفنغ روود ٣٩٩٫٢بيلدنج  -بي -اف  - ٣١٢روم 
  ٣١٠٠٥١ين الص

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات مراقبة أنظمة األمن المنزلية لحماية الممتلكات الشخصية؛ خدمات  - ٤٥الفئة 
تأجير معدات المراقبة لكاميرات األمن؛ خدمات اتفتيض األمني لآلخرين وهو خدمات 

خدمات تفتيش  االحراسة األمنية؛ خدمات مراقبة أجهزة األمان واإلنذار ضد السرقة؛
السالمة للمصانع وهي تفتيش المصانع لغايات السالمة ؛ خدمات استشارات في مجال 

سالمة اماكن العمل؛ خدمات مراقبة أجهزة اإلنذار؛ خدمات تأجير أنظمة اإلنذار 
بالحريق؛ خدمات تأجير طفايات الحريق؛ خدمات مكافحة الحرائق؛ خدمات استشارات 

  ٤٥فئة الوقاية من الحرائق. بال
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1076 
 

 جريدة 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 
 

    0448609  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدوده - ماد انتربرايز

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زهالجي -الشيخ زايد  -كورت يارد  -المول التجاري االداري  -  G ٤١٦الوحده 

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥جميع خدمات الفئة  - ٤٥الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه 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 
 

    0448612  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ه ذات مسئولية حدودةشرك -ماد انتربرايز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - المول التجاري االداري (كورت يارد ) الشيخ زايد  -   416Gالوحدة 

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٥الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه
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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 
 

    0448848  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سيفا فونديشن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة ٩٤٧١٠فيفث ستريت، بيركلي ، كاليفورنيا  ١٧٨٦

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥خدمات الخيرية الواردة بالفئة ال - ٤٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448849  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سيفا فونديشن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة ٩٤٧١٠فيفث ستريت، بيركلي ، كاليفورنيا  ١٧٨٦

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥الخدمات الخيرية الواردة بالفئة  - ٤٥الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450746  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة ديجنيتي اس سي اس لخدمات رعاية كبار السن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الفاهرة - ٦كورنيش المعادي الدور السادس شقة  ٥٣

  8 - 7  : المةــــــات العـــفئ
  

ات الرفع، جهاز الرفع، جهاز الرفع الميكانيكي، المنصات المتحركة منحدر - ٧الفئة 
[الرفع]، رفع أو رفع منصات العمل [بما في ذلك األجهزة المحمولة]، معدات الرفع، 

المصاعد، الساللم المتحركة، الروافع، الرافعات الكهربائية، الرافعات اللولبية، وبشكل 
  .٧عام جميع المنتجات المدرجة في الفئة 

أدوات المائدة، سكاكين المطبخ، أدوات التقطيع الستخدامات المطبخ،  - ٨الفئة 
المالعق، المالعق البالستيكية، الشوك، سكاكين المائدة، المالعق لألطفال، أدوات الرفع 

  .٨و بشكل عام جميع المنتجات المدرجة تحت الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435568  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -محمد عبدهللا صالح حسين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الطوابرة  -مركز ومدينة المنزلة  -الدقهلية 

  9 - 7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع منتجات الفئة رقم  - ٧الفئة 
  ٩ميع منتجات الفئة ج - ٩الفئة 
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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 
 

    0447338  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -طارق عبد الحميد السيد عبد الحميد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ه ملك/ سالمة على عبد الهادىالقليوبي -القناطر الخيريه   -عزبة مسلم 

  14 - 10 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع منتجات الفئه  - ١الفئة 
  ١٠جميع منتجات الفئه  - ١٠الفئة 
  ١٤جميع منتجات الفئه  - ١٤الفئة 
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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 
 

    0449367  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  شركة مساهمة -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقارى ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المركز التجارى  ١بالدور الثانى ادارى مبنى   S1 - B 02/02الوحدة االداريه رقم  
  واالدارى داون تاون قطامية ش التسعين التجمع الخامس القاهرة الجديدة

  15 - 14 -13 -12 -11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١١الفئة 
  ١٢جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١٢الفئة 
  ١٣جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١٣الفئة 
  ١٤جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١٤الفئة 
  ١٥ جميع المنتجات الوارده بالفئه - ١٥الفئة 

 

التنازل عن الحروف كال عى حدى -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 
 

    0450752  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة ديجنيتي اس سي اس لخدمات رعاية كبار السن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  - ٦شقه رقم  - الدور السادس   -كورنيش المعادي  ٥٣

  12 - 11  : المةــــــات العـــفئ
  

غاليات االحتراق ذات القاعدة المميعة، أفران الحرق ذات القاعدة المميعة،  - ١١الفئة 
رائر، تركيبات أحواض التدفئة الكهربائية للسرائر، أحواض التدفئة غير الكهربائية للس

الحمام، تركيبات الحمام لألغراض الصحية، المراحيض المحمولة، الحمامات 
لالستخدام من قبل المعاقين جسديًا، المراحيض المالئمة لالستخدام من قبل حمامات 

للمعاقين جسديًا، حمامات دخول جانبية الستخدامها من قبل المعاقين جسديًا، حمامات 
دامها من قبل المعاقين جسديًا وبشكل عام جميع المنتجات متغيرة االرتفاع الستخ

  .١١المدرجة في الفئة 
الكراسي المتحركة للمعاقين، المركبات المجهزة لذوي االحتياجات الخاصة،  - ١٢الفئة 

الكراسي المتحركة اآللية للمعاقين وذوي الصعوبات في الحركة، كراسي النقل، أغطية 
، مركبات التنقل، مركبات المعاقين جسديًا وذوي القدرة سرائر الشاحنة، وسائل النقل

المحدودة على الحركة، مقاعد السيارة القابلة للتحويل، مقاعد السيارة، مقاعد األطفال 
  .١٢المحمولة للمركبات و بشكل عام جميع المنتجات المدرجة تحت الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1085 
 

 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 
 

    0458218  

  خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كورنيش النيل - ابراج النايل سيتى  ٢٠٠٥البرج الجنوبى  ٢٩الدور  ٢٩٠٣الوحده 

 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1  : المةــــــات العـــفئ
20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 

37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44 - 45  
  

  ١جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١الفئة 
   ٢جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢الفئة 
  ٣ميع المنتجات الوارد بالفئه ج - ٣الفئة 
  ٤جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٤الفئة 
  ٥جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٥الفئة 
  ٦جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٦الفئة 
  ٧جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٧الفئة 
  ٨جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٨الفئة 
  ٩ارد بالفئه جميع المنتجات الو - ٩الفئة 
  ١٠جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٠الفئة 
  ١١جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١١الفئة 
  ١٢جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٢الفئة 
  ١٣جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٣الفئة 
  ١٤جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٤الفئة 
  ١٥الفئه جميع المنتجات الوارد ب - ١٥الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٦الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٧الفئة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1086 
 

 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

  ١٨جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٨الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٩الفئة 
  ٢٠جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٠الفئة 
  ٢١ه جميع المنتجات الوارد بالفئ - ٢١الفئة 
  ٢٢جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٢الفئة 
  ٢٣جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٣الفئة 
  ٢٤جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٤الفئة 
  ٢٥جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٥الفئة 
  ٢٦جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٦الفئة 
  ٢٧جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٧الفئة 
  ٢٨جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٨الفئة 
  ٢٩جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣٢الفئة 
  ٣٣جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣٣الفئة 

  ٣٤جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣٤ئة الف
  ٣٥جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٦جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٦الفئة 
  ٣٧جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٧الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٨الفئة 
  ٣٩جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٠ميع الخدمات الوارد بالفئه ج - ٤٠الفئة 
  ٤١جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤١الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤٢الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤٣الفئة 
  ٤٤جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤٤الفئة 
  ٤٥جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1087 
 

 جريدة 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 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0458219  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كورنيش النيل - ابراج النايل سيتى  ٢٠٠٥البرج الجنوبى  ٢٩الدور  ٢٩٠٣الوحده 

 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1  : المةــــــات العـــفئ
20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 

37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44 - 45  
  

  ١جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١الفئة 
   ٢لمنتجات الوارد بالفئه جميع ا - ٢الفئة 
  ٣جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣الفئة 
  ٤جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٤الفئة 
  ٥جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٥الفئة 
  ٦جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٦الفئة 
  ٧جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٧الفئة 
  ٨بالفئه جميع المنتجات الوارد  - ٨الفئة 
  ٩جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٩الفئة 
  ١٠جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٠الفئة 
  ١١جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١١الفئة 
  ١٢جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٢الفئة 
  ١٣جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٣الفئة 
  ١٤جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٤الفئة 
  ١٥جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٥الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٦الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٧الفئة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1088 
 

 جريدة 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

  ١٨جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٨الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٩الفئة 
  ٢٠جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٠الفئة 

  ٢١جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢١لفئة ا
  ٢٢جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٢الفئة 
  ٢٣جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٣الفئة 
  ٢٤جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٤الفئة 
  ٢٥جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٥الفئة 
  ٢٦جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٦الفئة 
  ٢٧جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٧ الفئة
  ٢٨جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٨الفئة 
  ٢٩جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣٢الفئة 
  ٣٣جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣٣الفئة 
  ٣٤جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣٤الفئة 
  ٣٥جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٦جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٦الفئة 
  ٣٧جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٧الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٨الفئة 
  ٣٩لخدمات الوارد بالفئه جميع ا - ٣٩الفئة 
  ٤٠جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤٠الفئة 
  ٤١جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤١الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤٢الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤٣الفئة 
  ٤٤جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤٤الفئة 
  ٤٥ارد بالفئه جميع الخدمات الو - ٤٥الفئة 

 

٤٥٨٢١٨االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1089 
 

 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 
 

    0458220  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كورنيش النيل - ابراج النايل سيتى  ٢٠٠٥البرج الجنوبى  ٢٩الدور  ٢٩٠٣الوحده 

 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1  : المةــــــات العـــفئ
20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 

37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44 - 45  
  

  ١جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١الفئة 
   ٢جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢الفئة 
  ٣جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣الفئة 
  ٤جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٤الفئة 
  ٥جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٥الفئة 
  ٦المنتجات الوارد بالفئه جميع  - ٦الفئة 
  ٧جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٧الفئة 
  ٨جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٨الفئة 
  ٩جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٩الفئة 
  ١٠جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٠الفئة 
  ١١جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١١الفئة 
  ١٢وارد بالفئه جميع المنتجات ال - ١٢الفئة 
  ١٣جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٣الفئة 
  ١٤جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٤الفئة 
  ١٥جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٥الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٦الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٧الفئة 
  ١٨بالفئه  جميع المنتجات الوارد - ١٨الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٩الفئة 
  ٢٠جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٠الفئة 
  ٢١جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢١الفئة 
  ٢٢جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٢الفئة 
  ٢٣جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٣الفئة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1090 
 

 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

  ٢٤فئه جميع المنتجات الوارد بال - ٢٤الفئة 
  ٢٥جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٥الفئة 
  ٢٦جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٦الفئة 
  ٢٧جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٧الفئة 
  ٢٨جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٨الفئة 
  ٢٩جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣٢الفئة 
  ٣٣جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣٣الفئة 
  ٣٤جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣٤الفئة 
  ٣٥جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٦جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٦الفئة 

  ٣٧جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٧ئة الف
  ٣٨جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٨الفئة 
  ٣٩جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٠جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤٠الفئة 
  ٤١جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤١الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤٢الفئة 
  ٤٣يع الخدمات الوارد بالفئه جم - ٤٣الفئة 
  ٤٤جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤٤الفئة 
  ٤٥جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤٥الفئة 

 

٤٥٨٢١٩االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0458222  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كورنيش النيل - ابراج النايل سيتى  ٢٠٠٥البرج الجنوبى  ٢٩الدور  ٢٩٠٣الوحده 

 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1  : المةــــــات العـــفئ
20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 

37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44 - 45  
  

  ١جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١الفئة 
  ٢جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢الفئة 
  ٣جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣الفئة 
  ٤جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٤الفئة 
  ٥جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٥الفئة 
  ٦جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٦الفئة 
  ٧جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٧الفئة 
  ٨جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٨الفئة 
  ٩جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٩الفئة 
  ١٠المنتجات الوارد بالفئه جميع  - ١٠الفئة 
  ١١جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١١الفئة 
  ١٢جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٢الفئة 
  ١٣جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٣الفئة 
  ١٤جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٤الفئة 
  ١٥جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٥الفئة 
  ١٦تجات الوارد بالفئه جميع المن - ١٦الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٧الفئة 
  ١٨جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٨الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٩الفئة 
  ٢٠جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٠الفئة 
  ٢١جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢١الفئة 
  ٢٢الوارد بالفئه  جميع المنتجات - ٢٢الفئة 
  ٢٣جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٣الفئة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1092 
 

 جريدة 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

  ٢٤جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٤الفئة 
  ٢٥جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٥الفئة 
  ٢٦جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٦الفئة 
  ٢٧جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٧الفئة 
  ٢٨ارد بالفئه جميع المنتجات الو - ٢٨الفئة 
  ٢٩جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣٢الفئة 
  ٣٣جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٣٣الفئة 
  ٣٤بالفئه جميع المنتجات الوارد  - ٣٤الفئة 
  ٣٥جميع الخدمات الوارد بالفئات  - ٣٥الفئة 
  ٣٦جميع الخدمات الوارد بالفئات  - ٣٦الفئة 
  ٣٧جميع الخدمات الوارد بالفئات  - ٣٧الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الوارد بالفئات  - ٣٨الفئة 
  ٣٩جميع الخدمات الوارد بالفئات  - ٣٩الفئة 
  ٤٠ات جميع الخدمات الوارد بالفئ - ٤٠الفئة 
  ٤١جميع الخدمات الوارد بالفئات  - ٤١الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الوارد بالفئات  - ٤٢الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الوارد بالفئات  - ٤٣الفئة 
  ٤٤جميع الخدمات الوارد بالفئات  - ٤٤الفئة 
  ٤٥جميع الخدمات الوارد بالفئات  - ٤٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1093 
 

 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 
 

    0450991  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات  - ENDAARشركة انضار للهندسة الوراثية واالنتاج الزراعى والحيوانى 
  مسئولية محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

نة نصر مدي -ش عباس العقاد  ٨٦الكائن بالطابق الرابع من عقار رقم  G 12مكتب 
  القاهرة -أول 

  42 - 38 -37 -31 -30 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

   ١الزراعة و البستنة الواردة بالفئة   - ١الفئة 
  فقط ٣٠العسل الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ، و جميع منتجات الفئة  ٣١الحاصالت الزراعية الواردة بالفئة   - ٣١الفئة 
   ٣٧خدمات الفئة   - ٣٧الفئة 
   ٣٨موقع الكترونى الواردة بالفئة   - ٣٨الفئة 
  ٤٢األبحاث و التطوير الواردة بالفئة   - ٤٢الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1094 
 

 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 
 

    0454735  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -كنز أوبل للخدمات البترولية وتعبئة الزيوت والشحوم  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شمال خليج السويس -بمنطقه عتاقه الصناعيه  ١٦٥

  40 - 39 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١منتجات الفئه رقم  - ١الفئة 
   ٤وتعبئة وتغليف فى مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٠خدمات الفئه رقم  - ٤٠الفئة 

 



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
 
 
 

1095 
 

 جريدة 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

 
 

  عالمة ال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454736  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -كنز أوبل للخدمات البترولية وتعبئة الزيوت والشحوم  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شمال خليج السويس -بمنطقه عتاقه الصناعيه  ١٦٥

  40 - 39 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١منتجات الفئه رقم  - ١الفئة 
  ٤التعبئه والتغليف في مجال الفئه  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٠خدمات الفئه رقم  - ٤٠الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1096 
 

 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 
 

    0454737  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :تسجيلال إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -كنز أوبل للخدمات البترولية وتعبئة الزيوت والشحوم  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شمال خليج السويس -بمنطقه عتاقه الصناعيه  ١٦٥

  40 - 39 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١منتجات الفئه رقم  - ١الفئة 
  ٤لتغليف في مجال الفئه التعبئه وا ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٠خدمات الفئه رقم  - ٤٠الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1097 
 

 جريدة 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 
 

    0454738  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -كنز أوبل للخدمات البترولية وتعبئة الزيوت والشحوم  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شمال خليج السويس -بمنطقه عتاقه الصناعيه  ١٦٥

  40 - 39 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١منتجات الفئه رقم  - ١الفئة 
  ٤التعبئه والتغليف في مجال الفئه  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٠خدمات الفئه رقم  - ٤٠الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1098 
 

 جريدة 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 
 

    0436450  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -محمود محمد على خضر حسن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  غرب مدينه بدر - المنطقة الصناعيه الحرفيه االولى  -أ  ٦٢القطعه رقم 

  16 - 10  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠قنعه الطبيه والمستلزمات الطبيه الواردة بالفئة رقم اال - ١٠الفئة 
  ١٦المناديل وكافه المنتجات الورقيه الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1099 
 

 جريدة 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 
 

    0445524  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  نادى رياضى -ياضي نادي المقاولون العرب الر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينه نصر - الجبل االخضر  -طريق االوتوستراد  

  41 - 28 -25 -18 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
   ١٨الشنط الواردة بالفئة رقم  - ١٨الفئة 
  ٢٥رقم  المالبس الواردة بالفئة - ٢٥الفئة 
  ٢٨االدوات الرياضيه الواردة بالفئة رقم  - ٢٨الفئة 
  ٤١النادى الرياضى الوارد بالفئة رقم  - ٤١الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1100 
 

 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 
 

    0452300  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ركة مساهمة مصريةش -العالمية للصحافة والنشر والتوزيع   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة . -المقطم  -الهضبة الوسطي  - الحي الرابع  -زهرة المدائن  ٦بلوك  ٤عمارة 

  40 - 38 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

   ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
   ٣٨خدمات االنترنت الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة 
  ( النشر ) ٤٠جميع الخدمات و الطباعة و النشر الواردة بالفئة  - ٤٠الفئة 

 

التنازل عن البيان التجارى وعن كلمة  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدمها مجمعة 
العالمية كال على حده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1101 
 

 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 
 

    0442556  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش بريطانيه -ريكيت اند كولمان ( اوفرسيز ) هايجين هوم ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يو اتش المملكة المتحدة ٣ ١باث رود سالو بيركشير اس ال  ١٠٣-١٠٥

  16 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

اديل مبلله ، معقمات لغسيل وكى المالبس الوارده صابون مضاد للبكتريا ، من - ٣الفئة 
  ٣بالفئه 
  ١٦مناديل ورقيه بالفئه  - ١٦الفئة 

 

منح الطالب حق خاص  -و غيرها  ٤٤٢٣٣٩االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
علي االلوان الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1102 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430608  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -حجوجه الدارة المطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المجاورة  -شارع السد العالي  - داخل قرية بيت العرب بسوق السيارات  - ٧كافتريا 
  رةالقاه -مدينة نصر  -الحي العاشر  -التاسعه 

  43 - 41 -30 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئه  - ١٦الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئه  - ٣٠الفئة 
  ٤١جميع خدمات الفئه  - ٤١الفئة 
  (مطاعم) ٤٣خدمات الفئه  - ٤٣الفئة 

 

ع العالمه رقم العالمه مرتبطه م -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره -و غيرها  ٤٢٦٨٧٧
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1103 
 

 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 
 

    0448818  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -نبيل محمود مصطفى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك / نادى  -م.العبور قليوبيه  -سور نادى العبور الرياضى  ٣٦- ٣٥-٣٤حالت رقم م
  التابع لمديريه الشباب و الرياضه -العبور الرياضى االجتماعى 

  43 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
  ٤٣جميع خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 

 

٤١٢٧٨٩العالمه مرتبطه مع العالمه رقم    االشتراطات        :   
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1104 
 

 جريدة 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 
 

    0447692  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -روتابيوجين لالستثمارات الدوائية والكيماويات ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينه نصر -شارع عبد الحميد عبد الوهاب المنطقه الثامنه  ٨لرابع العقار رقم الدور ا

  16 - 5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات الفئه رقم  - ٥الفئة 
  ١٦المطبوعات الوارده بالفئه رقم  - ١٦الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 
 

    0451220  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة كوستانزا للتجارة واالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ة و جيه أباظة أمام حضانة أبوتار البحيرة مدينة دمنهور شارع اإلخالص بجوار مدرس
  شبرا -

  16 - 5  : المةــــــات العـــفئ
  

""مستحضرات صيدلية ؛ مستحضرات صحية لألغراض الطبية ؛ حفاضات.  - ٥الفئة 
األطفال ، سراويل صحية ، سراويل ماصة للمصابين بالسلس ، حفضات لكبار السن ، 

   ٥و جميع منتجات الواردة بالفئة 
""حفاضات األطفال المصنوعة من الورق و السليلوز [تستخدم مرة واحدة]  - ١٦الفئة 

، حفاضات األطفال التي علي شكل سراويل تحتية و المصنوعة من الورق و السليلوز 
[تستخدم لمرة واحدة] ، مناديل لألطفال مصنوعة من الورق و السليلوز [تستخدم مرة 

ناديل من الورق إلزالة مستحضرات واحدة] ، مناديل من الورق ، ورق صحي ، م
التجميل ، مناديل من الورق للمائدة ، ورق المراحيض ، مناشف ورقية و جميع 

  دون غيرها." ١٦المنتجات الواردة بالفئة 
 

٤٤٨٤٥٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 
 

    0454678  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -براء ماجد حافظ وشريكيه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -مصطفى النحاس  ٤٨٠ -ب مساكن النقابات م ١٢غرفة من شقة 

  16 - 12 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  (خراطيم اطفاء الحريق )  ٩تجات الفئة جميع من - ٩الفئة 
  ١٢كماليات السيارات الواردة بالفئة رقم  - ١٢الفئة 
  ١٦المطبوعات الورقيه الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0427611  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -ة وطنى للطباعة والنشر شركة مؤسس

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - عبد الخالق ثروت  ٢٧

  16 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩برنامج تطبيقات الوارد بالفئة  - ٩الفئة 
  ١٦جريدة ورقية بالفئة  - ١٦الفئة 

 

منح الطالب حق خاص عي االلوان  -ها مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدام
الموضحه بالصوره
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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 
 

    0449211  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن - روماني رزق عبد المالك قليني و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -بملك / رومانى رزق عبد المالك   -مزرعه التقدم قريه العزيمة  - ١٢٧٨القطعه 
  قلينى مركز سمالوط المنيا

  17 - 11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع االدوات والوصالت والتركيبات الصحيه بالفئه   - ١١الفئة 
  ١٧البولى برولين و المواسير و قطع المواسير البالستيكيه بالفئه   - ١٧الفئة 

 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال علي حدي في الوضع العادي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449368  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقارى ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المركز التجارى  ١بالدور الثانى ادارى مبنى   S1 - B 02/02الوحدة االداريه رقم  
  واالدارى داون تاون قطامية ش التسعين التجمع الخامس القاهرة الجديدة

  20 - 19 -18 -17 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١٧لفئة ا

  ١٨جميع المنتجات الوارده بالفئه - ١٨الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١٩الفئة 
  ٢٠جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٠الفئة 

 

التنازل عن الحروف كال على حدى -االشتراطات        :      
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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 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0446085  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى سعيد رياض العربي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه ابيار مركز كفر الزيات

  39 - 17 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦بالفئه  جميع المنتجات الواردة - ١٦الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٧الفئة 
  ١٧- ١٦في مجال  ٣٩خدمات 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 
 

    0447681  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عاصم سعيد سليمان عبد الصمد 

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

القليوبية بملك  -مركز القناطر الخيرية  -ش الدراسه االبتدائى الدور الثالث باسوس  ٣
  سعيد سليمان عبد الصمد

  17 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٧الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -شتراطات        :      اال
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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 
 

    0447196  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة مصنع المنى للمنتجات البالستيكية ذ م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكه العربيه السعوديه -الرياض  -حي الروضه  -شارع ابي الدرداء 

  19 - 17 -11 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

أنابيب تضخيم, صمامات تضخيم, بطاريات, كابالت كهربائية, أجهزة   - ٩الفئة 
الت كهربائية, مواسير أسالك وأدوات كيميائية, رقائق الكرتونية, ملفات كهربائية, موص

كهربائية, وصالت كهربائية , لوحات توزيع كهربائية, برامج مراقبة, ألياف بصرية, 
   ٩أنابيب كهروحرارية, محوالت, أسالك كهربائية بالفئة 

لوازم للحمام، معدات للحمام, أحواض استحمام, سخانات للحمام, شطافات,   - ١١الفئة 
واقد, أضواء السقف, ثريات, أنابيب للمداخن, منشأت لتكييف مواسير لمنشآت التدفئة م

الهواء, أنابيب تفريغ كهربائية, مصابيح كهربائية, دفايات كهربائية, حنفيات, مواسير 
   ١١تمديدات صحية, مراحيض دورات مياه, مغاسل لليدين بالفئة 

لوازم غير عوازل للكابالت، أنابيب خراطيم القنب، صمامات مطاطية,   - ١٧الفئة 
معدنية ألنابيب الهواء المضغوط, عوازل كهربائية, أنسجة عازلة, أنابيب مرنه غير 

معدنية, خراطيم ري, عوازل, دهانات عازلة, أغلفة غير معدنية لألنابيب, مطاط 
  ١٧اصطناعي, حلقات لمنع تسرب الماء بالفئة 

اني غير معدنية، طالء ات مواسير غير معدنية، مواد غير معدنية للبناء، مب  - ١٩الفئة 
مواد بناء، صمامات غير معدنية، مواسير غير معدنية، مواسير ماء غير معدنية، 

مواسير صلبة غير معدنية، أعمدة غير معدنية، ألواح خشب، عوارض غير معدنية 
  ١٩للبناء 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 
 

    0446391  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -طارق عبد الحميد السيد عبد الحميد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك سالمه على عبد الهادى -قليوبيه  -القناطر الخيريه  -عزبة مسلم 

  30 - 29 -28 -24 -20 -17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧المنتجات الواردة بالفئه جميع  - ١٧الفئة 
  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٠الفئة 
  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٤الفئة 
  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٨الفئة 
  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448423  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -وليد وخالد امين سالم هالل وشريكتهما 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية - ٣١قطعة رقم  3Aالمنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان 

  21 - 17  : المةــــــات العـــفئ
  

  (بالستيك) ١٧منتجات الفئه  - ١٧الفئة 
  (ادوات منزليه) ٢١منتجات الفئه  - ٢١الفئة 

 

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 ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448427  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  شركة توصية بسيطة -وليد وخالد امين سالم هالل وشريكتهما 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية  - ٣١قطعة رقم  3Aالمنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان 

  21 - 17  : المةــــــات العـــفئ
  

  (بالستيك) ١٧منتجات الفئه  - ١٧الفئة 
  (ادوات منزليه) ٢١فئه منتجات ال - ٢١الفئة 

 

وغيرها ٢٧٣٥٦٥االشتراطات        :      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 
 

    0451084  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  محدودةشركة  ذات مسئولية  - شركة الماس لتصنيع االدوات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة  نصر  ١٢مدينة التوفيقية الحى  ٢الدور  ١٢بلوك  ١٤عمارة رقم 

  39 - 35 -17 -16 -11 -6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٦الفئة 
  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٧الفئة 
  ١٧ -  ١٦ - ١١ - ٦فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ١٧ -  ١٦ - ١١ - ٦فى مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 

 

٣٦١٢٥٨ة مرتبطة مع العالمة رقم االشتراطات        :      العالم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451085  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  صينى الجنسية -فرد  -تشنغ لينانغ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة الجديده - ٥افينيو ت   - ٩٠كمبوند  - ٣وحده 

  39 - 35 -17 -16 -11 -6  : المةــــــات العـــئف
  

  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٦الفئة 
  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٧الفئة 
  ١٧ -  ١٦ - ١١ - ٦فى مجال الفئات  ٣٥ة جميع الخدمات الواردة بالفئ - ٣٥الفئة 
  ١٧ -  ١٦ - ١١ - ٦فى مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 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 
 

    0434110  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  منشأه فردية -يد  سهيل عثمان عبد الرحيم السيد/ أول

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قسم المنشية االسكندرية - ٧٠٣شقة  - السابع  -برج رمسيس  -ميدان عرابي  ١٠

  35 - 28 -27 -24 -21 -18 -17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ). ١٧جميع انواع المنتجات الواردة بالفئة ( - ١٧الفئة 
  ). ١٨ت الواردة بالفئة (جميع انواع المنتجا - ١٨الفئة 
  ٢١جميع انواع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٢١الفئة 

 .(  
  ). ٢٤جميع انواع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٢٤الفئة 
  ). ٢٧جميع انواع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٢٧الفئة 
  ). ٢٨جميع انواع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٢٨الفئة 
اع خدمات منافذ البيع وخدمات االستيراد والتصدير الواردة بالفئة جميع انو - ٣٥الفئة 

  ).٢١-٨في مجال منتجات الفئات  ٣٥(
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 
 

    0434112  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  منشأه فردية -سهيل عثمان عبد الرحيم السيد/ أول يد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قسم المنشية االسكندرية - ٧٠٣شقة  - السابع  -برج رمسيس  -ميدان عرابي  ١٠

  35 - 28 -27 -24 -21 -18 -17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ). ١٧ات الواردة بالفئة (جميع انواع المنتج - ١٧الفئة 
  ). ١٨جميع انواع المنتجات الواردة بالفئة ( - ١٨الفئة 
  ٢١جميع انواع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٢١الفئة 

 .(  
  ). ٢٤جميع انواع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٢٤الفئة 
  ). ٢٧جميع انواع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٢٧الفئة 
  ). ٢٨واع المنتجات الواردة بالفئة (جميع ان - ٢٨الفئة 
جميع انواع خدمات منافذ البيع وخدمات االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

  ).٢١-٨في مجال منتجات الفئات  ٣٥(
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429836  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - شركة امريكان دريم دونتس مصر االغذية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية A - ١المنطقة الصناعية الثالثة  ٣/٣٦قطعة رقم  -العاشر من رمضان 

  35 - 31 -17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع منتجات الفئة  - ١٧الفئة 
  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
  ٣١- ١٧في مجال  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429838  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - شركة امريكان دريم دونتس مصر االغذية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية A - ١المنطقة الصناعية الثالثة  ٣/٣٦قطعة رقم  -العاشر من رمضان 

  35 - 31 -17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧الفئة  جميع منتجات - ١٧الفئة 
  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
  ٣١- ١٧في مجال  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454677  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل بإسم طال
  

  شركة تضامن -براء ماجد حافظ وشريكيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -مصطفى النحاس  ٤٨٠ -ب مساكن النقابات م ١٢غرفة من شقة 

  39 - 35 -17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع منتجات الفئة رقم  - ١٧الفئة 
(خراطيم اطفاء الحريق ) و جميع و ٩في مجال  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 

  ١٢و الفئة  ١٧منتجات الفئة 
(خراطيم اطفاء الحريق ) و جميع ٩في مجال  ٣٩جميع خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

  ١٢و الفئة  ١٧منتجات الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445722  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة برغ للصناعة والتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -عابدين  - ش قصر النيل  ٣٣

  17 - 11 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
  ١١ئة جميع المنتجات الواردة بالف - ١١الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٧الفئة 
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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 
 

    0446862  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  - حسين عبد الرحيم رشدى مازن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -الدخيلة  -شارع خير هللا  من - ش الفردوس  ٣٧

  25 - 18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨االحذية والجلود الواردة بالفئة رقم  - ١٨الفئة 
  ٢٥المالبس الواردة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0448263  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدوده. -نينغبو بيسبيرد فاشون كو ال تي دي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هوانشنغ روود (دبليو) نينغبو تشجيانغ ، الصين. ٨٢٦

  25 - 18  : المةــــــات العـــفئ
  

فرو، محافظ جيب، أكياس، صناديق السفر [مصنوعات جلدية]، حافظات  - ١٨الفئة 
مفاتيح [مصنوعات جلدية]، زخارف جلدية لالثاث، احزمة جلدية، مظالت، عصي 

تسلق الجبال، مالبس للحيوانت االليفة، تجهيزات حديدية الطقم الحيوانات، حقائب يد، 
صناديق ثياب سفرية، اغطية مظلية، قماش جلدي، حقائب للرياضة، حقائب مدرسية، 

اكياس تسوق، جراب المؤونة للجنود، جلود غير مدبوغة وجميع هذة المنتجات واردة 
  وال ترد ضمن فئات اخري. ١٨بالفئة 
مالبس، جاكيتات [مالبس]، تنانير، معاطف خارجية، مالبس للمواليد،  - ٢٥الفئة 

للرأس]، جوارب وكولونات، اوشحة، مشدات اثواب سباحة، احذية، قبعات [اغطية 
للقسم السفلي من جذع الجسم [مالبس داخلية]، قبعات استحمام، اقنعة نوم، مالبس 

مضادة للماء، ربطات عنق، شياالت للمالبس، مالبس جلدية، بيجامات، صدارات، 
  وال ترد ضمن فئات اخري. ٢٥قمصان وجميع هذة المنتجات 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

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448229  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة سكيب للكيماويات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة السادس من اكتوبر -/ب المنطقة الصناعية الرابعة  ٣/ /١قطعة رقم

  19 - 2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 
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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 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446228  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة مصريه -طوران لالستثمار 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  القاهرة - جاردن سيتي  -أ تسلسل جمال الدين ابو المحاسن  ٢٠

  37 - 36 -19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩مواد البناء الواردة بالفئة  - ١٩الفئة 
  ٣٦الشئون التمويلية العقارية الواردة بالفئة  - ٣٦الفئة 
  ٣٧ة انشاء المباني الواردة بالفئ - ٣٧الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1128 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447443  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -البروج مصر للتشييد والبناء 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -شيراتون النزهه   -شارع الملتقى العربى  ٤٩

  43 - 42 -41 -38 -19  : المةــــــعات الـــفئ
  

  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٩الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة 
  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٢الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 

 

اطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتر
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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 
 

    0448561  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة محمود عادل محمد مرسي وشريكته 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك عادل محمد مرسي -ش محمد عبده  توريل   ٩ليه ثان المنصورة حى شرق الدقه

  43 - 19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 
  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 
 

    0452405  

  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 

  19 - 9 -6  : المةــــــات العـــفئ
  

 -ألواح بناء من المعدن-مواد بناء من المعدن  -أقواس من المعدن للبناء  - - ٦الفئة 
تركيبات معدنية  -تكديس المعدن للبناء -المباني المنقولة من المعدن -مباني من المعدن

تبطين  -اإلطار المعدني للبناء  -إطارات معدنية للبناء  -وميض المعدن للبناء  -للبناء 
 -ركائز من المعدن للبناء  - قوالب معدنية للبناء  -الب معادن للبناء قو -من المعدن للبناء 

كسوة  -بالط من المعدن للبناء مواد تقوية من المعدن للبناء  -قطع من المعدن للبناء 
  ) ٦تبطين الحوائط المعدنية للبناء الواردة بالفئة ( -الحوائط المعدنية للبناء 

   ٩جميع منتجات الفئه  - ٩الفئة 
  ١٩جميع منتجات الفئه  - ١٩ئة الف

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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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 
 

    0444874  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بسيطةشركة توصية  -لطيفه احمد عبد المجيد و شركاها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -زهراء مدينة نصر -امتداد الحي العاشر -ش الجبل األخضر من شارع الميثاق  ٢
  القاهرة

  19 - 6  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٦جميع المشغوالت المعدنية الواردة بالفئة ( - ٦الفئة 
  )١٩الزجاج الوارد بالفئة ( - ١٩الفئة 

 

التنازل عن الحروف في الوضع  -:      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه     االشتراطات    
العادي و باللغتين
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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 
 

    0452380  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -احمد محمد عطية و شريكتة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -جهة الشمال ا ١ش التسعين الجنوبى التجمع الخامس غرفه رقم  ٩فيال  ٢شقه رقم 
  لقاهره الجديده

  19 - 6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٦الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 

 

الب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاالشتراطات        :      منح الط
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450002  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - الوسام الدولية لصاحبها مجدى رزق على بردان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبلوك االول بالمرحلة االولى المنطقة الصناعيه بطوبس كفر الشيخبا ٨القطعه رقم 

  20 - 6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٦الفئة 
  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٠الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1134 
 

 جريدة 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 
 

    0448518  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه بريطانيه ذات مسئوليه محدوده -بورن ليمتد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بي دي ، المملكه المتحده ٦ ٢كينغدوم ستريت ، لندن ، دبليو  ٢تى اتش فلور ،  ٦

  21 - 10  : المةــــــات العـــفئ
  

ل مصاصات االطفال عضاضات وجميع هذه المنتجات رضاعات االطفا - ١٠الفئة 
  والترد ضمن فئات اخري  ١٠وارده بالفئه 

احواض استحمام لالطفال قابله للحمل قواعد او حماالت احواض استحمام  - ٢١الفئة 
  والترد ضمن فئات اخري ٢١لالطفال قابله للحمل وجميع هذه المنتجات وارده بالفئه 

 

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 
 

    0448107  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده –إس آر أو  –كريستاليكس سى زد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جمهوريه التشيك. –براغ  – ١١٠ ٠٠ – ٢٣٦/٣٠ماساريكوفو نابجيجى 

  21 - 20  : المةــــــات العـــفئ
  

األثاث والمرايا وإطارات الصور؛ المنتجات (غير الواردة في فئات أخرى)  - ٢٠الفئة 
المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الخوص أو القرون أو العظام 

صدف أو الكهرمان أو عرق اللؤلؤ أو الميرشوم والمواد أو العاج أو عظم الحوت أو ال
  )٢٠البديلة لكل هذه المواد أو من المواد البالستيكية بالفئه (

) بصفه خاصه المنتجات الزجاجيه بكافه ٢١جميع المنتجات الوارده بالفئه ( - ٢١الفئة 
زجاج غير  -أواني زجاجية  -أكواب الشرب  - ) دون غيرها ٢١انواعها الوارده بالفئه (

  )٢١مشغول أو نصف مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني) بالفئه (
 

التنازل عن البيان  -وغيرها  ١٦٠٢٢١٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 
 

    0449369  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقارى  ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المركز التجارى  ١بالدور الثانى ادارى مبنى   S1 - B 02/02الوحدة االداريه رقم  
  ة الجديدةواالدارى داون تاون قطامية ش التسعين التجمع الخامس القاهر

  25 - 24 -23 -22 -21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢١الفئة 
  ٢٢جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٢الفئة 
  ٢٣جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٣الفئة 
  ٢٤جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٤الفئة 
  ٢٥لوارده بالفئه جميع المنتجات ا - ٢٥الفئة 

 

التنازل عن الحروف كال على حدى -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 
 

    0448770  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  جميلة جروب ليمتد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بي زد , المملكة المتحدة٥ ١١ن , ليدز ال اس بريدجووتر بليس , ووتر ال

  41 - 21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١فراشي للشعر , امشاط , علب لالمشاط الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
خدمات التعليم والتدريب؛ تنظيم وعقد المؤتمرات واالجتماعات والندوات   - ٤١الفئة 

كتب؛ دروس التصميم عبر اإلنترنت؛ نشر والحلقات الدراسية وورش العمل؛ نشر ال
منشورات إلكترونية غير قابلة للتنزيل؛ تنظيم المسابقات؛ الترفيه؛ خدمات الدليل 

  ٤١السياحي بالفئة 
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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 
 

    0448774  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  متدجميلة جروب لي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بي زد , المملكة المتحدة٥ ١١بريدجووتر بليس , ووتر الن , ليدز ال اس 

  41 - 21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١فراشي للشعر , امشاط , علب لالمشاط بالفئة  - ٢١الفئة 
ات والندوات خدمات التعليم والتدريب؛ تنظيم وعقد المؤتمرات واالجتماع - ٤١الفئة 

والحلقات الدراسية وورش العمل؛ نشر الكتب؛ دروس التصميم عبر اإلنترنت؛ نشر 
منشورات إلكترونية غير قابلة للتنزيل؛ تنظيم المسابقات؛ الترفيه؛ خدمات الدليل 

  ٤١السياحي بالفئة 
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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 
 

    0451722  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركه ارييكا   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره الجديده -التجمع الخامس  -الحى االول  -٣٦ش  -٨٨فيال 

  31 - 27 -22  : المةــــــات العـــفئ
  

  .٢٢منتجات الواردة بالفئة حبل مكرميه، خيط مكرميه و بشكل عام جميع ال - ٢٢الفئة 
  

سجاد شرقي، سجاد، سجاد أرضيات، سجاد فرو، سجاد حمام، سجاد فرو  - ٢٧الفئة 
صناعي، سجاد فرو مزيف، سجاد من الفرو الصناعي، مادة مانعة لالنزالق لالستخدام 
بأسفل السجاد، البسط، مشمع ومواد أخرى لتغطية األرضيات الموجودة، دعم السجاد، 

جاد، البطانات السفلية للسجاد، والبالط (السجاد)، السجاد [المنسوجات]، حشوة الس
وبالط الحمام [السجاد]، السجاد األساسي، السجاد الصوفي المصنوع يدويًا، وحصائر 
الشاطئ، حصائر تغذية الحيوانات األليفة، الحصير، حصائر الحمام، حصائر الحمام 

ية لالستخدام الداخلي، سجاد كرسي المصنوعة من القماش، الفينيل، حصائر أرض
[واقي أرضي تحت الكرسي]، حصائر أرضية من القماش لالستخدام المنزلي، سجاد 
بالط مصنوع من المنسوجات، تعليقات جدارية غير منسوجات، الزخارف الجدارية 

  . ٢٧إلستخدامها ككسوة للحوائط و بشكل عام جميع المنتجات الواردة بالفئة 
راش للحيوانات، مواد الفراش للحيوانات، نشارة الخشب لفراش الف - ٣١الفئة 

الحيوانات، القش لفراش الحيوانات، القش المفروم لفراش الحيوانات، الفراش والقمامة 
للحيوانات، السليلوز لالستخدام كفراش للحيوانات، ورق لالستخدام كفراش للحيوانات، 

يوانات صغيرة مصنوعة من قنب فضفاض إلستخدامه كفراش للحيوانات، فراش ح
  .٣١الورق المعاد تدويره و بشكل عام جميع المنتجات 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 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440784  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -لنسيج كلر ات رايت لتصنيع المالبس الجاهزة والطباعة والصباغة وا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة العبور  -المنطقة الصناعية (ب، ج)  - ٢٧٠٠٨بلوك  - ٤، ٥قطعة رقم 
  القليوبية

  25 - 23  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٣المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٣الفئة 
  ٢٥المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1141 
 

 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 
 

    0401072  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  - شنوده مجدي حسني فام 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره , القاهرة  -بالبدروم  -حدائق حلوان  -تقسيم فريد ذكى  ١٦٤حلوان 

  26 - 25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الواردة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة 
  ٢٦اكسسوارات المالبس الواردة بالفئة رقم  - ٢٦الفئة 

 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى فى الوضع العادى وعن كلمة جينز 
مها مجمعهتعهد مالك العالمة باستخدا - جيه  كال على حدى  -والحروف اس 
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 جريدة 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 
 

    0450753  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة ديجنيتي اس سي اس لخدمات رعاية كبار السن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لقاهرها ٦كورنيش المعادي الدور السادس شقه رقم  ٥٣

  41 - 28 -25  : المةــــــات العـــفئ
  

أحذية الجيم، بدالت الجيم، بنطلونات الجيم، شورتات الجيم، مالبس الجمباز،  - ٢٥الفئة 
  .٢٥أحذية الجمباز، وبشكل عام جميع المنتجات المدرجة تحت الفئة 

ضية ، أغطية أرضية صالة األلعاب الرياضية، حصائر التمارين الريا - ٢٨الفئة 
حصائر الجمباز، كرات الجمباز، وكرات الجمباز لليوجا، صاالت األلعاب الرياضية 

[معدات اللعب]، مصدات واقية من المطاط، مصدات حماية الجدران من المطاط، 
الرغوة والبالستيك لأللعاب الرياضية، أغطية العمود وعناصر واقية من المطاط، 

  .٢٨ميع المنتجات تحت الفئة أجهزة التدريب الرياضي و بشكل عام ج
خدمات الصالة الرياضية، توفير مرافق الصالة الرياضية، توفير مرافق  - ٤١الفئة 

الصالة الرياضية للتدريب على العوائق، التدريب البدني ،تدريب اللياقة البدنية، تدريب 
البدنية،  العالج الطبيعي، خدمات التدريب البدني، االستشارات المتعلقة بتدريب اللياقة

خدمات تقييم اللياقة البدنية ألغراض التدريب، توفير المعلومات المتعلقة بالتدريب 
البدني عبر موقع ويب على اإلنترنت، خدمات التدريب الرياضي ،تدريب معلمي 

الرياضة، تدريب الالعبين الرياضيين، توفير مرافق التدريب الرياضي، توفير 
والترفيه واألنشطة الرياضية والثقافية، توفير معلومات معلومات حول التعليم والتدريب 

عبر اإلنترنت حول التعليم والتدريب والترفيه والرياضة واألنشطة الثقافية وبشكل عام 
  ٤١جميع الخدمات المدرجة تحت الفئة 
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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 
 

    0425622  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدوده - وينر وينر للتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  امتداد المنطقه الصناعيه الملحقه بسوق العبور مدينه العبور القليوبيه ١٢قطعه رقم 

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠فئة ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434908  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية  - هيلث بلس لالدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقي  -ش حسين احمد رشاد  ٣

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444692  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -حسن احمد عوض وشركاة  محمود هادى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ورش المنطقة الصناعيه السادسه بملك حسنه عبد العزيز على حسانين  ٦١٧٣قطعه 
  مدينه السادات المنوفيه

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠ع المنتجات الواردة بالفئه جمي - ٣٠الفئة 
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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 
 

    0444695  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصية بسيطة - محمود هادى حسن احمد عوض و شركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك / حسنه عبد العزيز على حسانين  -ادسه ورش المنطقة الصناعيه الس ٦١٧٣قطعه 
  المنوفيه -مدينه السادات 

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1147 
 

 جريدة 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 
 

    0449796  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -هانى السيد احمد محمد نور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -طنطا طريق اسكندرية الزراعي امام مبروك سيرفيس 

  31 - 30 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جات الفئة منت - ٣٠الفئة 
  ٣١منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
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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 
 

    0449813  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -هانى السيد احمد محمد نور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -امام مبروك سيرفيس طنطا طريق اسكندرية الزراعي 

  31 - 30 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0454084  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  - احمد عادل بدوي محمود 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مصر الجديدة  -شارع حسن صادق  ٣

  31 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

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

    0413456  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -الدولية الستصالح واستزراع االارضي ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -ش بورسعيد االبراهيميه باالسكندريه  ١٢٢

  44 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٢٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٤٤خدمات استصالح و استزراع االراضى الوارده بالفئه  - ٤٤الفئة 
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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 
 

    0449803  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -نور  هانى السيد احمد محمد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  امام مبروك سيرفيس  -طريق اسكندرية الزراعي  -طنطا  

  31 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا االرز والمكرونه ٣٠منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١منتجات الفئة رقم  - ٣١الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1152 
 

 جريدة 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 
 

    0437700  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ذي افريكان جيت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٦شقة  -الدور الرابع  - خلف كازينو الليل  -ش الجابر بالهرم  ٢٢

  32 - 31 -30 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع منتجات الفئة - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
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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 
 

    0451840  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - والتوريدات   اى هوتيل للتجارة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شبرا الخيمة -بهتيم  -مدينة الصبر  -ش محمد العيسوي  ٢٣

  39 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئة رقم  - ٣الفئة 
  ٣في مجال الفئة  ٣٩التعبئة الواردة بالفئة  - 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 
 

    0440002  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -جرجس سليمان لمعى وشريكتة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -روض الفرج  -ش علي بك النجار  ١٥

  35 - 11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
  ١١فى مجال الفئه  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئه  - ٣٥الفئة 
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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 
 

    0448778  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردمصرى الجنسية -ايناس ميخائيل برسوم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -أ حدائق االهرام  ٥٤٢

  35 - 11  : المةــــــات العـــفئ
  

اللمبات والكشافات واالسبوتات والنجف واالباليك وجميع ادوات ومستلزمات  - ١١الفئة 
  ١١االنارة ونظم االضاءة بالفئة 

بيع والشراء خدمات االستيراد والتصدير واتسويق والتوريدات واالعالن وال - ٣٥الفئة 
  في مجال مستلزمات االنارة ٣٥بالفئة 
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 جريدة 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 
 

    0430802  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  - عصام الدين امام أحمد حسين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -درب المبالت نجيب الريحانى  ٣ -ر األول بعد االرضى شقة بالدو - االزبكية 

  35 - 4 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١الفئة 
  ٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٤الفئة 
  ٤ - ١فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
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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 
 

    0437400  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -اكوا كلوب  - بريتش سب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اف ال ٤٦٥تشيشاير سي اتش  - اليسمير بورت  -سوث بيير رود  -تيلفورد كواي 

  41 - 35 -25 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
  ٢٥منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
  ١٦،٢٥فى مجال الفئه  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٤١خدمات الفئة  - ٤١الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنها
 

    0437401  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين  -اكوا كلوب  -بريتش سب 
  المملكة المتحدة -انجلترا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اف ال ٤٦٥تشيشاير سي اتش  - اليسمير بورت  -سوث بيير رود  -تيلفورد كواي 

  41 - 35 -25 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
  ٢٥منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
  ٢٥،  ١٦في مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٤١خدمات الفئة  - ٤١الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434524  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة -مداد اى ستورز للتجارة العامة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقى  - شارع جمال سالم  ٣٨الدور الرابع  ٤١شقه  ٦حجرة 

  35 - 28 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٨الفئة 
  ٢٨ - ١٦فى مجال الفئه  ٣٥االعمال التجاريه والتجاره بالفئه  - ٣٥الفئة 

 

شتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاال
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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 
 

    0448812  

  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  -سيدي جابر  -االسكندرية 
  سموحة -ميدان فيكتوريا عمانويل 

  35 - 32 -31 -30 -29 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠ئة جميع منتجات الف - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
خدمات البيع بالتجزئة و خدمات السوبر ماركت عبر وسائل التواصل  - ٣٥الفئة 

  ٣٢-٣١-٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٥االجتماعي و الدعاية و االعالن بالفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448956  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية-محمد جمعه منصور محمود الشوري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة صناعية ثالثة ٣٦/٣العاشر من رمضان محافظة الشرقية قطعة رقم 

  44 - 43 -41 -35 -32 -31 -29 -16 -5 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
  ٥جميع منتجات الفئة  - ٥الفئة 
  ١٦جميع منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
  ٣٢منتجات الفئة  جميع - ٣٢الفئة 
  ٣،٥،١٦،٢٩،٣١،٣٢في مجال فئات  ٣٥خدمات الفئة   - ٣٥الفئة 
  ٤١جميع خدمات الفئة  - ٤١الفئة 
  ٤٣جميع خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 
  ٤٤جميع خدمات الفئة  - ٤٤الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449330  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -محمد جمعه منصور محمود الشوري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٣/٣٦قطعه  -المنطقة الصناعيه الثالثه   -محافظة الشرقية   -العاشر من رمضان 

  44 - 43 -41 -35 -32 -29 -16 -5 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الواردة بالفئة جميع ال - ٣الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
  ٣٢-٢٩-١٦-٥- ٣في مجال  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة   - ٣٥الفئة 

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤١ئة الف
  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
  ٤٤جميع الخدمات 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 
 

    0450434  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  - النادي  محمد حامد محمد السيد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر القديمة  -برج سرايا الروضة  -شارع منيل الروضة  ١٣

  43 - 39 -35 -32 -31 -30 -29 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٢٩ة بالفئة جميع المنتجات الوارد - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
   ٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ١٦في مجال  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
   ٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ١٦في مجال  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
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1164 
 

 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 
 

    0450437  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  - محمد حامد محمد السيد النادي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر القديمة  -برج سرايا الروضة  -شارع منيل الروضة  ١٣

  43 - 39 -35 -32 -31 -30 -29 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠فئة جميع المنتجات الواردة بال - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
   ٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ١٦في مجال  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
   ٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ١٦في مجال  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
  ٤٣الخدمات الواردة بالفئة  جميع - ٤٣الفئة 
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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 
 

    0450440  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  - محمد حامد محمد السيد النادي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر القديمة  -ة برج سرايا الروض -شارع منيل الروضة  ١٣

  43 - 39 -35 -32 -31 -30 -29 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
   ٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ١٦في مجال  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
   ٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ١٦في مجال  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
  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 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0451863  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -خالد راضي محفوظ دياب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر ثان  ٦ -  ٩ -م  - ٦ح 

  39 - 35 -30 -29 -16 -5 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئة  - ٣ئة الف
  ماعدا االدوية  ٥منتجات الفئة  - ٥الفئة 
  ١٦مطبوعات الشركة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٢٩الزيوت الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣٠,  ٢٩,  ٥,  ٣في مجال الفئة ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠,  ٢٩,  ٥,  ٣يف في مجال الفئة التعبئة والتغل ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 
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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 
 

    0451864  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -خالد راضي محفوظ دياب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر ثان  ٦ -  ٩ -م  - ٦ح 

  39 - 35 -30 -29 -16 -5 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئة  - ٣الفئة 
  ماعدا االدوية  ٥منتجات الفئة  - ٥الفئة 
  ١٦مطبوعات الشركة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٢٩الزيوت الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣٠,  ٢٩,  ٥,  ٣في مجال الفئة ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠,  ٢٩,  ٥,  ٣التعبئة والتغليف في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - 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 
 

    0437475  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  لية محدودةشركة ذات مسئو -المجموعة االستشارية جلوبال كوربوريشن مصر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ٥شقة  -الدور الثالث  -من محور طه حسين  -ش الدكتور زكريا البرديسي  ١٢
  القاهرة - النزهة الجديدة 

  45 - 42 -41 -36 -35 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ١٦في مجال الفئة  ٣٥فئة الخدمات الواردة بال - ٣٥الفئة 
  ٣٦الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٦الفئة 
  ٤١الخدمات الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
  ٤٢الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٢الفئة 
  ٤٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٥الفئة 

 

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

    0458213  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كورنيش النيل -ا ابراج النايل سيتى  ٢٠٠٥لجنوبى البرج ا ٢٩الدور  ٢٩٠٣الوحده 

  43 - 39 -38 -35 -28 -16 -14 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
  ١٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٤الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
  ٢٨ت الواردة بالفئه جميع المنتجا - ٢٨الفئة 
  ٩،١٤،٢٨،١٦فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٨جميع االخدمات الواردة بالفئه  - ٣٨الفئة 
  ٩،١٤،١٦،٢٨فى مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
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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 
 

    0458214  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  النيل كورنيش -ابراج النايل سيتى  ٢٠٠٥ابراج الجنوبى  ٢٩الدور  ٢٩٠٣الوحده 

  43 - 39 -38 -35 -28 -16 -14 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة 
  ١٤جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٤الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٨الفئة 

  ،٩،١٤،١٦،٢٨فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥ئة الف
  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٣٨الفئة 
  ،٩،١٤،١٦،٢٨،٢٨فى مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٤٣الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  االشتراطات        :     
٤٥٨٢١٣
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 جريدة 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 
 

    0458215  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كورنيش النيل - ابراج النايل سيتى  ٢٠٠٥البرج الجنوبى  ٢٩الدور  ٢٩٠٣الوحده 

  43 - 39 -38 -35 -28 -16 -14 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
  ١٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٤الفئة 
  ١٦نتجات الواردة بالفئه جميع الم - ١٦الفئة 
  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٨الفئة 
  ١٤،١٦،٢٨،ـ ٩فى المجال فئات  ٣٥جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٨الفئة 
  ١٤،١٦،٢٨،ـ ٩فى مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - ٤٣الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
٤٥٨٢١٤
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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 
 

    0458216  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة مصرية -اسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية شركة اور

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كورنيش النيل - ابراج النايل سيتى  ٢٠٠٥البرج الجنوبى  ٢٩الدور  ٢٩٠٣الوحدة 

  43 - 39 -38 -35 -28 -16 -14 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩قم جميع المنتجات الواردة بالفئه ر - ٩الفئة 
  ١٤جميع المنتجات الوارد ة بالفئه رقم  - ١٤الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٨الفئة 
  ٩،١٤،١٦،٢٨،٣٨،٤٣فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الوارد بالفئات  - ٣٥الفئة 
  ٣٨فئه جميع الخدمات الواردة بال - ٣٨الفئة 
  ،٩،١٤،١٦،٢٨فى مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  
٤٥٨٢١٥



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1173 
 

 جريدة 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 
 

    0458217  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة مصرية -شركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كورنيش النيل - ابراج النايل سيتى  ٢٠٠٥البرج الجنوبى  ٢٩الدور  ٢٩٠٣الوحدة 

  43 - 39 -38 -35 -28 -16 -14 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٩الفئة 
  ١٤جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٤الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ١٦الفئة 
  ٢٨جميع المنتجات الوارد بالفئه  - ٢٨الفئة 
  ٩،١٤،١٦،٢٨ل الفئات فى مجا ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٨الفئة 
  ،٩،١٤،١٦،٢٨فى مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤٣الفئة 

 

٤٥٨٢١٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطة ممع العالمة رقم 
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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 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0450216  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد  -الحنفى لالستثمار العقارى والتجارة لصاحبها (حنفى بن موسى بن حنفى محمد 
  سعودى الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -عمارة كونكريت  - شارع لبنان ١٣عقار رقم  -الدور الخامس  ١٠شقه رقم 
  الجيزة -المهندسين 

  42 - 38 -35 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات اواردة بافئة  - ١٦الفئة 
  ١٦في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٨خدمات الفئه  - ٣٨الفئة 
  ٤٢خدمات الفئه  - 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 
 

    0450655  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -يوباك ايجيبت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الشيخ زايد  - مول الندي  - ٥٠٢محل 

  38 - 35 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦رقم المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ١٦في مجال الفئة  ٣٥توريد وتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٨خدمات االنترنت الواردة بالفئة رقم  - ٣٨الفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 
 

    0452119  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ابو سومه للتنميه السياحيه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -الزمالك    -أ ش حسن صبرى  ٤

  45 - 44 -43 -41 -39 -36 -35 -25 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
  ٢٥منتجات الواردة بالفئه ال - ٢٥الفئة 
  ٣٥خدمات البيع والتسويق وتنظيم المعارض بهدف البيع الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٦الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
  ٣٩تنظيم الرحالت والسفرالواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤١الخدمات الواردة بالفئه  - ٤١الفئة 
  ٤٣ه الخدمات الواردة بالفئ - ٤٣الفئة 
  ٤٤الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٤الفئة 
  ٤٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٥الفئة 
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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 
 

    0453488  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -محمد متولى محمد متولى رمضان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  خمسة عشرة مايو ١٥مجاورة  ١٢مجموعه  ٣

  43 - 39 -35 -30 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مطبوعات الورقيه الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
  ٣٠المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣٠في مجال منتجات الفئه  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٠التعبئه والتغليف في مجال الفئه  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٣كافيهات الوارده بالفئه رقم  - ٤٣الفئة 

 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
 
 
 

1178 
 

 جريدة 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 
 

    0453489  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -محمد متولى محمد متولى رمضان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  خمسة عشرة مايو ١٥مجاورة  ١٢مجموعه  ٣

  43 - 39 -35 -30 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مطبوعات الورقيه الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
  ٣٠المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣٠في مجال منتجات الفئه  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٠التعبئه والتغليف في مجال الفئه  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٣كافيهات الوارده بالفئه  - 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 
 

    0453490  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -محمد متولى محمد متولى رمضان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  خمسة عشرة مايو ١٥مجاورة  ١٢مجموعه  ٣

  43 - 39 -35 -30 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الورقيه الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
  ٣٠المنتجات الوارده بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣٠في مجال منتجات الفئه  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٠لتعبئه والتغليف في مجال الفئه ا ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٣كافيهات الوارده بالفئه رقم  - ٤٣الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452317  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -بالل حسين محمد يوسف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر -مرسي علم  -مرسي علم 

  39 - 35 -16 -8  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٨الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
   ٣٥الدعاية و االعالن الواردة بالفئة   - ٣٥الفئة 
  ١٦،  ٨في مجال  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 

 

على حدى ١االشتراطات        :      التنازل عن وان 
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 جريدة 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 
 

    0454679  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -براء ماجد حافظ وشريكيه   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -مصطفى النحاس  ٤٨٠ -ب مساكن النقابات م ١٢غرفة من شقة 

  39 - 35 -16 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  خراطيم اطفاء الحريق  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ١٦مطبوعات الشركة الورقيه الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
اطفاء الحريق ) و جميع (خراطيم ٩في مجال  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 

  ١٢و الفئة  ١٧منتجات الفئة 
  (خراطيم اطفاء الحريق ) ٩في مجال  ٣٩جميع خدمات الفئة  - 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 
 

    0454674  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -قية ش .م.م  الناتكس المساهمة للصناعات الور

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦ - ٧٢قطعه   -امتداد الصناعية  الثالثه   -مدينه السادس من اكتوبر الصناعيه 

  39 - 35 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المنتجات الورقيه الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
  ١٦في مجال المنتجات الورقيه الواردة بالفئة  ٣٥ خدمات الفئة - ٣٥الفئة 
  ١٦في مجال المنتجات الورقيه الواردة بالفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1183 
 

 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 
 

    0454676  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -لورقية ش .م.م  الناتكس المساهمة للصناعات ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦ - ٧٢قطعه   -امتداد الصناعية  الثالثه   -مدينه السادس من اكتوبر الصناعيه 

  39 - 35 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المنتجات الورقيه الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ١٦في مجال المنتجات الورقيه الواردة بالفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ١٦في مجال المنتجات الورقيه الواردة بالفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447542  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصريه -مستلزمات الطبيه (ايفا فارما) شركة ايفا فارما لالدوية و ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - الهرم  -كفر الجبل  - متفرع من ترعة المنصوريه  -ش السادات (سلطان سابقا )  ١٧٦
  الجيزه

  44 - 35 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٥في الفئة  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 

 

و غيرها ٣٧١٢٥٥االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443084  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة  -إسكندرية للمواد الغذائية وصناعة األعالف و األجولة البالستيك 
  مصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مركز الدلنجات  -بملك/ عبد العزيز حسين عبد العزيز إبراهيم  -قرية أبو سعيفة 
  البحيرة

  35 - 31 -30 -16 -5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
  ٣١، ٣٠، ١٦، ٥في مجال الفئات  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0450062  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -حسام مختار حسن وشركائة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -هرم  ٢,  ١ش الفقهاء شقة  ١٦

  35 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦ردة بالفئة الكتب والمطبوعات الوا - ١٦الفئة 
  ٣٥التوزيع والتسويق الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1187 
 

 جريدة 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 
 

    0450064  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -حسام مختار حسن وشركائة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - الهرم  ٢,  ١ش الفقهاء شقة  ١٦

  35 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦الكتب والمطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٣٥التوزيع والتسويق الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 

 



اخليةجهاز تنمية التجارة الد  
 
 
 

1188 
 

 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 
 

    0450066  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -حسام مختار حسن وشركائة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - الهرم  ٢,  ١ش الفقهاء شقة  ١٦

  35 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦الكتب والمطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٣٥التوزيع والتسويق الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0449138  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -ابو زيد عبد الحفيظ وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع  -المبني البريدي االستثماري  -الدور الخامس  ٨بور سعيد الوحده رقم 
  الجمهوريه  حي الشرق

  35 - 25 -18  : المةــــــات العـــئف
  

  ١٨منتجات الفئة رقم  - ١٨الفئة 
  ٢٥منتجات الفئة رقم  - ٢٥الفئة 
المساعدة اإلدارية في االستجابة لطلبات المناقصات المعالجة اإلدارية ألوامر  - ٣٥الفئة 

الشراء تنظيم المعارض وخدمات الدعاية واالعالن والعرض عن طريق وسائل 
ل الخدمات االستشارية إلدارة األعمال خدمات التذكير بالمواعيد [وظائف االتصا

المكتب] خدمات جدولة المواعيد [وظائف المكتب] البيع بالمزاد العلني استفسارات 
العمل خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بمطابقة المستثمرين المحتملين من القطاع 

لى التمويل استشارات إدارة األعمال والتنظيم الخاص مع رواد األعمال الذين يحتاجون إ
إدارة أعمال الفنادق خدمات إدارة المشاريع التجارية لمشاريع البناء ملف تعريف 

المستهلك ألغراض تجارية أو تسويقية تحليل سعر التكلفة البحث عن البيانات في ملفات 
سويق المستهدف الكمبيوتر لآلخرين تنظيم المعارض ألغراض تجارية أو دعائية الت

وخدمات البيع بالتجزئةو إدارة السوبر ماركت و المول التجاري واالستيراد والتصدير 
  )٢٥-١٨) في مجال المنتجات (٣٥بالفئة (

 

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 
 

    0449140  

  خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -ابو زيد عبد الحفيظ وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع  -المبني البريدي االستثماري  -الدور الخامس  ٨بور سعيد الوحده رقم 
  الجمهوريه  حي الشرق

  35 - 25 -18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨منتجات الفئة  - ١٨الفئة 
  ٢٥منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
المساعدة اإلدارية في االستجابة لطلبات المناقصات المعالجة اإلدارية ألوامر  - ٣٥الفئة 

الشراء تنظيم المعارض وخدمات الدعاية واالعالن والعرض عن طريق وسائل 
التذكير بالمواعيد [وظائف االتصال الخدمات االستشارية إلدارة األعمال خدمات 

المكتب] خدمات جدولة المواعيد [وظائف المكتب] البيع بالمزاد العلني استفسارات 
العمل خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بمطابقة المستثمرين المحتملين من القطاع 

 الخاص مع رواد األعمال الذين يحتاجون إلى التمويل استشارات إدارة األعمال والتنظيم
إدارة أعمال الفنادق خدمات إدارة المشاريع التجارية لمشاريع البناء ملف تعريف 

المستهلك ألغراض تجارية أو تسويقية تحليل سعر التكلفة البحث عن البيانات في ملفات 
الكمبيوتر لآلخرين تنظيم المعارض ألغراض تجارية أو دعائية التسويق المستهدف 

ة السوبر ماركت والمول التجاري واالستيراد والتصدير وخدمات البيع بالتجزئة و إدار
  )٢٥-١٨) في مجال المنتجات (٣٥بالفئة (

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454725  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل البإسم ط
  

  مصرى الجنسية -فردي  -مي عبد المجيد عبد العزيز عبد المجيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع فتح هللا رفعت ٢٥ -مدينة نصر  -القاهرة 

  35 - 25 -18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨االحذمة الجلدية الواردة بالفئة  - ١٨الفئة 
  ٢٥م منتجات الفئة رق - ٢٥الفئة 
  ٣٥التجارة والتوزيع الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1192 
 

 جريدة 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 
 

    0448795  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  توصيه بسيطة -محمد نبوي محمد ابو زيد و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

التجمع  ٣١٥وجزء من  ٣١٤المقام على ق  ٣١٤ر االول بمبنى هال الدو ١١٤محل 
  الخامس القاهرة الجديده

  37 - 35 -27 -22 -19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 
  ٢٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٢الفئة 
  ٢٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٧الفئة 
  ٢٧-٢٢-١٩في مجال  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٢٧-٢٢-١٩في مجال  ٣٧الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٧الفئة 
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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 
 

    0448405  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ه مصريةشركه مساهم -شركة مصر لالسمنت قنا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة قنا -مدينة قفط 

  39 - 35 -19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩منتجات الفئة  - ١٩الفئة 
  ١٩في مجال  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ١٩في مجال  ٣٩التعبئة والتوزيع بالفئة  - ٣٩الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
وغيرها ٤٣٠٥١٦
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 جريدة 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 
 

    0449620  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -شركة مصر لالسمنت قنا 

  :انوــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة قنا -مدينة قفط 

  39 - 35 -19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩منتجات الفئة  - ١٩الفئة 
  ١٩في مجال الفئة  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ١٩في مجال الفئة  ٣٩التعبئة والتوزيع بالفئة  - ٣٩الفئة 
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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 
 

    0452409  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -احمد محمد عطية السيد العتر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهرة  -التجمع الخامس  -ش التسعين الشمالى  - تريفيوم مول  - ٣٣٣مكتب رقم 
  الجديده

  43 - 35 -19 -6  : المةــــــات العـــفئ
  

مباني  -ألواح بناء من المعدن-مواد بناء من المعدن  -أقواس من المعدن للبناء  - ٦الفئة 
 -تركيبات معدنية للبناء  -تكديس المعدن للبناء -المباني المنقولة من المعدن -من المعدن

تبطين من  -اإلطار المعدني للبناء  -إطارات معدنية للبناء  - وميض المعدن للبناء 
 -ركائز من المعدن للبناء  -قوالب معدنية للبناء  -قوالب معادن للبناء  -معدن للبناء ال

كسوة  -مواد تقوية من المعدن للبناء  -بالط من المعدن للبناء  -قطع من المعدن للبناء 
  ) ٦تبطين الحوائط المعدنية للبناء الواردة بالفئة ( -الحوائط المعدنية للبناء 

  ١٩جات الواردة بالفئه المنت - ١٩الفئة 
المساعدة اإلدارية في االستجابة لطلبات المناقصات المعالجة اإلدارية ألوامر  - ٣٥الفئة 

الشراء تنظيم المعارض وخدمات الدعاية واالعالن والعرض عن طريق وسائل 
االتصال وخدمات السوبر ماركت والمول الخدمات االستشارية إلدارة األعمال خدمات 

المواعيد [وظائف المكتب] خدمات جدولة المواعيد [وظائف المكتب] البيع التذكير ب
بالمزاد العلني استفسارات العمل خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بمطابقة المستثمرين 
المحتملين من القطاع الخاص مع رواد األعمال الذين يحتاجون إلى التمويل استشارات 

مال الفنادق خدمات إدارة المشاريع التجارية لمشاريع إدارة األعمال والتنظيم إدارة أع
البناء ملف تعريف المستهلك ألغراض تجارية أو تسويقية خدمات اتصاالت الشركات 
تحليل سعر التكلفة البحث عن البيانات في ملفات الكمبيوتر لآلخرين تنظيم المعارض 

  )٣٥ألغراض تجارية أو دعائية التسويق المستهدف بالفئة رقم (
  )٤٣خدمات الفئة ( - ٤٣الفئة 
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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 
 

    0438049  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -حديد المصريين إلدارة مشروعات مصانع الصلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  -القطاع الثاني  - ٢٢١ى القطعة المبنى اإلداري المقام عل

  35 - 19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٩الفئة 
  ١٩في مجال الفئة  ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447390  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد احمد نجيب امين علي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -عرب اسكر  -مركز الصف 

  35 - 19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩وجميع منتجات الفئة  ١٩الطوب الوارد بالفئة  - ١٩الفئة 
  ١٩واالستيراد والتصدير في مجال الفئة  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0452398  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -ود سالم طه محمد محم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - ارض اللواء  - ش ترعة الزمر  ٢٥٤

  35 - 1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غيرها١اللواصق والمواد الالصقة الواردة بالفئة ( - ١الفئة 
د والتصدير الواردة خدمات الدعاية واإلعالن واألعمال التجارية واإلستيرا - ٣٥الفئة 

  ) ١) في مجال الفئة (٣٥بالفئة (
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 جريدة 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 
 

    0445303  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية-مظلوم للتجارة و التوكيالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

) بمدينة نصر  ٤٨ - ٤٧ - ٤٦الدور الرابع شقة ارقام ( ٦مدخل  ٣برج  -السراج مول 
  القاهرة - مدينة نصر  -

  35 - 20 -11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١منتجات الفئة  - ١١الفئة 
  ٢٠منتجات الفئة  - ٢٠الفئة 
  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 

 

وغيرها ٣٣٤٤٦٣االشتراطات        :      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 
 

    0448274  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -محمد نبيل فتحي زكي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٦محل  -ش عباس العقاد  - ٣٩عقار رقم  -مدينه نصر  -القاهرة 

  35 - 35 -20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٠الفئة 
  ٢٠فى مجال الفئه  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 

 

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 
 

    0450486  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -فؤاد وليم وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظه الشرقيه -العاشر من رمضان  ٦القطعه رقم  B4المنطقة الصناعيه 

  35 - 20  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٢٠ اثاث مكتبى الوارد بالفئه - ٢٠الفئة 
  ٢٠في مجال  ٣٥البيع و التسويق الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة 
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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 
 

    0450487  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -فؤاد وليم وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظه الشرقيه -العاشر من رمضان  ٦القطعه رقم  B4المنطقة الصناعيه 

  35 - 20  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٢٠اثاث مكتبى الوارد بالفئه  - ٢٠الفئة 
  ٢٠في مجال  ٣٥البيع و التسويق الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1203 
 

 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 
 

    0428646  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -احمد سعد الدين فتح هللا شويل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -سقارة مركز البدرشين  -طريق المريوطية بجوار مرور سقارة 

  35 - 25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
  ٢٥في مجال الفئة  ٣٥التوريد والتوزيع والتسويق بالفئة  - ٣٥ة الفئ

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه
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1204 
 

 جريدة 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 
 

    0451563  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ريكيهمحمد ماهر رضا الشعار و ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  غرب المنطقة الصناعية االولى -أ  ١٣٥ق  - مدينة بدر  -القاهره 

  35 - 25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥منتجات بالفئة  - ٢٥الفئة 
  ٣٥النسويق بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

اس   Sاالشتراطات        :      التنازل عن حرف ال  
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1205 
 

 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

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451569  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد ماهر رضا الشعار و شريكيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  غرب المنطقة الصناعية االولى -أ  ١٣٥ق  - مدينة بدر  -القاهره 

  35 - 25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
  ٣٥التسويق بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0448777  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -مو. سو. للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

تقاطع شارع محمد عبد ربه  ٤تقسيم حوض سيدى عامر رقم  ٢و  ١القطعتين رقمى 
  الجيزة -الهرم  -منطقة غطاطى فيصل  -غطاطى من شارع عبيدة الجراح 

  35 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

جمدة اللحوم والدواجن واالسماك والطيور ومستخرجاتها وخالصاتها الم - ٢٩الفئة 
  ٢٩والمحفوظة والجاهزة بكافة انواعها بالفئة 

لوجو الشركة بوصفة من االعمال التجارية وخدمات االستيراد والتصدير  - ٣٥الفئة 
  في مجال اللحوم والدواجن ٣٥والتسويق بالفئة 
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453692  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة كوتكس للدهانات ش م م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ج -المنطقة الصناعية الحرفيه  - ١قطعة  -مدينة بدر 

  35 - 2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢الدهانات بالفئة  - ٢الفئة 
  ٢ل الفئة في مجا ٣٥االسنيراد و التصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدمها مجمعة
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1208 
 

 جريدة 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 
 

    0450337  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة روشتان للصناعات الغذائية 

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

التجمع الثالث  -العين السخنة  -المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية  ٢٥القطعة رقم 
  القاهرة -القاهرة الجديدة  -

  35 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠شيكوالته سبريد الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣٥التسويق بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 جريدة 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
 

    0429837  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - شركة امريكان دريم دونتس مصر االغذية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية A - ١المنطقة الصناعية الثالثة  ٣/٣٦قطعة رقم  -العاشر من رمضان 

  35 - 31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
  ٣١-١٧في مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
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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 
 

    0435417  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ساهمهشركة م -بارادايس بارك -الدولية للمقاوالت المشروعات الزراعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الدقي  -ش الزهراء ٥

  35 - 31  : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

عالمة مرتبطة مع االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة ـــ ال
١٧٥٨٨٦العالمة 
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 جريدة 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 
 

    0443897  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - سامح على عبد الموجود حسن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اءش الترعه بجوار ملعب الخولى القنطرة البيض

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

  ٢٩البان ولحوم واسماك وزيت زيتون الواردة بالفئة رقم  - ٢٩الفئة 
  ٣٠اعشاب وعسل النحل الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
  ٣١حضروات وفاكهه الواردة بالفئة رقم  - ٣١الفئة 
  ٣٢مياه معدنيه الواردة بالفئة رقم  - ٣٢الفئة 
  ٣٢ - ٣١ - ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٥خدمات تسويق بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1212 
 

 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 
 

    0448975  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -يدرز حروب للصناعات الغذائية شركة براندز بل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الحى السابع الشروق ٢مجاورة  ٢٤٠القطعه 

  43 - 39 -35 -32 -31 -30 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 

  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١ة الفئ
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
  ٣٢ - ٣١ - ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٢ - ٣١ - ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٢الواردة بالفئه جميع الخدمات  - 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 
 

    0449028  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -ابراهيم محمد محمد ابراهيم خشان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -حمد خشان ومحمد  محمد ابراهيم بلجاى بملك/ كفر أبو شوارب بملك/ عاشور محمد م
  الدقهلية -مركز و مدينه المنصورة 

  39 - 35 -32  : المةــــــات العـــفئ
  

"المشروبات غير الكحولية والعصائر و مشروبات مستخلصه من الفواكه  - ٣٢الفئة 
وعصائر الفواكه و شراب ومستحضرات أخرى لتحضير المشروبات وجميعها وارد 

   ٣٢بالفئة 
المشروبات غير الكحولية والعصائر و  ٣٢في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥لفئة ا

مشروبات مستخلصه من الفواكه وعصائر الفواكه و شراب ومستحضرات أخرى 
  ٣٢لتحضير المشروبات وجميعها وارد بالفئة 

  
تعبئة والتغليف في مجال المشروبات غير الكحولية  ٣٩خدمات الفئة   - ٣٩الفئة 

لعصائر و مشروبات مستخلصه من الفواكه وعصائر الفواكه و شراب ومستحضرات وا
  ٣٢أخرى لتحضير المشروبات وجميعها وارد بالفئة 

"  
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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 
 

    0410793  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -قبيصي للعصائر شركة ال - سيد نادى سيد وشريكة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -روض الفرج  -ش غبروص ٣

  35 - 32  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢العصائر بالفئة  - ٣٢الفئة 
  ٣٥بيع و شراء العصائر الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
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1215 
 

 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 
 

    0451860  

  خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2021/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - عادل عبد العزيز المتولي عناب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مركز سمنود بملك /محمد عبد الفتاح ابراهيم عناب -محلة زياد  -الغربية 

  39 - 35 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣الوجه الوارد بالفئة  صابون - ٣الفئة 
  ٣في مجال الصابون الوجه الوارد بالفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣في مجال الصابون الوجه الوارد بالفئة  ٣٩خدمات الفئة  - 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 
 

    0452404  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

  :تسجيلال إسم طالب
  

  شركه تضامن -احمد محمد عطية و شريكتة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  43 - 42 -37 -36 -35  : المةــــــات العـــفئ
  

تجابة لطلبات المناقصات المعالجة اإلدارية ألوامر المساعدة اإلدارية في االس - ٣٥الفئة 
الشراء تنظيم المعارض وخدمات الدعاية واالعالن والعرض عن طريق وسائل 

االتصال وخدمات السوبر ماركت والمول الخدمات االستشارية إلدارة األعمال خدمات 
] البيع التذكير بالمواعيد [وظائف المكتب] خدمات جدولة المواعيد [وظائف المكتب

بالمزاد العلني استفسارات العمل خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بمطابقة المستثمرين 
المحتملين من القطاع الخاص مع رواد األعمال الذين يحتاجون إلى التمويل استشارات 
إدارة األعمال والتنظيم إدارة أعمال الفنادق خدمات إدارة المشاريع التجارية لمشاريع 

لف تعريف المستهلك ألغراض تجارية أو تسويقية خدمات اتصاالت الشركات البناء م
تحليل سعر التكلفة البحث عن البيانات في ملفات الكمبيوتر لآلخرين تنظيم المعارض 

  )٣٥ألغراض تجارية أو دعائية التسويق المستهدف بالفئة رقم (
  ٣٦الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
  ٣٧لواردة بالفئه الخدمات ا - ٣٧الفئة 
  ٤٢الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٢الفئة 
  ٤٣الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 
 

    0447444  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -البروج مصر للتشييد والبناء 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -شيراتون النزهه   -شارع الملتقى العربى  ٤٩

  37 - 36 -35  : المةــــــات العـــفئ
  

المساعدة اإلدارية في االستجابة لطلبات المناقصات المعالجة اإلدارية ألوامر  - ٣٥الفئة 
يق وسائل الشراء تنظيم المعارض وخدمات الدعاية واالعالن والعرض عن طر

االتصال وخدمات السوبر ماركت والمول الخدمات االستشارية إلدارة األعمال خدمات 
التذكير بالمواعيد [وظائف المكتب] خدمات جدولة المواعيد [وظائف المكتب] البيع 

بالمزاد العلني استفسارات العمل خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بمطابقة المستثمرين 
قطاع الخاص مع رواد األعمال الذين يحتاجون إلى التمويل استشارات المحتملين من ال

إدارة األعمال والتنظيم إدارة أعمال الفنادق خدمات إدارة المشاريع التجارية لمشاريع 
البناء ملف تعريف المستهلك ألغراض تجارية أو تسويقية خدمات اتصاالت الشركات 

لفات الكمبيوتر لآلخرين تنظيم المعارض تحليل سعر التكلفة البحث عن البيانات في م
  )٣٥ألغراض تجارية أو دعائية التسويق المستهدف بالفئة رقم (

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٦الفئة 
  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٧الفئة 

 

عالمة مرتبطة مع ال -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
٣٥٧٥٠١العالمة رقم 



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة 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 
 

    0450913  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  ذات مسئولية محدودة -المطلوب للتسويق واالستشارات العقارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة الجديدة - ١شقة رقم  - ٧ش البنفسج  ٢٠٩

  37 - 36 -35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥التسويق العقاري الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٦االستثمار العقاري الوارد بالفئة  - ٣٦الفئة 
  ٣٧المقاوالت الواردة بالفئة  - ٣٧الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 
 

    0448560  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة محمود عادل محمد مرسي و شريكته 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك / عادل محمد  -ش محمد عبده  توريل   ٩الدقهليه ثان المنصورة حى شرق 
  مرسي

  37 - 36 -35 -6  : المةــــــات العـــفئ
  

مباني  -ألواح بناء من المعدن-مواد بناء من المعدن  -أقواس من المعدن للبناء  - ٦الفئة 
 -تركيبات معدنية للبناء  -تكديس المعدن للبناء -المباني المنقولة من المعدن -من المعدن

تبطين من  -اإلطار المعدني للبناء  -إطارات معدنية للبناء  - وميض المعدن للبناء 
 -ركائز من المعدن للبناء  -قوالب معدنية للبناء  -الب معادن للبناء قو -المعدن للبناء 

كسوة  -مواد تقوية من المعدن للبناء  -بالط من المعدن للبناء -قطع من المعدن للبناء 
  ) ٦تبطين الحوائط المعدنية للبناء الواردة بالفئة ( -الحوائط المعدنية للبناء 

الستجابة لطلبات المناقصات المعالجة اإلدارية ألوامر المساعدة اإلدارية في ا - ٣٥الفئة 
الشراء تنظيم المعارض وخدمات الدعاية واالعالن والعرض عن طريق وسائل 

خدمات التذكير بالمواعيد [وظائف -االتصال و الخدمات االستشارية إلدارة األعمال 
لني استفسارات البيع بالمزاد الع -خدمات جدولة المواعيد [وظائف المكتب]-المكتب] 

العمل خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بمطابقة المستثمرين المحتملين من القطاع 
الخاص مع رواد األعمال الذين يحتاجون إلى التمويل استشارات إدارة األعمال والتنظيم 

إدارة أعمال الفنادق خدمات إدارة المشاريع التجارية لمشاريع البناء ملف تعريف 
غراض تجارية أو تحليل سعر التكلفة البحث عن البيانات في ملفات المستهلك أل

الكمبيوتر لآلخرين تنظيم المعارض ألغراض تجارية أو دعائية التسويق المستهدف 
  ٣٥بالفئة 
  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
راج استشارات إنشائية_اصالح اسالك الطاقة _احكام سد المباني _استخ - ٣٧الفئة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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

المعادن_االشراف علي انشاء المباني _االصالح تحت الماء _االنشاء _ االنشاءات 
تحت الماء _ البناء _ البناء بالطوب _التجصيص_التزفيت _السنفرة بالرمل _انشاء 

تأجير الجرافات _تأجير -المصانع _انشاء الموانئ _بناء اكشاك و محالت عرض 
عدات االنشاء _تجديداألثاث _تركيب االبواب و الحفارات _تأجير الرافعات _تأجير م

النوافذ_تركيب المرافق في مواقع البناء _تركيب و اصالح اجهزة تكييف الهواء 
_تركيب و اصالح األجهزة االنذار ضد السرقة _ تركيب و اصالح اجهزة االنذار ضد 

ومات الحريق _ تركيب و اصالح التلفونات _ تركيب و اصالح المصاعد_ تقديم معل
البناء _تنظيف البالط المضلع _ تنظيف السطوح الخارجية للمباني _تنظيف الشوارع 

_تنظيف المباني من الداخل _ تنظيف النوافذ _ تنظيف و اصالح المراجل _حفر االبار 
_ خدمات استخراج الحجارة _ خدمات النجارة _ دهان االسطح الداخلية و الخارجية _ 

مواسير _ صيانة االثاث _ عزل المباني _ عمليات الحفر سباكه المواسير _ شحذ ال
العميقة ألبار النفط او الغاز _ معالجه المباني لمنع الرطوبة _ مقاومة الصدأ _نصب 

  ٣٧السقاالت _ هدم المباني بالفئه 
 

 العالمه مرتبطه مع العالمه رقم -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
٣٧٩٦٧٥



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437498  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -االهلى ممكن لخدمات التحميل االلكترونى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -هـ شارع النصر  ٦/٥عقار رقم 

  36 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥التوكيالت التجارية الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٦الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٣٦الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 
 

    0452406  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -احمد محمد عطية وشريكتة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  42 - 38 -37 -36 -35  : المةــــــات العـــفئ
  

المساعدة اإلدارية في االستجابة لطلبات المناقصات المعالجة اإلدارية ألوامر  - ٣٥الفئة 
الشراء تنظيم المعارض وخدمات الدعاية واالعالن والعرض عن طريق وسائل 

االتصال وخدمات السوبر ماركت والمول الخدمات االستشارية إلدارة األعمال خدمات 
كتب] خدمات جدولة المواعيد [وظائف المكتب] البيع التذكير بالمواعيد [وظائف الم

بالمزاد العلني استفسارات العمل خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بمطابقة المستثمرين 
المحتملين من القطاع الخاص مع رواد األعمال الذين يحتاجون إلى التمويل استشارات 

دارة المشاريع التجارية لمشاريع إدارة األعمال والتنظيم إدارة أعمال الفنادق خدمات إ
البناء ملف تعريف المستهلك ألغراض تجارية أو تسويقية خدمات اتصاالت الشركات 
تحليل سعر التكلفة البحث عن البيانات في ملفات الكمبيوتر لآلخرين تنظيم المعارض 

  )٣٥ألغراض تجارية أو دعائية التسويق المستهدف بالفئة رقم (
  ٣٦الواردة بالفئه  الخدمات - ٣٦الفئة 
  ٣٧الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٧الفئة 
  ٣٨الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٨الفئة 
  ٤٢الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٢الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 
 

    0445008  

  خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2021/06/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -محمد سليمان السيد سليمان الطويل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - المعادى  -ر الشطر السادس  ٢٣ق 

  39 - 38 -35 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩ االلبان الوارده بالفئه - ٢٩الفئة 
  ٣٥التسويق الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٨الموقع االلكترونى الوارد بالفئة  - ٣٨الفئة 
  ٣٩التعبئه والتغليف الوارد بالفئه  - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445217  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ين للتجارة والصناعة شركة طيبة رن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

متفرع من شارع ترعة  -ش ترعة الحلو  -أبراج سفنكس  -البرج الثاني  ٢٨مكتب 
  الجيزة -الهرم  -المنصورية 

  43 - 38 -35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١-٩-٧-٢١-٢٤في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٨الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة 
  ٤٣الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445371  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - شركة لكس ميدى كارد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  األسكندرية -قسم سيدي جابر  - سبورتنج  -شارع سيدي جابر  ١

  44 - 38 -35  : المةــــــات العـــفئ
  

اية و االعالن و خدمات ادارة و في مجال خدمات الدع ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  توجيه األعمال و التسويق و تنظيم المعارض و المؤتمرات.

  ٣٨خدمات الفئة  - ٣٨الفئة 
  ٤٤خدمات الفئة  - ٤٤الفئة 

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1226 
 

 جريدة 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 
 

    0445022  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد عادل عباس ابو العال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ممر  ش الواحه مدينه قباء بالقرب من الكنيسه اول السالم ٢

  41 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥التسويق االلكتروني الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٨موقع الكترونى الوارد 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 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450755  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -م م  شركة ديجنيتي اس سي اس لخدمات رعاية كبار السن ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -  ٦شقه رقم  - الدور السادس   -كورنيش المعادي  ٥٣

  39 - 35 -20  : المةــــــات العـــفئ
  

كراسي استحمام، مقاعد مهيأة لالستخدام من قبل األشخاص الذين يعانون من  - ٢٠الفئة 
راتب سرير، سرائر قابلة للتعديل، كرسي السرير، صعوبات في الحركة، سرائر، م

سرائر مطوية، سرائر قابلة للنقل، سرائر محمولة، سرائر مستشفى، فراش، مراتب، 
وسائد، سرائر الحضانة [بخالف أغطية السرير]، األثاث القابل للتحويل إلى سرائر، 

من قبل أولئك  سرائر هيدروستاتيكية ليست لألغراض الطبية، سرائر مهيأة لالستخدام
الذين يعانون من صعوبات في الحركة، أثاث مهيأ لالستخدام من قبل أولئك الذين يعانون 

من صعوبات في الحركة، مقاعد عمل للمعاقين جسديًا أولئك الذين يعانون من إعاقة 
حركية، كراسي متحركة لالستحمام، مقاعد دش، كراسي دش بعجالت، أثاث للمعاقين 

ذين يعانون من ضعف الحركة والمعاقين، أثاث الحضانة، أثاث حمام جسديًا أولئك ال
  .٢٠السباحة و بشكل عام جميع المنتجات المدرجة في الفئة 

إدارة األعمال وإدارة دور رعاية المسنين أو المعوقين، إدارة األعمال وإدارة  - ٣٥الفئة 
مال وإدارة مرافق مرافق دور رعاية المسنين لكبار السن أو المعاقين، إدارة األع

الرعاية النهارية لكبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقة، توفير األعمال إدارة وتنظيم 
دور رعاية المسنين، إدارة األعمال وإدارة مرافق دور رعاية المسنين، خدمات وكاالت 

التوظيف المتعلقة بوضع األطباء والتمريض والعاملين، خدمات البيع بالتجزئة التي 
مخازن الحديقة والحدائق ودور الحضانة و بشكل عام جميع خدمات المدرجة  تقدمها

  .٣٥تحت الفئة 
تأمين المواصالت لكبار السن أو المعوقين، خدمات النقل ورحالت  - ٣٩الفئة 

المعوقين، توفير النقل للمسنين أو المعوقين، توفير النقل لكبار السن أو المعوقين 
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 جريدة 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

ات المجهزة بمنصات الرفع، تنظيم الرحالت، ترتيب [خدمات خيرية]، تأجير المركب
الرحالت اليومية ،تنظيم رحالت السفر والقوارب، تنظيم الرحالت اليومية وحجزها، 

ترتيب وتنظيم وإجراء رحالت ركوب الدراجات، خدمات النقل والرحالت لألشخاص 
الت النهارية، ذوي اإلعاقة، تخطيط وترتيب جوالت السفر لمشاهدة معالم المدينة، الرح

الرحالت ،الرحالت اليومية، الجوالت السياحية، تنظيم النقل والرحالت اليومية للمعاقين 
  .٣٩و بشكل عام جميع خدمات المدرجة تحت الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448354  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئؤلية محدوده -فى للتجارة وتوزيع البن سوي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلوان -أ ش احمد  انسي تقاطع محمد السيد احمد  ٢٨ -الدور الثاني  -٣شقة 

  39 - 35 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠البن بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣٥التجارة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٩تعبئة والتغليف والتوزيع بالفئة ال - ٣٩الفئة 
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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 
 

    0436347  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -صبري محمد علي الصيفي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك/ بسيمة محمد ابراهيم الصوفاني -شابة  مركز دسوق العتيقي الجمايلة -كفر الشيخ 

  40 - 39 -35  : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية واالعالن وادارة االعمال وتوجيه االعمال , مواقع  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  االلكترونية , تسويق االلكتروني في مجال االرز

  االرزتعبئة وتغليف في مجال  ٣٩خدمات الفئة   - ٣٩الفئة 
  ٤٠مضارب بالفئة   - ٤٠الفئة 
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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 
 

    0445822  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  - جمعه لتصنيع الجيالتي و المثلجات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك / احسان جمعة منصور -بيضاء مركز تمي االمديد ال -تمي االمديد  -الدقهلية 

  43 - 39 -35 -31 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣١منتجات الفئه  - ٣١الفئة 
  ٣١، ٢٩في مجال ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣١، ٢٩في مجال  ٣٩خدمات الفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٣خدمات الفئه  - 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 
 

    0444108  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -سليمان سعيد سلميان عبد الصمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك سعيد سليمان  -القليوبية  -مركز القناطر الخيرية  -باسوس  -ش المدرسة االبتدائي 
  عبد الصمد

  43 - 39 -35  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٨ - ١١ - ٩فى مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ١١ -٩ - ٨فى مجال الفئات  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 
  ٤٣خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 

 

الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان 
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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 
 

    0448375  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -وحيد سعيد سليمان عبد الصمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -باسوس شارع الرشاح ملك سعيد عبد الصمد القناطر الخيرية 

  39 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧-١٦-١١-٩-٨-٧-٦في مجال الفئات  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ١٧-١٦- ١١-٩-٨- ٧-٦في مجال الفئات  ٣٩الخدمات الواردة بالفئه   - 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 
 

    0442558  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة - KEVAشركة كيفا لمستحضرات التجميل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش مستجد من ش الغاز ارض ميدو قباء السالم اول ٦عقار رقم 

  35 - 3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
وباالخص االستيراد والتصدير والدعايه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 

  ٣واالعالن في مجال الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1235 
 

 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 
 

    0423696  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -مصر تالتين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الشروق  - ٦منطقة  - ٢٥مربع  ١٤٩عمارة  ٢

  41 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥الدعاية واالعالن الواردة بالفئة   - ٣٥الفئة 
  ٤١خدمات الفئة رقم  - ٤١الفئة 

 

التنازل عن كلمة  -الصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة ب
مصر فى الوضع العادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1236 
 

 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 
 

    0441713  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -  GIRAFFICSشركة جيرافيكس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديده  - ارض الجولف   -شارع مختار المصرى  ١٠

  41 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥الدعاية واالعالن الواردة بالفئه رقم  - ٣٥الفئة 
  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 
 

    0452684  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه منطقه حره -شركة بلينك تيكنولوجي ش.م.ح 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دبى االمارات العربية المتحدة ٩٣٤٥٥٤ص ب 

  42 - 35 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

ئية، . األجهزة واألدوات العلمية، البحرية، المساحية، الفوتوغرافية، السينما - ٩الفئة 
البصرية، للوزن، للقياس، للتأشير، الفحص (إشراف)، المنقذة للحياة والتعليم؛ أجهزة 

وأدوات إلجراء تحويل الكهرباء أو تبديلها أو تحويلها أو تجميعها أو تنظيمها أو التحكم 
فيها؛ جهاز لتسجيل الصوت أو الصور أو نقلها أو إعادة إنتاجها؛ ناقالت البيانات 

، ووسائط التسجيل DVDأقراص التسجيل؛ أقراص مضغوطة، أقراص المغناطيسية، 
الرقمية األخرى؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية؛ ماكينات تسجيل 

المدفوعات النقدية، واألالت الحاسبة، ومعدات معالجة البيانات، وأجهزة الكمبيوتر، 
  ٩برامج الكمبيوتر وجهاز إطفاء الحريق بالفئه 

الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال التجارية؛ إدارة األعمال؛ وظائف مكتبية.   - ٣٥ئة الف
 )٣٥  (  

الخدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والتصميم المتعلق بها؛ خدمات  - ٤٢الفئة 
  ٤٢التحليل والبحث الصناعي؛ تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الكمبيوتر بالفئه 
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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 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0452162  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -يوسف فرج سيد مبروك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اكتوبر  ٦االكثر تميزا الشيخ زايد مدينه  ٧ح  ٢مح  ١عقار 

  42 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

المساعدة اإلدارية في االستجابة لطلبات المناقصاتالمعالجة اإلدارية ألوامر  - ٣٥الفئة 
الشراء تنظيم المعارض والمعرض العقاري وخدمات الدعاية واالعالن والعرض عن 
طريق وسائل االتصال وخدمات السوبر ماركت والمول الخدمات االستشارية إلدارة 

عيد [وظائف المكتب]خدمات جدولة المواعيد [وظائف األعمالخدمات التذكير بالموا
المكتب]البيع بالمزاد العلنياستفسارات العملخدمات الوساطة التجارية المتعلقة بمطابقة 

المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص مع رواد األعمال الذين يحتاجون إلى 
خدمات إدارة المشاريع التمويالستشارات إدارة األعمال والتنظيمإدارة أعمال الفنادق

التجارية لمشاريع البناءملف تعريف المستهلك ألغراض تجارية أو تسويقيةخدمات 
اتصاالت الشركاتتحليل سعر التكلفةالبحث عن البيانات في ملفات الكمبيوتر 

لآلخرينوتنظيم المعارض ألغراض تجارية أو دعائيةالتسويق المستهدف بالفئة رقم 
)٣٥(  

  ٤٢الفئه رقم  خدمات - ٤٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1239 
 

 جريدة 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 
 

    0447821  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -توب ليفل للخدمات الغذائية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديده  - ش عمر بن الخطاب  ٩٧

  43 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥االستيراد الوارد بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
  ٤٣المطاعم الواردة بالفئة رقم  - ٤٣الفئة 

 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
 
 
 

1240 
 

 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 
 

    0451127  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ضامنشركة ت -محمد ابراهيم وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش السلطان قابوس شرم الشيخ جنوب سيناء ٣محل رقم 

  43 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣٥سوبر ماركت الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٤٣كافية الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 

 

٤٤٦٤٠٩االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454524  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - الغفير للمطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ع التجم - مركز المدينة  -القطاع االول  ٢- ١ -محل بالدور االرضي واالول  ١٠٥قطعة 
  اول -القاهرة الجديدة  -الخامس 

  43 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥خدمات التيك اواي بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٤٣المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1242 
 

 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 
 

    0437112  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/04  

  :التسجيل بإسم طال
  

  -شركة العالمية لالستثمار التجارى والعقارى الزاهر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  -قسم الدقى  -ش المساحه  ٥

  44 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

ادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى والدعاية واالعالن المتحدة فى  - ٣٥الفئة 
رة عمل تجارى , المساعدة فى تفعيل او ادارة عمل تجارى , المساعدة فى تفعيل او ادا

توجيه الشئون االدارية او الفعاليات التجارية لمشروع تجارى او صناعى , خدمات 
تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشرائها 

مات خالل محالت تجزئة ومنافذ البيع بالجملة عند الحاجة ويمكن ان توفر مثل هذه الخد
  ٣٥الواردة بالفئة رقم 

الخدمات الطبية , الخدمات البيطرية , خدمات العناية الصحية والمحافظة  - ٤٤الفئة 
على جمال الكائنات البشرية او الحيوانات , خدمات الزراعة والبستنة والغابات , 

لصناعى , خدمات االستشارات الصيدالنية خدمات التحاليل الطبية , خدمات التلقيح ا
  ٤٤الواردة بالفئة رقم 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1243 
 

 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 
 

    0450859  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عمرو عفيفى جالل عفيفي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الملك فيصل ٣٩الول بعد االرضى بالدور ا ٢شقه 

  44 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣٥االداره الوارده بالفئه   - ٣٥الفئة 
  ٤٤مراكز طبيه الوارده بالفئه   - ٤٤الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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1244 
 

 جريدة 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 
 

    0449752  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة - الشركة القومية للتجارة ان تى سى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديده  -ش رمسيس روكسي  ٥٤

  35 - 10 -5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥ة االدوية بالفئ - ٥الفئة 
  ١٠المستلزمات الطبيه بالفئة  - ١٠الفئة 
  ٣٥البيع و التسويق بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443518  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -احمد محمد جمعه محمد عاصي و شريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الزقازيق -حي المستشارين  -ش محمد حمدي  - ٣عمارة -الشرقيه  

  35 - 5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع منتجات الفئة  - ٥الفئة 
  ٥لفئة في مجال ا ٣٥التجارة و التوزيع بالفئة  - ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1246 
 

 جريدة 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 
 

    0443521  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن - احمد محمد جمعه محمد عاي و شريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الزقازيق -حي المستشارين  -ش محمد حمدي  - ٣عمارة -الشرقيه  

  35 - 5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع منتجات الفئة  - ٥الفئة 
  ٥في مجال الفئة  ٣٥التجارة و التوزيع بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه
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1247 
 

 جريدة 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 
 

    0452407  

  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 

  43 - 35 -6  : المةــــــات العـــفئ
  

مباني  -ألواح بناء من المعدن-مواد بناء من المعدن  -معدن للبناء أقواس من ال - ٦الفئة 
 -تركيبات معدنية للبناء  -تكديس المعدن للبناء -المباني المنقولة من المعدن -من المعدن

تبطين من  -اإلطار المعدني للبناء  -إطارات معدنية للبناء  - وميض المعدن للبناء 
 -ركائز من المعدن للبناء  -قوالب معدنية للبناء  -اء قوالب معادن للبن -المعدن للبناء 

كسوة  -مواد تقوية من المعدن للبناء  -بالط من المعدن للبناء  -قطع من المعدن للبناء 
  ) ٦تبطين الحوائط المعدنية للبناء الواردة بالفئة ( -الحوائط المعدنية للبناء 

بات المناقصات المعالجة اإلدارية المساعدة اإلدارية في االستجابة لطل  - ٣٥الفئة 
ألوامر الشراء تنظيم المعارض وخدمات الدعاية واالعالن والعرض عن طريق وسائل 
االتصال وخدمات السوبر ماركت والمول الخدمات االستشارية إلدارة األعمال خدمات 

التذكير بالمواعيد [وظائف المكتب] خدمات جدولة المواعيد [وظائف المكتب] البيع 
المزاد العلني استفسارات العمل خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بمطابقة المستثمرين ب

المحتملين من القطاع الخاص مع رواد األعمال الذين يحتاجون إلى التمويل استشارات 
إدارة األعمال والتنظيم إدارة أعمال الفنادق خدمات إدارة المشاريع التجارية لمشاريع 

المستهلك ألغراض تجارية أو تسويقية خدمات اتصاالت الشركات البناء ملف تعريف 
تحليل سعر التكلفة البحث عن البيانات في ملفات الكمبيوتر لآلخرين تنظيم المعارض 

  )٣٥ألغراض تجارية أو دعائية التسويق المستهدف بالفئة رقم (
  )٤٣خدمات الفئة ( - ٤٣الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1248 
 

 جريدة 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

الحروف كال علي حدي و في الوضع العادياالشتراطات        :      التنازل عن 
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 جريدة 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 
 

    0450004  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -امباير ايجيبت لالعمال التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجديده مكرر فريد سميكه مصر ١٠٩

  35 - 6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦منتجات الواح االلومنيوم بالفئة  - ٦الفئة 
  ٦فى مجال الفئه  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 
 

    0452779  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -فايشن تكنولوجي انو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩منتجات الفئه  - ٩الفئة 
  ٣٥ابلكيشن موقع الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة 

 



التجارة الداخلية جهاز تنمية  
 
 
 

1251 
 

 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 
 

    0452248  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ابو سومة للتنمية السياحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الزمالك القاهرة -أ ش حسن صبرى 

  37 - 36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٧الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1252 
 

 جريدة 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 
 

    0453540  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ابو سومة للتنمية السياحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -أ ش حسن صبري الزمالك  ٤

  37 - 36  : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٦الفئة 
  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٧الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1253 
 

 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 
 

    0452375  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

مصرى  -فرد  - الجمهورية لالستثمار العقارى لصاحبها احمد محمد عطية السيد العتر 
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة الجديده -التجمع الخامس  -تريفيوم مول ش التسعين الشمالى  ٣٣٣مكتب رقم 

  42 - 38 -37 -36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٧الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٨الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٢الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1254 
 

 جريدة 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 
 

    0452376  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -احمد محمد عطية السيد العتر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة الجديده -التجمع الخامس  -ش التسعين الشمالى  -تريفيوم مول  ٣٣٣مكتب رقم 

  42 - 38 -37 -36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦ع الخدمات الواردة بالفئه جمي - ٣٦الفئة 
  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٧الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٨الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٢الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1255 
 

 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 
 

    0452378  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -احمد محمد عطية و شريكتة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  42 - 38 -37 -36  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦ جميع الخدمات الواردة بالفئه - ٣٦الفئة 
  

  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٧الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٨الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٢الفئة 

 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف االنجليزيه كال عي حدي و في الوضع العادي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1256 
 

 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 
 

    0434416  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  - عاصم صالح محمود حسن عيد وشريكته 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية - مركز ميت غمر  - بملك محمود صالح محمودحسن  - كفر نعمان 

  42 - 38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨ميع الخدمات الواردة بالفئة رقم ج - ٣٨الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٢الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1257 
 

 جريدة 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 
 

    0442350  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئولية محدودة -شركة محصولى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - كورنيش المعادي  -ابراج المعادي ستارز  -أ  ٢برج  ٢٥الدور 

  42 - 38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨جميع خدمات الفئة  - ٣٨الفئة 
  ٤٢جميع خدمات الفئة  - ٤٢الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1258 
 

 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 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0444840  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  مساهمة مصرية  -الشركة المصرية لالتصاالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سنترال رمسيس شارع رمسيس القاهرة

  42 - 38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨ات الواردة بالفئه جميع الخدم - ٣٨الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئه - ٤٢الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1259 
 

 جريدة 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 
 

    0444841  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة   مساهمة مصرية -رية لالتصاالت الشركة المص

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سنترال رمسيس ش رمسيس القاهرة

  42 - 38  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٨الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئه - ٤٢الفئة 

 

ص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1260 
 

 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 
 

    0434750  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد   -على محمد محمود هليل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مركز دمنهور  -مد العطار بملك / محمد عبد العظيم مح -قرطسنا  -عزبة شعير 
  البحيرة

  39 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا ، والساغو و البن  - ٣٠الفئة 
اإلصطناعي ، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر 

الخميرة ومسحوق الخبيز ، الملح والحلويات المثلجة ، عسل النحل والعسل األسود ، 
والخردل ، الخل ، الصلصات (التوابل) البهارات ، الثلج وكافة المنتجات الواردة بالفئة 

٣٠   
النقل وتغليف وتخزين السلع فى مجال البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز  - ٣٩الفئة 

لمصنوعة من والتابيوكا ، والساغو و البن اإلصطناعي ، الدقيق والمستحضرات ا
الحبوب والخبز والفطائر والحلويات المثلجة ، عسل النحل والعسل األسود ، الخميرة 

ومسحوق الخبيز ، الملح والخردل ، الخل ، الصلصات (التوابل) البهارات ، الثلج 
  ٣٩وكافة المنتجات الواردة بالفئة 

 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
 
 
 

1261 
 

 جريدة 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 
 

    0445192  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -بلد الغريب إلدارة المطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -القاهرة الجديدة  -المنطقة الصناعية  -منطقة الصناعات الصغيرة  - ١٢مصنع رقم 
  القاهرة -التجمع الثالث 

  39 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠وجبات جاهزة من األسماك الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
  ٣٩تعبئة وتغليف المواد الغذائية الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1262 
 

 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 
 

    0448431  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

فردى مصرى  - سمير سامى سمعان اسكندر  - الرواد لتعبئة وتغليف المواد الغذائية 
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  صبرى جرجس اسكندر -بملك  - القليوبية  - قليوب  -منطى

  39 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠العسل الوارد بالفئه  - ٣٠ الفئة
  ٣٠في مجال العسل الوارد بالفئه  ٣٩خدمات التعبئه والتغليف الوارده بالفئه  - ٣٩الفئة 

 

وغيرها ٢٦٠٥٩٥االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1263 
 

 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 
 

    0447311  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -حمدى محمود امين بكر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االقصر اسنا كيمان المطاعنه

  40 - 39 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩الدواجن الواردة بالفئة   - ٢٩الفئة 
  ٢٩الفئةفي مجال  ٣٩التعبئه والتغليف بالفئة  - ٣٩الفئة 
  مجزر آلى - ٤٠الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1264 
 

 جريدة 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 
 

    0445193  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  محدودةشركة ذات مسئولية  -بلد الغريب إلدارة المطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -القاهرة الجديدة  -المنطقة الصناعية  -منطقة الصناعات الصغيرة  - ١٢مصنع رقم 
  القاهرة -التجمع الثالث 

  43 - 39  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٩تعبئة وتغليف المأكوالت الجاهزة الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
  ٤٣وب الواردة بالفئة مطاعم وكوفي ش - ٤٣الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1265 
 

 جريدة 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 
 

    0448003  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة رواد التميز للتدريب والتطوير وادارة المشاريع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - الدقى  -ش ينبع متفرع من ش االنصار 

  44 - 42 -41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١الخدمات الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
  ٤٢الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٢الفئة 
  ٤٤الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 

 

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

    0448004  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة رواد التميز للتدريب والتطوير وادارة المشاريع 

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

  ش ينبع متفرع من ش االنصار الدقى الجيزة

  44 - 42 -41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١الخدمات الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
  ٤٢الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٢الفئة 
  ٤٤الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 

 

حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب  -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 
 

    0439709  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة انيجما 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ٥شقة  -الدور الثالث  -ن شارع دكتور زكريا البرديسي من محور طه حسي ١٢
  القاهرة - النزهة الجديدة 

  45 - 42 -41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع ما ورد بالفئة  - ٤١الفئة 
  ٤٢جميع ما ورد بالفئة  - ٤٢الفئة 
  ٤٥جميع ما ورد بالفئة  - ٤٥الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0443971  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  شخص واحد محدودة المسئوليه -برومال  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الشيخ زايد   ٥٧ق  ١م ١١ح 

  42 - 41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤١الفئة 
  ٤٢لواردة بالفئه جميع الخدمات ا - ٤٢الفئة 
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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 
 

    0451030  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -شريف سعد القمري يوسف القمري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينه نصر  -ش نجيب محفوظ   ١٢مكتب القمرى وشركاة 

  45 - 42  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٢الفئة 
  ٤٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٥الفئة 
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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 
 

    0450034  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - يه المصريه البيل الشركه الفرنس

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عين  -الشقه يمين السلم  -الدور السادس  -شارع مصطفي يوسف جسر السويس  ١٩
  القاهره -شمس 

  43 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ( القهوة ) ٣٠مشروب الكافيين الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٤٣المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة خدمات  - ٤٣الفئة 

 

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 
 

    0448512  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -مينا فايق فواز و شريكته 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الفيوم -الفيوم الجديده  -المنطقة الصناعيه  ٤٢قطعه 

  39 - 4  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤غاز والعه الوارد بالفئه  - ٤الفئة 
  ٤فى مجال الفئه  ٣٩تعبئة وتغليف بالفئه  - ٣٩الفئة 
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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 
 

    0421566  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -شركة موند كونستالتن انفستسمه  لالستشارات االستثمارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  باريس ٧٥٠٠٨دوار شانزليزيه  ١٤ - ١٢

  44 - 10 -5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥نتجات الواردة بالفئه جميع الم - ٥الفئة 
  ١٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٠الفئة 
  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 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 
 

    0449788  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ركة مساهمهش -األندلس للصناعات الدوائية ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٥/٧ -٦/٧القطعة  -اكتوبر  ٦ -المنطقة الصناعية السادسة 

  10 - 5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المكمالت الغذائية بالفئة  - ٥الفئة 
  ١٠المستلزمات الطبيه بالفئة  - ١٠الفئة 
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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 
 

    0453003  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد مجدى سيف الدين فتحى ابراهيم النواسانى -ميديرا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -باب شرق  -ش ابو كبير كامب شيزار ١٦

  10 - 5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥ات الفئة منتج - ٥الفئة 
  ١٠المستلزمات الطبية بالفئة  - ١٠الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0449366  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقارى ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المركز التجارى  ١بالدور الثانى ادارى مبنى   S1 - B 02/02وحدة االداريه رقم  ال
  واالدارى داون تاون قطامية ش التسعين التجمع الخامس القاهرة الجديدة

  10 - 9 -8 -7 -6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٦الفئة 
  ٧ه بالفئه جميع المنتجات الوارد - ٧الفئة 
  ٨جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٨الفئة 
  ٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
  ١٠جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١٠الفئة 

 

التنازل عن الحروف كال على حدى -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 
 

    0447683  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عاصم سعيد سليمان عبد الصمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القليوبية بملك  -مركز القناطر الخيرية  -ش الدراسه االبتدائى الدور الثالث باسوس  ٣
  سعيد سليمان عبد الصمد

  8 - 7 -6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٦الفئة 
  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٧الفئة 
  ٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٨الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443652  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -وائل اسماعيل محمد السعيد شحاتة و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية-والجمال بملك / جاذبية محمد محمد عبد الوهاب  ١٢المطرية شارع مستجد 

  11 - 9 -7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع منتجات الفئة  - ٧الفئة 
  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ١١جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة 

 

و غيرها ١٨٥٩٧٢االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443656  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -وائل اسماعيل محمد السعيد شحاتة و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية-والجمال بملك / جاذبية محمد محمد عبد الوهاب  ١٢المطرية شارع مستجد 

  11 - 9 -7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع منتجات الفئة  - ٧الفئة 
  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩ئة الف

  ١١جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة 
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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 
 

    0443658  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -وائل اسماعيل محمد السعيد شحاتة و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية-والجمال بملك / جاذبية محمد محمد عبد الوهاب  ١٢المطرية شارع مستجد 

  11 - 9 -7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع منتجات الفئة  - ٧الفئة 
  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ١١جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة 

 

و غيرها ٢٤٢٧٧٣المه رقم االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع الع
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 جريدة 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 
 

    0443664  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -وائل اسماعيل محمد السعيد شحاتة و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية-/ جاذبية محمد محمد عبد الوهاب والجمال بملك  ١٢المطرية شارع مستجد 

  11 - 9 -7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع منتجات الفئة  - ٧الفئة 
  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ١١جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة 

 

رقم  العالمة مرتبطة مع العالمة -على حدى  lightالتنازل عن اليت  -االشتراطات        :      
وغيرها ١٨٥٩٧٢
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1281 
 

 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 
 

    0443665  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -وائل اسماعيل محمد السعيد شحاتة و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية-بية محمد محمد عبد الوهاب والجمال بملك / جاذ ١٢المطرية شارع مستجد 

  11 - 9 -7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع منتجات الفئة  - ٧الفئة 
  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ١١جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة 

 

ة رقم العالمة مرتبطة مع العالم -على حدى  electricالتناز عن اليكتريك  -االشتراطات        :      
وغيرها ١٨٥٩٧٢



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1282 
 

 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 
 

    0447357  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد بريطاني الجنسية -هاري موهان دوساني  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  A3المنطقه الصناعيه  ٥٦العاشر من رمضان القطعه رقم 

  11 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩اللمبات الكهربائيه بجميع انواعها والكشافات الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
  ١١اللمبات الكهربائيه بجميع انواعها والكشافات الوارده بالفئه  - ١١الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1283 
 

 جريدة 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 
 

    0451464  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد احمد على محمد ابو اسماعيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برج المعمورة مدينه نصر المخيم الدائم ٦

  11 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

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

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1284 
 

 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 
 

    0453485  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -ياسر احمد فتحى عطا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

لك / مسعد بم -مصطفى عبه حوض الدهبيه  -بجوار ميزان بكسول  -ش الترعه  -ابيار 
  الغربيه -مركز كفر الزيات  -محمد 

  11 - 9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩ادوات كهربائيه وسلك كهرباء و جميع منتجات الفئه  - ٩الفئة 
  ١١جميع منتجات الفئه  - ١١الفئة 

 

 


