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946 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0443821  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسية -فرد   -اشرف عبد العليم عبد العظيم عفيفى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -الزقازيق أول  -الحسينية  -ش الشهيد العوضي 

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠في مجال الفئة  ٣٥ردة بالفئة الخدمات الوا - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى
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947 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0444622  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -جاسر محمود نبيل صالح محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش مصطفى نظيف من احمد ابو سليمان اول الرمل االسكندريه ٢

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨فى مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0445092  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

 :التسجيل طالب إسم
 

  مصرى الجنسية -فرد   -ايمن خيرى الحفيرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -مخازن الشباب  - ٣٤٢قطعه رقم -اكتوبر   ٦

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠فى مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
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949 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم قدم عنها طلب 
 

    0445625  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية --شركة يونيفرسال لالجهزة المنزلية والكهربائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السادس من اكتوبر / الجيزة -ب المنطقة الصناعية الثانية  ١٤٩

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

محالت بيع أجهزة المحمول والدعاية واإلعالن وإ دارة وتوجيه االعمال  - ٣٥الفئة 
والمعارض وتفعيل النشاط المكتبي بما فيها خدمات بحوث وتقييم األعمال والخدمات 

المتعلقة بالدعاية والترويج ألعمال النقل وتوزيع النشرات التعريفية واستيراد وتصدير 
  . ١١في مجال الفئه  ٣٥بالفئة رقم  وتوكيالت تجارية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0445918  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

 -تأسست و قائمة طبقا لقوانين والية إلينوي-أرجنت كاير أسوسياشين، إن إف بي 
  الواليات المتحدة األمريكية.

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  ٦٠٥٥٥وارينفيلي، إلينوي  ٢٠١٠بيال فيستا باركواي، سويت  ٢٨٦٠٠
  المتحدة األمريكية.

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥تعزيز مصالح قطاع الرعاية الصحية بشكل عام الواردة في الفئة  - ٣٥الفئة 
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951 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0445983  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -احمد عوض انور عبد الرواف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -الحضره بحرى باب شرق  -ش نظام الملك  ٥

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥ن والسوشيال ميديال ويفط المحل بالفئه خدمات الدعايه واالعال - ٣٥الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -االشتراطات        :      
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952 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0446207  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -أحمد محمد محسن حامد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر لشيخ -مركز قلين  -قلين البلد 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦ - ١٤ - ٣فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال علي حدي  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
العادي و باللغتين في الوضع
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0446367  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -همس الطبيعة للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 القاهرة -الزيون  -منشية البكري  -شارع طومانباي  - ٤عمارة  -برج السماح  - ٩شقة 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣في مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
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954 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0446409  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ة تضامنشرك -محمد ابراهيم وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شرم الشيخ -ش السلطان قابوس  ٣محل رقم 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط ٣٥خدمات السوبر ماركت الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
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955 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0446468  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24  

 :التسجيل طالبإسم 
 

  شركة إماراتية ذات مسئولية محدودة.-ش ذ م م  -الخياط لالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

اإلمارات العربية  –دبي  – ١١٢٤٥ص . ب  – ٣٥الطابق  –بناية آي رايز أوفيس 
  المتحدة

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

عة متنوعة من السلع باستثناء نقلها ، الجمع ، لصالح اآلخرين من مجمو - ٣٥الفئة 
وهي المعدات الرياضية ، تمكين العمالء من عرض هذه البضائع وشرائها بسهولة ، قد 

يتم توفير هذه الخدمات من قبل متاجر البيع بالتجزئة ، منافذ البيع بالجملة ، من خالل 
سبيل  ترونية ، علىآالت البيع ، كتالوجات الطلبات بالبريد أو عن طريق الوسائط اإللك

المثال ، من خالل مواقع الويب أو برامج التسوق التلفزيونية ، اإلعالن ، خدمات 
التسويق والترويج ، على سبيل المثال ، توزيع العينات وتطوير المفاهيم اإلعالنية ، 

  ٣٥كتابة النصوص الدعائية ونشرها والواردة بالفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

:  قدم عنها طلب رقم
 

    0446766  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش تضامن -رضا على وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الزيتون  -االميرية  -مدينه ناصر  -ش الشاذلى محمد  ١٥

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣دة بالفئه جميع المنتجات الوار - ٣الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 

 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجاري
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447330  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه محدوده المسئوليه -ة صن وست الدارة الفنادق والمنتجعات السياحي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزه -شارع الجيزه الدور السادس  ٤٨

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥خدمات اداره الفنادق فئه   - ٣٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447411  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -دياموند كنارى للصناعة و التجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جيزة -امبابة  -المناشى  -اول طريق الوراق  -شارع النيل 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

عارض واالعمال االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والم - ٣٥الفئة 
  ٢٥فى مجال الفئه  ٣٥التجاريه بصفه عامة والتسويق االلكترونى وجميع خدمات الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447413  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -دياموند كنارى للصناعة و التجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جيزة -امبابة    -المناشى   -اول طريق الوراق  -شارع النيل 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض واالعمال  - ٣٥الفئة 
  ٢٥ى مجال الفئه ف ٣٥التجاريه بصفه عامة والتسويق االلكترونى وجميع خدمات الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447599  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -باسم محمد محمود متولي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يهالمنصورة اول الدقهل - -ش الجالء امام الجمعيه التعاونيه  ٣

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥فى مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن االرقام والتنازل عن البيان 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447661  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية - NTTالتوكل للصناعات الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الصناعية القليوبية ١٣٠٢٢بلوك  ٤مدينة العبور القليوبية قطعة رقم 

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

يه والدعايه واالعالن بالفئه خدمات االستيراد والتصدير والتوكيالت التجار - ٣٥الفئة 
  ١١فى مجال االضاءه بالفئه  ٣٥
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447693  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ام فى اتش اى انك

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٢٢٠٧يويورك ن -البانى  ٤٠مكتب  ٧٠٠شارع ستيت سويت  ٩٠

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تعرض منتجات التبغ، سائل أساسه  - ٣٥الفئة 
النيكوتين، النيكوتين السائل المستخدم لملء السجائر اإللكترونية، كبسوالت مليئة 

ات كيميائية ية، منكهبالنيكوتين السائل للسجائر اإللكترونية، سوائل السجائر اإللكترون
في صورة سائلة تستخدم لتعبئة السجائر اإللكترونية، كبسوالت مملوءة بالنكهات 

الكيميائية في صورة سائلة للسجائر اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ مبخرات التدخين 
اإللكترونية؛ بدائل التبغ في شكل محلول سائل للسجائر اإللكترونية، أغراض المدخنين 

لفيب للسجاير الكهربائية وااللكترونية، علب للسجائر اإللكترونية، ملحقات السجائر وا
اإللكترونية، علب للسجائر اإللكترونية ومستلزمات السجائر اإللكترونية، المالبس، 

قبعات، هوديز، سراويل داخلية، قمصان، السراويل، القبعات والقلنسوات الرياضية، 
مشروبات؛ خدمات متجر البيع بالتجزئة، خدمات متاجر بلوزات، قمصان، الطعام، وال

البيع بالتجزئة والجملة عبر اإلنترنت التي تعرض منتجات التبغ، سائل أساسه 
النيكوتين، النيكوتين السائل المستخدم لملء السجائر اإللكترونية، كبسوالت مليئة 

كيميائية  ونية، منكهاتبالنيكوتين السائل للسجائر اإللكترونية، سوائل السجائر اإللكتر
في صورة سائلة تستخدم لتعبئة السجائر اإللكترونية، كبسوالت مملوءة بالنكهات 

الكيميائية في صورة سائلة للسجائر اإللكترونية؛ السجائر اإللكترونية؛ مبخرات التدخين 
اإللكترونية؛ بدائل التبغ في شكل محلول سائل للسجائر اإللكترونية، أغراض المدخنين 
والفيب للسجاير الكهربائية وااللكترونية، علب للسجائر اإللكترونية، ملحقات السجائر 

اإللكترونية، علب للسجائر اإللكترونية ومستلزمات السجائر اإللكترونية، المالبس، 
قبعات، هوديز، سراويل داخلية، قمصان، السراويل، القبعات والقلنسوات الرياضية، 

المشروبات؛ خدمات متجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت؛ بلوزات، قمصان، الطعام، و
خدمات الدعاية والتسويق والترويج؛ خدمات اإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت؛ خدمات 

اإلعالن الرقمي؛ خدمات الدعاية والتسويق التي يتم تقديمها عن طريق طرق غير 
 ، وتحسين محركاتمباشرة لالتصاالت التسويقية ، وهي وسائل التواصل االجتماعي 

البحث والتسويق، التسويق االستقصائي ، والتسويق عبر اإلنترنت ، والتسويق عبر 
الهاتف المحمول ، والمدونات وغيرها من أشكال قنوات االتصال القابلة للمشاركة أو 
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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 - 991 عدد

التي هي سريعة االنتشار؛ التخطيط وإدارة فعاليات التسويق، الماركات، الترويج 
  واإلعالن.
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447736  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد   -انطوان رفعت نقلة عطا هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

/ شبرا الخيمة ملك  -ابراهيم بك  -اكتوبر  ٦مدينة  -ش محمد محمود القفاص  ١٦
  رفعت نقله عطا هللا

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤في مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447916  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية - عبد الرحمن حسام الدين احمد عبد اللطيف

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -جنوب غرب النادى الشروق  ١٤ق 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥فى مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447933  

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست طبقا لقوانين دولة المانيا -هولنز اتش بي ام جي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ميونخ المانيا ٨٠٦٨٧فى  ١٥١ستراسى  -اغنيس بيرناور 

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

إدارة وتوجيه األعمال، خدمات البيع بالتجزئة خدمات الدعاية واإلعالن،  - ٣٥الفئة 
والجملة في مجال الخدمات الطبية، عرض السلع (مستحضرات تجميل، ادوية ومواد 

لالستخدام الطبي، ادوات ومعدات طبية، مسكنات طبية، مواد غذائية) على وسائط 
  .٣٥االتصال لغايات بيعها بالتجزئة الواردة بالفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -      االشتراطات        :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

967 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447934  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -سعيد عبد المنعم صالح وشريكة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  د عبد المنعم صالح مركز بلبيس الشرقيهقريه السالم بملك سعي

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢فى مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

التنازل عن فورمينرال ووتر كو  -االشتراطات        :      التنازل عن بيور ناتورا ووتر باللغتين 
بالغتين
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: طلب رقم قدم عنها 
 

    0448079  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -محمد سمير صالح الحناوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية مركز اشمون عزبه الغريب مركز اشمون بملك حسنى حسن مرزوق الخطيب

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥فى مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448247  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -كولدويل بانكر ال ال سي 
  الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير والية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٧٩٤٠بارك أفينيو ماديسون ، ان جيه   ١٧٥

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية و االعالن؛ ادارة اعمال؛ إدارة األعمال؛ وظائف المكتب ؛ إدارة  - ٣٥الفئة 
ستشارات المنظمة ؛ خدمات المعلومات التجارية المقدمة عبر اإلنترنت من األعمال واال

قاعدة بيانات الكمبيوتر أو اإلنترنت ؛ تحليل إدارة األعمال ؛ إدارة الشركات وإدارتها ؛ 
خدمات التسويق التجاري خدمات ترويج األعمال ؛ خدمات نقل األعمال ؛ خدمات 

األعمال المتعلقة باالمتياز ؛ المشورة والمساعدة التسويق؛ الخدمات االستشارية إلدارة 
في مجال األعمال المتعلقة بخدمات االمتياز ؛ المساعدة في إنشاء و / أو تشغيل شركات 

الوساطة العقارية ؛ إدارة مبيعات العقارات ؛ خدمات اإلعالن العقاري ؛ خدمات 
مزادات  نيين العقاريين ؛التسويق العقاري ؛ توفير حلول تخطيط األعمال والتسويق للمه

  .٣٥العقارات بالفئة 
 

التنازل عن الحروف  -وغيرها  ٣٨٧٩١٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
كال على حدى وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448249  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -كولدويل بانكر ال ال سي 
  الواليات المتحدة االمريكية -والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٧٩٤٠بارك أفينيو ماديسون ، ان جيه   ١٧٥

  35 : ةالمــــــات العـــفئ
  

الدعاية و االعالن؛ ادارة اعمال؛ إدارة األعمال؛ وظائف المكتب ؛ إدارة  - ٣٥الفئة 
األعمال واالستشارات المنظمة ؛ خدمات المعلومات التجارية المقدمة عبر اإلنترنت من 
قاعدة بيانات الكمبيوتر أو اإلنترنت ؛ تحليل إدارة األعمال ؛ إدارة الشركات وإدارتها ؛ 

ت التسويق التجاري خدمات ترويج األعمال ؛ خدمات نقل األعمال ؛ خدمات خدما
التسويق؛ الخدمات االستشارية إلدارة األعمال المتعلقة باالمتياز ؛ المشورة والمساعدة 

في مجال األعمال المتعلقة بخدمات االمتياز ؛ المساعدة في إنشاء و / أو تشغيل شركات 
عات العقارات ؛ خدمات اإلعالن العقاري ؛ خدمات الوساطة العقارية ؛ إدارة مبي

التسويق العقاري ؛ توفير حلول تخطيط األعمال والتسويق للمهنيين العقاريين ؛ مزادات 
  .٣٥العقارات بالفئة 

 

وغيرها ٣٨٧٩١٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448385  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصية بسيطة -شركة حسام شحات عبد الفتاح عبد الغنى االعرج و شركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور الثانى المنطقة الحاديه عشر بملك محمد شعبان عبد الفتاح ٧السادات عقار رقم 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - ٣٥الفئة 
فى مجال  ٣٥السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

 ٣١-١المنتجات الواردة بالفئات
 

ها مجمعهاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدام
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448390  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة  -باشون للمنشأت السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  -القطامية هايتس  ٥٦٣فيال 

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠في مجال الفئة  ٣٥خدمات البيع الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448473  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

ية شركة ذات مسئول -جي بي اس دينيم لتجارة المالبس الجاهزة ومستلزماتها والتصدير 
  محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة -مساكن شيراتون النزهة  -ش خالد بن الوليد  ١٤

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥في مجال الفئة ٣٥الخدمات الواردة بالفئة -٣٥الفئة
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

974 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448584  

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2021/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -الشركة المصرية السويسرية سيسك لمنتجات العنايه بالفم واالسنان والتجميل 
  مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السرايا. ٥٤االسكندرية ص.ب  -طريق مصطفى كامل الرأس السوداء  ٩٠٦

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣في مجال الفئة ٣٥االستيراد و التصدير و االعمال التجاريه بالفئة -٣٥الفئة
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

975 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448589  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -الشركة المصرية السويسرية لمنتجات العنايه بالفم واالسنان والتجميل سيسك 
  مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السرايا. ٥٤االسكندرية ص.ب  -طريق مصطفى كامل الرأس السوداء  ٩٠٦

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١في مجال الفئة ٣٥التجاريه بالفئة االستيراد و التصدير و االعمال-٣٥الفئة
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

976 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448625  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -ياسين عبده ياسين حجازى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سين حجازىملك عبده يا -دمياط مركز دمياط شطا 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١,  ٩,  ٧في مجال الفئات  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

 YHالتنازل عن الحروف  واى اتش  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
كال على حدى فى الوضع العادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

977 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم قدم عنها طلب 
 

    0448880  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -فاطمة سليمان علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -شارع إبراهيم عوض بجوار االستاد بملك/ عبد الودود محمود الرفاعي ثان المنصورة
  محافظة الدقهلية -حي شرق 

  35 : المةــــــلعات اـــفئ
  

  ١٢ - ٧فى مجال الفئات ٣٥الخدمات الواردة بالفئه -٣٥الفئة
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حده فى الوضع العادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

978 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449000  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27  

 :تسجيلال إسم طالب
  

نقابة مصرية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -نقابة المهندسين الفرعية باالسكندرية 
  جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سابا باشا باإلسكندرية. –نادي الشاطئ 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

مواد الدعاية واإلعالن،  دعاية وإعالن، وكاالت الدعاية واإلعالن، تحديث - ٣٥الفئة 
نشر مواد الدعاية واإلعالن، تأجير المساحات اإلعالنية، تنظيم االشتراك في الصحف 

لآلخرين، تنظيم االشتراك بخدمات االتصاالت لآلخرين، لصق اإلعالنات، إدارة أعمال 
الرياضيين، نشر مواد الدعاية واإلعالن، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية، 

نظيم عروض األزياء لغايات ترويجية، المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو ت
الصناعية، خدمات التصميم لغايات الدعاية واإلعالن، التسويق، أبحاث التسويق، تنظيم 

االشتراك في الصحف لآلخرين، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر، 
إعالنية، تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو تنظيم المعارض لغايات تجارية أو 

إعالنية، الدعاية واإلعالن الخارجي، خدمات التعاقد الخارجي (مساعدة في األعمال)، 
نشر نصوص الدعاية واإلعالن، الدعاية واإلعالن، اعداد أعمدة الدعاية واإلعالن، 

، كتابة نصوص الدعاية تأجير مواد الدعاية واإلعالن، نشر نصوص الدعاية واإلعالن
واإلعالن، تأجير المساحات اإلعالنية، تأجير مواد الدعاية واإلعالن، ترويج المبيعات 

(لآلخرين)، توزيع العينات، تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية، 
  ٣٥تحديث مواد الدعاية واإلعالن الواردة بالفئة رقم 

 

نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجم -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

979 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449005  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

نقابة مصرية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -نقابة المهندسين الفرعية باالسكندرية 
  جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

  سابا باشا باإلسكندرية. –نادي الشاطئ 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

دعاية وإعالن، وكاالت الدعاية واإلعالن، تحديث مواد الدعاية واإلعالن،  - ٣٥الفئة 
نشر مواد الدعاية واإلعالن، تأجير المساحات اإلعالنية، تنظيم االشتراك في الصحف 

، تنظيم االشتراك بخدمات االتصاالت لآلخرين، لصق اإلعالنات، إدارة أعمال لآلخرين
الرياضيين، نشر مواد الدعاية واإلعالن، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية، 

تنظيم عروض األزياء لغايات ترويجية، المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو 
ية واإلعالن، التسويق، أبحاث التسويق، تنظيم الصناعية، خدمات التصميم لغايات الدعا

االشتراك في الصحف لآلخرين، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر، 
تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية، تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو 

ساعدة في األعمال)، إعالنية، الدعاية واإلعالن الخارجي، خدمات التعاقد الخارجي (م
نشر نصوص الدعاية واإلعالن، الدعاية واإلعالن، اعداد أعمدة الدعاية واإلعالن، 

تأجير مواد الدعاية واإلعالن، نشر نصوص الدعاية واإلعالن، كتابة نصوص الدعاية 
واإلعالن، تأجير المساحات اإلعالنية، تأجير مواد الدعاية واإلعالن، ترويج المبيعات 

ن)، توزيع العينات، تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية، (لآلخري
  ٣٥تحديث مواد الدعاية واإلعالن الواردة بالفئة رقم 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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980 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449171  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

يه شركة توص -زين الدين وشركاه  -اورينت  -شركة الشرق للمواد الكيماوية والبويات 
  بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع حبوشة ملك الشركاء١ -بهتيم تبع بندر شبرا امام عزبة ابراهيم يك محمد 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

اإلستيراد والتصدير والتجارة بالجملة والقطاعى والمحالت التجارية والبيع   - ٣٥الفئة 
المباشر والتسويق اإللكترونى فى مجال الدهانات ( البويات ) والورنيش والالكيه ومواد 
الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف ، مواد التلوين ، ومواد تثبيت األلوان ، 

جات طبيعية خام ، ومعادن في شكل رقائق أو مسحوق الستخدام الدهانين وفنيي راتن
وذلك ضمن  ٢الديكور وعمال الطباعة والفنانين . وكافة المنتجات الواردة بالفئة 

  ٣٥خدمات الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

981 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449224  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

 :التسجيل م طالبإس
  

  شركة توصية بسيطة -ماهر محمود السعود وشريكيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ شرق المنطقة الصناعيه ٦مركز صناعات الجلود المتطورة الكائن  ١٠٠المصنع رقم 
  الثالثه مدينه العاشر من رمضان الشرقيه

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥ - ١٨ - ١٦فى مجال الفئات  ٣٥ات الواردة بالفئه جميع الخدم - ٣٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى فى الوضع العادى 
باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

982 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449260  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل لبإسم طا
  

  فرد مصرى الجنسية -محمود محمد عبد الخالق السيد دغيدي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -مركز قويسنا  -ش تيمور ملك / سامي سالمة فهمي فانوس  ٤

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

في  ٣٥فئه خدمات االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه الوارده بال - ٣٥الفئة 
  ٣فيما عدا قماش الصنفرة الوارد بالفئة  ٣و الفئة ١مجال الفئه 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

983 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449587  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -فريد محمد عبد الحافظ  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد اللطيف عبد الفتاح من سهل حمزة الهرم ١الجيزة 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥فى مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

984 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449674  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة تالفت بموجب قوانين ديالوير ذات مسئولية  -ش اس تى ام ، ال ال سى ات
  محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة  ١٩٧١٣، نيوراك ديالوير  ١١٥كونتينيتال درايف سويت  ٢٢٠
  االمريكية 

  
  35 : المةــــــات العـــفئ

  

تزويدات واألدوات والمعدّات الصيدالنية والطبية خدمات المتاجر المتعلقة بال - ٣٥الفئة 
والمتعلقة بطب األسنان من خالل كتالوجات الطلبات البريدية والهواتف واإلنترنت 

  ٣٥وقطعها وبرمجيات الحاسوب. الواردة بالفئة 
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449700  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -محمد على محمود عبد الغنى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعيد -العرب  -٦حجره بالشقة  -ش السودان و لبنان  ٣٥عقار 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢في مجال الفئة ٣٥جميع خدمات الفئة-٣٥الفئة
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

986 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: م عنها طلب رقم قد
 

    0449721  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئولية محدودة -كروجو كارز لتجارة السيارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦ - ٢المجاورة  -الحي االول  ٤٣٦البدروم بالقطعة رقم  رقم 

  35 : المةــــــلعات اـــفئ
  

  ٣٥معرض سيارات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 ةناعيجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449738  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

ركة  توصيه ش -بيتا ثيرم وبيتا وايت -المتحدة للصناعة والتجارة واالستيراد والتصدير
  سيطةب

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 --مدينة نصر  -المنطقة التاسعه  -شارع مصطفى النحاس  -قصر النحاس  ٣٥بلوك  ٧
  محافظة القاهره

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال مواسير البولي بروبلين و مستلزماتها الواردة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ١٧بالفئة 

 

٣٠٧٦٣٨:      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم       االشتراطات   
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449819  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

مؤلفه و قائمه وفقا  -شركه ذات مسئولية محدودة  -اس ار ان اى سوالر  كو ليميتد  
  لقوانين دوله الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

اية , حديقة تايهوا ووتونج الصناعية , سانواي كوميونيتي  ١٣الطابق الرابع , المبنى 
  شارع هانجينج , منطقة باوان , شنتشن , الصين

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية واإلعالن؛ عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها  - ٣٥الفئة 
تجزئة؛ عرض السلع؛ اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر؛ دعاية بال

وإعالن؛ تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية؛ اإلدارة التجارية لترخيص السلع 
والخدمات الخاصة بآخرين؛ توفير المعلومات واألخبار عن األعمال عبر موقع ويب؛ 

  االستيراد والتصدير.ترويج المبيعات [لآلخرين]؛ وكاالت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449878  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكيه -وايت ال ال سي  -اوف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

يات المتحده الوال ١٠٦٠١ان واى  -وايت بلينز  ١٠٠هاميلتون افنيو  رقم  ٣٦٠
  االمريكية

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية؛ ادارة األعمال؛ تسير شؤون األعمال؛ وظائف المكتب؛ خدمات  - ٣٥الفئة 
  ٣٥متاجر البيع بالتجزئة ؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت. بالفئة 

 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449976  

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد   -اشرف منير محمد الصاوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -السالم  -بجوار مدرسة المصرية  -مدينة القباء  -ب ش النور   ١٢

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

تصدير والوكالت التجارية والتسويق االلكتروني والتجارة االستيراد وال - ٣٥الفئة 
في مجال لوازم واكسسوارات الموبيليا واالبواب  ٣٥بصفة عامة وجميع خدمات الفئة 

  ٦من المعادن الواردة بالفئة رقم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449978  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل سم طالبإ
 

  فرد مصرى الجنسية -احمد محمد عبدهللا عبد الفتاح  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -عمارة ج اول الرمل  -سابا باشا  -ش تاج الرؤساء  ٤

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

ادات العي التسويق االلكتروني والوكالت التجارية وادارة وتشغيل وتسويق - ٣٥الفئة 
  ٣٥الطبية الواردة بالفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450119  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة العميد للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٣١عمارة رقم  -شارع علي نصوح الطاهر  -ة الصويفي -االردن  -عمان 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير والدعايه واالعالن وخدمات اداره وتوجيه  - ٣٥الفئة 
االعمال خدمات البيع بالتجزئه المحالت التجاريه وخدمات عرض السلع الواردة بالفئه 

  ٣٠ه فى مجال المنتجات الواردة بالفئ ٣٥
 

وغيرها ٣٤٢٤٩٨االشتراطات        :      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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450392  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -اكلكتيك للتجارة والتصنيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال االثاث و  ٣٥االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه بالفئة  - ٣٥الفئة 
ت االضاءة و التابلوهات و المفروشات و اكسسواراتهم و جميع ما يلزم اعمال ديكورا

  الشقق و الفيالت
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450432  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد محمد محمد عبد الغفار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

حمد ملك / ا -يم الزينري كفر البطيخ اللضامين بجوار حلوي نع -مركز كفر البطيخ 
  عماد الدين على أسماعيل دمياط

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد و التصدير و البيع و محالت البيع ( بيع االخشاب ) و التسويق و  - ٣٥الفئة 
  ١٩في مجال الفئة  ٣٥التسويق االلكتروني وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

 

منح الطالب حق خاص عى االلوان الموضحة بالنماذج -    االشتراطات        :  
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450510  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رضا علي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزيتون  -يرية االم -مدينة ناصر  -ش الشاذلي محمد  ١٥

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣الزيوت الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥المنتجات الطبية الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450907  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئولية محدودة -ن لقمة ولقمة بن أن ب

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  -مساكن شيراتون  -ش مصطفى رفعت  ١

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجية االعمال وخدمات البيع وعرض  - ٣٥الفئة 
في مجال الفئة  ٣٥اية واالعالن والتسويق بالفئة السلع عبر وسائل االتصاالت والدع

١٦,٢٩,٣٠,٣١,٣٢ 
 

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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450945  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -الشربيني  السيد صالح لطفي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المجاوره  -الحي الرابع  -دمياط الجديده  -دمياط الجديديه  -مركز كفر سعد  -دمياط 
  ملك / عبد الرحيم السيد احمد - ٤٦/٣٩السادسة 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

جارية والمحالت والمعارض واالعمال االستيراد والتصدير والتوكيالت الت - ٣٥الفئة 
 ٣في مجال الفئات  ٣٥التجارية بصفة عامة والتسويق االلكتروني وجميع خدمات الفئة 

 ,١٠,  ٥  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450997  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -د برعي ايمن حسين عبد المحسن محم

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الهرم  -شارع األهرام  ٥٢٥

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد و التصدير و ادارة و توجيه االعمال و خدمات البيع و   - ٣٥الفئة 
عسل النحل في مجال ال ٣٥عرض السلع و الدعاية و االعالن و التسويق بالفئة رقم 

 ٣٠الوارد 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450999  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ايمن حسين عبد المحسن محمد برعي وشريكته  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الهرم  -شارع األهرام  ٥٢٥

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد و التصدير و ادارة و توجيه االعمال و خدمات البيع و   - ٣٥الفئة 
في مجال العسل النحل  ٣٥عرض السلع و الدعاية و االعالن و التسويق بالفئة رقم 

 ٣٠الوارد بالفئة
 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
 
 
 

1000 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451252  

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد رشدى سليمان وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع احمد مصطفى النزهة القاهرة ١

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨ - ١١ - ٩فى مجال الفئات  ٣٥االستيراد والتصدير 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451254  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد رشدى سليمان وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع احمد مصطفى النزهة القاهرة ١

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨ - ١١ - ٩فى مجال الفئات  ٣٥تيراد والتصدير بالفئه االس - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1002 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451255  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -محمد رشدى سليمان وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرةا شارع احمد مصطفى النزهة 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨ - ١١ - ٩فى مجال الفئات  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئه  - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1003 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451256  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -محمد رشدى سليمان وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع احمد مصطفى النزهة القاهرة ١

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨ - ١١ - ٩فى مجال الفئات  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئه  - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1004 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451258  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل م طالبإس
  

  شركة تضامن -محمد رشدى سليمان وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع  احمد مصطفى النزهة القاهرة ١

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨ - ١١ - ٩فى مجال الفئات  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئه  - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1005 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451259  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -محمد رشدى سليمان وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع احمد مصطفى النزهة القاهرة ١

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨ - ١١ - ٩ فى مجال الفئات ٣٥االستيراد والتصدير بالفئه  - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1006 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451260  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد رشدى سليمان وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع احمد مصطفى النزهة القاهرة ١

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨ - ١١ - ٩فى مجال الفئات  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئه  - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1007 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451266  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصيه بسيطه -محمد رشدى سليمان وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الجماليه  -شارع بور سعيد  ٤٤٣

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨-١١-٩في مجال الفئة ٣٥االستيراد و التصدير بالفئة-٣٥الفئة
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1008 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451267  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصيه بسيطه -ان وشركاه  محمد رشدى سليم

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  -أ ٨مكسر الخشب  -الجماليه 

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨-١١-٩في مجال الفئة  ٣٥االستيراد و التصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1009 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451270  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -محمد رشدى سليمان وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -أ  ٨مكسر الخشب   -الجماليه 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨ -١١-٩في مجال الفئة  ٣٥االستيراد و التصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
 



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
 
 
 

1010 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451272  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -شركة الرشد كومبانى لتجارة لعب االطفال و الهدايا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -أ  ٨مكسر الخشب   -الجماليه  

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨-١١-٩في مجال الفئة  ٣٥االستيراد و التصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1011 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451500  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -كريم سمير حسين محمد حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهه  -ش طه حسين   ٥

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨ - ٢٥فى مجال الفئات  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 

على حدى Kاالشتراطات        :      التنازل عن حرف كيه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1012 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451757  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شعيب عمر الدورى وفراس رامز البرازى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادى  -شارع محمد الكاشف من حسنين الدسوقى  ٩٦

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

ال واإلستيراد والتصدير وتنظيم خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة األعم - ٣٥الفئة 
المعارض لغايات تجارية خدمات توفير السلع لآلخرين وكاالت الدعاية واإلعالن 

  )٣٥واألعمال التجارية الخاصة بأعمال الشركة الواردة بالفئة (
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1013 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451779  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

 :التسجيل سم طالبإ
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -مملكة النحل ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -قسم الهرم  -فيصل  -من شارع اللبيني  -شارع عبد الهادي القوصي  ٥

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

الت التجاريه خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجاريه والتوكي - ٣٥الفئة 
  ٣٠فى مجال الفئه  ٣٥الواردة بالفئه 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1014 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451800  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -الهدف للتجهيزات والمقاوالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور الثالث  -فيصل الهرم الجيزة  -ش المنشية الطوابق ش السيده زينب من  ١٤
  الجيزة .

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد و التصدير و التجارة بصفه عامه و التسويق االلكتروني و جميع  - ٣٥الفئة 
  . ٩و الفئة  ٦في مجال الفئة  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1015 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: لب رقم قدم عنها ط
 

    0452026  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
  

 -حازم عبد الحميد علي شرف وشركاه  -شركة النور لتوريدات الخضار والفاكهة 
  شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العبور مدينة السالم هـ المنطقة الصناعية الملحقة بسوق ٧مدينة العبور قطعة رقم 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١في مجال  ٣٥جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1016 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452028  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فحازم عبد الحميد علي شر -شركة هايجين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة. -م السادس مدينة نصر  -شارع جمال الدين عفيفي  ٧

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١في مجال  ٣٥جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1017 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452060  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة كورية مساهمة  -ال جى اليكترونيكس انك.، 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، كوريا٠٧٣٣٦جو، سؤول، -دايرو، يونجدينجبو-، يوي١٢٨

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

يم تقد خدمات اإلعالن والتسويق؛ خدمات الدعاية المتعلقة ببيع البضائع؛ - ٣٥الفئة 
المعلومات والنصائح التجارية للمستهلكين في اختيار المنتجات والخدمات؛ توفير 

معلومات المنتج المستهلك عبر اإلنترنت؛ خدمات الدعاية والترويج للمبيعات المتعلقة 
بالبضائع والخدمات المتاحة عبر االنترنت؛ تقديم االستشارات التسويقية في مجال 

عي؛ خدمات التسويق الترويجي باستخدام الوسائط السمعية وسائل التواصل االجتما
  ٣٥والبصرية. الواردة بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1018 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452064  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة خاصة محدودة -كيوتبي ون اس بي في ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، ريجس سوق أبو ظبي العالمي، برج السلع، ٢٤، الطابق ٠٣ورك  –ريسكو  ٢٤٧٢
  مربعة سوق أبو ظبي العالمي، جزيرة الماريا، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

ون خدمات الدعايه واالعالن وخدمات اداره االعمال خدمات تسيير شؤ - ٣٥الفئة 
  ٣٥االعمال الوظائف المكتبيه بالفئة 

 

٤٤٣٧١١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1019 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452091  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  نسيةمصرى الج -فرد  -هاني عبد المسيح بولس بطرس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -النزهه  -ش الحجاز   ٩١

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١ - ٧فى مجال منتجات الفئات  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
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1020 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452385  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -فوود تريب للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ش عثمان بن عثمان مصر الجديده  ١٢٤عقار  ٩٢شقه رقم 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البيع بالتجزئة والجملة ؛ خدمات الدعاية واإلعالن ؛ خدمات  - ٣٥الفئة 
و ذلك على  ٣٥لتصدير ، خدمات المبيعات و جميع الخدمات الواردة بالفئة االستيراد وا

  .٢٩منتجات الفئة 
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1021 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452613  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  تضامن شركة -احمد عبد اللطيف احمد الصاوى وشريكة (الصاوى اورجينال) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -سموحه قسم سيدي جابر  -ش فيكتور عمانويل  ٥١

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد و التصدير و ادارة و توجيه االعمال و خدمات البيع و  - ٣٥الفئة 
م يق الواردة بالفئة رقعرض السلع عبر وسائل االتصاالت و الدعاية و االعالن و التسو

  ٢٨في مجال الفئة  ٣٥
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1022 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452626  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمه مؤلفة وقائمة  -انفورماشن سيستمز اوديت اند كونترول اسوسياسن انك 
  طبقا لقوانين كاليفورنيا

 :وانــــــــــــــــــلعنا
  

الواليات  ٦٠١٧٣شاومبورغ الينوي  ٤٠٠ايست جولف روود طريق سويت  ١٧٠٠
  المتحده

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الربط وهي ترويج مصالح المدقق الداخلي للحسابات، معالج  - ٣٥الفئة 
)، يوتر (األمن السيبرانيالبيانات، مديري خصوصية وحماية البيانات، مديري أمن الكمب

مديري تكنولوجيا المعلومات، ومديري المخاطر؛ خدمات الربط وهي ترويج الوعي 
العام بالتدقيق الداخلي للحسابات، معالجة البيانات، خصوصية وحماية البيانات، أمن 

الكمبيوتر (األمن السيبراني)، وإدارة المخاطر لالعمال التجارية والبيانات واألمن 
وصية وكل هذه الخدمات في مجاالت برامج الكمبيوتر وجميع المنتجات في والخص
  .١٦و  ٠٩الفئتين 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1023 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452692  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -سامح سعيد غبريال سعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

اإلستيراد والتصدير والتجارة بالجملة والقطاعى والمحالت التجارية  - ٣٥الفئة 
والتسويق اإللكترونى وصفحات البيع عبر االنترنت فى مجال (( زيوت وشحوم 

مزلقات ، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار ، وقود ( بما في ذلك  صناعية ،
وقود المحركات ) ومواد إضاءة ، شموع وفتائل لإلضاءة وكافة المنتجات الواردة بالفئة 

) ، ( المركبات وأجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي وقطع الغيار ومستلزمات  ٤
)) ، وذلك ضمن  ١٢المنتجات الواردة بالفئة الكاوتش ( إطارات المركبات ) وكافة 

  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة 
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1024 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452711  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -سي ام سي سيرف للحلول الرقمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة نصر -عباس العقاد  -الدور الثالث  -برج سارة  -شارع البطراوي  ٢٣

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واالعالم والسوشيال ميديا والتجارة االلكترونية الواردة  - ٣٥الفئة 
  ٣٥بالفئة 
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1025 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452800  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -ديكوريه ( شريف عبد اللطيف المقدم وشركاة ) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش ابراهيم اللقانى/ روكسى / م الجديدة / القاهرة١٢

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠في مجال الفئه  ٣٥بالفئه معرض موبيليا الوارده  - ٣٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1026 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453007  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية--خالد عطية عبد المنعم ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك/ وحيد محمد فتحي السيد -ف المبره خل -ش الخشاب ٢١-ثان الزقازيق  -الشرقية 

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد و التصدير و التجارة بصفة عامة و المحالت و المعارض و جمنع  - ٣٥الفئة 
  ٢٥في مجال االجذية و جميع المنتجات الوارده بالفئة  ٣٥خدمات الفئة 
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1027 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453008  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -خالد عطية عبد المنعم ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك/ وحيد محمد فتحي السيد -خلف المبره  -ش الخشاب ٢١-ثان الزقازيق  -الشرقية 

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد و التصدير و التجارة بصفة عامة و المحالت و المعارض و جمع  - ٣٥فئة ال
في مجال الشنط و االحذية المصنوعة من الجلود و جميع متتجات الفئة  ٣٥خدمات الفئة 

١٨  
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1028 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453017  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

 :التسجيل لبإسم طا
 

  مصرى الجنسية -فرد  -ايجي هربل لصاحبها محمد حجازى احمد عبدالنبى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كوم  -المنطقة الصناعية  -المرحلة االولي  - ١٣٣٫١٣٤٫٢٣٤٫٢٣٥الفيوم قطعة رقم 
 مدينة الفيوم-اوشيم

  30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١-٣٠في مجال الفئات  ٣٥ده بالفئة الخدمات الوار - ٣٥الفئة 
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1029 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453290  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شينزين ترانشان تيكنولوجي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تيكنولوجي  -، شينزين باي ايكو  ٩يت بي بيلدينج ، نمبر / اف ، يون ٢٣،  ٠٣رووم 
  بارك ، يويهاي ستريت ، نانشان ديستريكت ، شينزين سيتي ، الصين.

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات اإلشهار القائم على الدفع بعدد النقرات،خدمات اإلعالن عبر  - ٣٥الفئة 
ية واعالن، خدمات توفير معلومات اإلنترنت على شبكات الكمبيوتر،خدمات دعا

األعمال عن طريق مواقع اإلنترنت، خدمات تنظيم المعارض لغايات تجارية او دعائية، 
خدمات ترويج المبيعات لآلخرين، خدمات إتاحة سوق إلكترونية لمشتري السلع 

والخدمات وبائعيها، خدمات استشارات ادارة شؤون الموظفين، خدمات نقل االعمال، 
تحسين محرك البحث لتعزيز المبيعات، خدمات تحديث وصيانة البيانات في  خدمات

قواعد البيانات الحاسوبية، خدمات تجميع فهارس المعلومات لغايات تجارية أو دعائية، 
خدمات اقتطاع االخبار او المعلومات المهمة في الصحف،خدمات محاسبة، خدمات 

  والتردضمن اي فئات اخري. ٣٥لفئة البحث عن كفالة وجميع هذة الخدمات وارده با
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453293  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شينزين ترانشان تيكنولوجي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تيكنولوجي  -، شينزين باي ايكو  ٩بي بيلدينج ، نمبر  / اف ، يونيت ٢٣،  ٠٣رووم 
  بارك ، يويهاي ستريت ، نانشان ديستريكت ، شينزين سيتي ، الصين.

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات اإلشهار القائم على الدفع بعدد النقرات، خدمات اإلعالن عبر  - ٣٥الفئة 
ية واعالن، خدمات توفير معلومات اإلنترنت على شبكات الكمبيوتر، خدمات دعا

األعمال عن طريق مواقع اإلنترنت، خدمات تنظيم المعارض لغايات تجارية او دعائية، 
خدمات ترويج المبيعات لآلخرين، خدمات إتاحة سوق إلكترونية لمشتري السلع 

والخدمات وبائعيها، خدمات استشارات ادارة شؤون الموظفين، خدمات نقل االعمال، 
تحسين محرك البحث لتعزيز المبيعات، خدمات تحديث وصيانة البيانات في  خدمات

قواعد البيانات الحاسوبية، خدمات تجميع فهارس المعلومات لغايات تجارية أو دعائية، 
خدمات اقتطاع االخبار او المعلومات المهمة في الصحف، خدمات محاسبة، خدمات 

  وال ترد ضمن اي فئات اخري. ٣٥الفئة البحث عن كفالة وجميع هذة الخدمات وارده ب
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1031 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453296  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  كامب لتجارة المالبس الجاهزة -شركة محمد عباس محمود همام وشريكة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

محافظة  -شارع طريق النصر  ١٦عماره  ٦رامو محل رقم مدينة نصر عمارات 
  القاهرة

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥في مجال الفئة  ٣٥خدمات التجارة و التوزيع الواردة بالفئة   - ٣٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453310  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل طالب إسم
 

  مصرى الجنسية -فرد  -محمد  سعيد سيد ابو غنيمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك / اسراء عبد الحي احمد مركز قليوب  -قليوب البلد  -شارع جلجل طريق العوادم 
 القليوبية.

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

ارية و التجارة بصفة عامة و المحالت االستيراد و التصدير و الوكالت التج  - ٣٥الفئة 
) في مجال التونة و جميع المنتجات ٣٥و المعارض و جميع الخدمات الواردة بالفئة (

  ).٢٩الواردة بالفئة (
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1033 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453315  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -للبصريات شركة النور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية و المحالت و المعارض و  - ٣٥الفئة 
) في مجال العدسات الواردة ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة ( التجارة بصفة عامة و

 )٩بالفئة (
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453320  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -قسم العامريه  -ريق االسكندريه القاهره الصحراوى مرغم ط ٢٤الكيلو 

 35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض والتجارة  - ٣٥الفئة 
  ٩فى مجال العدسات بالفئه  ٣٥بصفه عامة وجميع خدمات الفئه 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ا طلب رقم قدم عنه
 

    0453325  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -قسم العامريه  -طريق االسكندريه القاهره الصحراوى مرغم  ٢٤الكيلو 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض والتجارة  - ٣٥الفئة 
  ٩فى مجال العدسات بالفئه  ٣٥بصفه عامة وجميع خدمات الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453329  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية -للبصريات  شركة النور

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -قسم العامريه  -طريق االسكندريه القاهره الصحراوى مرغم  ٢٤الكيلو 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض والتجارة  - ٣٥الفئة 
  ٩فى مجال العدسات بالفئه  ٣٥يع خدمات الفئه بصفه عامة وجم
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453333  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصريه -شركة النور للبصريات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -مرغم  -ة الصحراوي طريق اسكندرية القاهر ٢٤الكيلو 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والمحالت والمعارض والتجارة  - ٣٥الفئة 
  ٩في مجال العدسات الوارده بالفئة  ٣٥بصفة عامة وجميع الخدمات 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ا طلب رقم قدم عنه
 

    0453338  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -اى كوفى مصر للتصنيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعية شمال طريق  -منطقة الصناعات الصغيرة  - ٥٦٤مصنع رقم 
  القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الثالث  -القطامية العين السخنة 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والمحالت والمعارض واالعمال  - ٣٥الفئة 
في مجال  ٣٥التجارية بصفة عامة والوكاالت التجارية وجميع خدمات الواردة بالفئة 

  ٣٠البن الوارد بالفئة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: عنها طلب رقم قدم 
 

    0453349  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -صن اوف افيش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة  -القاهرةالجديدة  -القطامية هايتس  - ٥٦٣فيال 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
 
 
 

1040 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453370  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات متاجر البيع بالتجزئة على االنترنت لمستهلكي االلكترونيات  - ٣٥الفئة 
المستعملة وبالتحديد الحواسيب المجددة والهواتف الذكية والحواسيب المحمولة 

التلفاز وأجهزة الراديو واألجهزة اإللكترونية الصوتية للسيارت والكاميرات وأجهزة 
وسماعات الرأس واألجهزة اإللكترونية الترفيهية للمنازل ووحدات التحكم باأللعاب 

وعدد وادوات المطبخ والمنازل والكترونيات المكاتب ومعدات العشب والحدائق 
ية واألجهزة المحمولة واألجهزة الرقمية المحمولة وبالتحديد الحواسيب اللوح

والمساعدات الرقمية الشخصية والحواسيب القابلة لإلرتداء، إعادة تسويق وإعادة بيع 
المنتجات االلكترونية المعاد تدويرها وبالتحديد الحواسيب المجددة واألجهزة الذكية 

ة يوالحواسيب المحمولة والكاميرات وأجهزة التلفاز وأجهزة الراديو واألجهزة اإللكترون
الصوتية للسيارات وسماعات الرأس واألجهزة اإللكترونية الترفيهية للمنازل ووحدات 
التحكم باأللعاب وعدد وادوات المطبخ والمنازل والكترونيات المكاتب ومعدات العشب 
والحدائق واألجهزة الرقمية المحمولة وبالتحديد الحواسيب اللوحية واألجهزة المحمولة 

  ٣٥الشخصية والحواسيب القابلة لإلرتداء بالفئة والمساعدات الرقمية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453409  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -رنا سعد السعيد ابو النجا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة . --ن الزيتو--شارع الكافور   ١٣

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453432  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -في محمد عبد الهادي و شركاه  مصط

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الشهداء ابو قير المنتزة االسكندريه ٤

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453515  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -انور عبد الرحمن حمصي وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة  -المنطقة الصناعية  ١٦٥شارع  -الدور الثاني  - ٢٠٠٠٨بلوك  -٥قطعة رقم 
 القليوبية.-العبور

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

اإلعالن و إدارة و توجيه األعمال و األنشطة المكتبية و االستيراد  الدعاية و  - ٣٥الفئة 
و التصدير و خدمات البيع بالجملة و بالتجزئة ( خدمات محالت بيع المالبس ) و 

و جميعها في مجال المالبس و أغطية الرأس  ٣٥خدمات البيع االلكتروني الواردة بالفئة 
  ٢٥الواردة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: دم عنها طلب رقم ق
 

    0453524  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -محمد حنفى محمد خليل ابو الجوخ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٨ب م  ١٨ش الدكتور احمد محمد كمال ق  ٥القاهرة مدينة نصر محل رقم 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨في مجال الفئة  ٣٥تجارة الدراجات الواردة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454541  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

 فرد -جي ام بروفشنال لمستحضرات التجميل  -جرجس عبد المسيح فايز ابراهيم
  الجنسية مصرى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

شبرا الخيمة  -ملك / محمد السيد عبد الرحمن  -مسطرد  -شارع العشرين  -برج السمر 
  القليوبية ثان . -

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  . ٣في مجال الفئة  ٣٥االعمال التجارية و استيراد و تصدير الواردة بالفئة   - ٣٥الفئة 
 

طات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشترا
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454662  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة هولندية ذات مسؤولية محدودة -راندستاد إن في 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تي سي ديمن، هولندا. ١١١٢، ٢٥رميري ديمي

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستشارة والتوظيف ،تنسيب الموظفين وتوظيفهم، خدمات التوظيف  - ٣٥الفئة 
الخارجي واستشارات التوظيف، خدمات إعادة اإلدماج، خدمات االنتقال الوظيفي، 

دمات االستشارة والتوظيف عبر خدمات إعادة التوزيع، استشارات الموارد البشرية، خ
وال ترد  ٣٥اإلنترنت، خدمات كتابة السيرة الذاتية وجميع هذه الخدمات واردة بالفئة 

  ضمن فئات اخري.
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454978  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ذات مسئولية محدودة شركة -الموفق للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -ش لبنان  ٤٣

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨-٢٥في مجال الفئات  ٣٥جميع خدمات 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454979  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -الموفق للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -ش لبنان  ٤٣

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢-٩-٥-٣-٢في 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 ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454980  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -الموفق للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -ش لبنان  ٤٣

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢-٣١-٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره 
و غيرها ١٦٦٧٠٤العالمه رقم 



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
 
 
 

1050 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454990  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -عاطف عبد العظيم عبد الحافظ خليل وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول - ١شقة  -الحي السابع  -ش امام ابو حنيفة  ٣٤مدينة نصر  -القاهرة 

  5 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣منتجات الفئة   - ٣الفئة 
  ٥منتجات الفئة   - ٥الفئة 
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 ةناعيجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455108  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -عبد المعطى محمد منصور وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

٣١ S2 التجمع الخامس  -شارع التسعين  -داون تاون  -رى القطاميه بالمول التجا
  القاهرة الجديده

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - ٣٥الفئة 
فى مجال الفئة  ٣٥السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

٢٥  
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455904  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -عرفة السيد احمد محمد وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -بوالق الدكرور  -الدور االرضي  -اكتوبر  ٦متفرع من ش  -ش مسجد النور  ٧
  لجيزها

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧فى مجال الفئه ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه-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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456711  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض والتجاره  - ٣٥الفئة 
  ٩فى مجال الفئه  ٣٥بصفه عامة وجميع خدمات الفئه 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456712  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض والتجاره  - ٣٥الفئة 
  ٩فى مجال الفئه  ٣٥بصفه عامة وجميع خدمات الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456715  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :تسجيلال إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

ه راالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض والتجا - ٣٥الفئة 
  ٩فى مجال الفئه  ٣٥بصفه عامة وجميع خدمات الفئه 

 

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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456718  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصريةشركة مساهمة  -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض والتجاره  - ٣٥الفئة 
  ٩الفئه فى مجال  ٣٥بصفه عامة وجميع خدمات الفئه 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456721  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤و الكيل

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض والتجاره  - ٣٥الفئة 
  ٩فى مجال الفئه  ٣٥بصفه عامة وجميع خدمات الفئه 

 

مالك العالمة باستخدامها مجمعهاالشتراطات        :      تعهد 
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1058 
 

 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456724  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض والتجاره  - ٣٥الفئة 
  ٩فى مجال الفئه  ٣٥بصفه عامة وجميع خدمات الفئه 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456727  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض والتجاره  - ٣٥الفئة 
  ٩فى مجال الفئه  ٣٥بصفه عامة وجميع خدمات الفئه 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه



تنمية التجارة الداخليةجهاز   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456739  

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

محافظة  -قسم العامرية   -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 
 االسكندرية

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

اد والتصدير والتوكيالت التجاريه والمحالت والمعارض والتجاره االستير - ٣٥الفئة 
  ٩فى مجال الفئه  ٣٥بصفه عامة وجميع خدمات الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456764  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -ال تى دي. شينزين نيتو باور سورس تيكنولوجي كو.، 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ووهينان روود . جينفاغوا اليكتريسيتي اندستريال  ٤٩ -بيلدينج, نمبر  ٨ -,نمبر ٢٠١
  بارك , بانتيان ستريت , لونغانغ ديستريكت , شينزين , الصين

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التجميع [المساعدة في االعمال]، معالجة االدارة دعاية واعالن،  - ٣٥الفئة 
التجارية لترخيص سلع وخدمات الغير، ترويج المبيعات لآلخرين، خدمات توفير او 

تأمين لآلخرين [شراء سلع وخدمات ألعمال اخرى]، ادارة اعمال واستشارات تنظيمية، 
شتري السلع والخدمات خدمات وكاالت االستيراد والتصدير، إتاحة سوق إلكترونية لم

وبائعيها، توفير معلومات األعمال عن طريق مواقع اإلنترنت، المساعدة في ادارة 
االعمال، تحسين محرك البحث لتعزيز المبيعات، عرض سلع على وسائل االعالم 

لغايات البيع بالتجزئة، تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوب، تحسين الحركة في 
تحديث وصيانة البيانات في قواعد البيانات الحاسوبية وجميع هذة  مواقع اإلنترنت،

  وال ترد ضمن فئات اخرى. ٣٥الخدمات 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457535  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -ال تى دى  بكين بايتيدانس نيتورك تيكنولوجى كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

شيشينغ روود شيجينغشان  ديستريكت  ٣٠بيلدينج نمبر  ٣/اف نمبر ٢ ٠٠٣٥رووم بى 
  بيكين بى ار .الصين ١٠٠٠٤١

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

ل النشاط المكتبي، خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعي - ٣٥الفئة 
دعاية وإعالن، وكاالت الدعاية واإلعالن، اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكات 

الكمبيوتر، خدمات الدفع للناشر عن طريق النقر على اإلعالن، خدمات إعداد إعالنات 
لآلخرين، خدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن، خدمات اإلعالن عن طريق جميع 

ترويج المبيعات [لآلخرين]، خدمات توفير واستئجار مساحات وسائل االتصال العامة، 
إعالنية على اإلنترنت، خدمات جمع البيانات والمعلومات واإلحصائيات إلدارة قواعد 

البيانات ألغراض األعمال، خدمات تحديث البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر، 
جة البيانات، خدمات البحث خدمات إدارة البيانات وتخزينها واسترجاعها، خدمات معال

عن البيانات، خدمات التخزين اإللكتروني للملفات والوثائق لآلخرين، خدمات تحسين 
محرك البحث لترويج المبيعات، إستشارات إدارة شؤون الموظفين، خدمات وكالة 

المعلومات التجارية، خدمات توفير معلومات األعمال عبر موقع ويب، خدمات تقديم 
معلومات بشأن إنتاجية األعمال بمساعدة الحاسوب، خدمات توفير المشورة وال

المعلومات المتعلقة بإنتاجية األعمال عبر مواقع الويب، خدمات تقديم االستشارات 
وال ترد ضمن فئات  ٣٥والتقارير عن االعمال المذكورة وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

  اخرى.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457670  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -الترا اليف الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع االول  - ٤شقة رقم  -عمارات البنفسج  ٢٥٢

  35 : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال المستلزمات و االجهزة الطبية  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥فئة ال
  ١٠الواردة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0365244  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/02/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة امريكية -انك  -سترايب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - ٩٤١٠٧, سان فرانسيسكو ,كاليفورنيا  ٥٥٠بيري ستريت ,سويت  ١٨٥
  المتحدة االمريكية

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات التجارية، وهي خدمات معالجة معامالت الدفع؛ خدمات الدفع  - ٣٦الفئة 
فع الضرائب مباشرة عبر والتحقق من االموال؛ خدمات إيداع الضرائب؛ معالجة د

االنترنت في الوقت الفعلي، االدارة المالية للمدفوعات الضريبية، وخدمات التحليل 
المالي للمدفوعات الضريبية؛ خدمات صرف العمالت؛ خدمات تحويل العمالت؛ 
الخدمات المالية، وهي توفير صرف العمالت االجنبية عن طريق شبكة االنترنت 

النترانت]؛ الخدمات المالية، وهي توفير التحويل االلكتروني لعملة والشبكات الداخلية [ا
افتراضية عن طريق شبكة كمبيوتر عالمية؛ تحويل االموال إلكترونياً ؛ توفير المعالجة 

االلكترونية لتحويل االموال إلكترونيا ً، غرف المقاصة االلية وبطاقات االئتمان 
رونية والمدفوعات االلكترونية؛ توفير قاعدة وبطاقات الخصم المباشر والشيكات االلكت

بيانات كمبيوتر على االنترنت في مجال المعامالت المالية؛ التحليل المالي، وهو تجميع 
وتحليل االحصاءات والبيانات ومصادر المعلومات االخرى الغراض مالية؛ المعلومات 

ة، وهي خدمات معالجة والتقييمات المالية؛ إدارة المخاطر المالية؛ الخدمات التجاري
معامالت الدفع؛ خدمات المعامالت المالية، وهي توفير المعامالت التجارية االمنة 

وخيارات الدفع؛ االستشارات والمعلومات المتعلقة بالتأمين؛ االستشارات المصرفية؛ 
االستشارات المالية؛ توفير المعلومات على االنترنت فيما يتعلق بالخدمات المالية 

فية والتأمينية واالستثمارية؛ توفير معلومات مالية مباشرة من قاعدة بيانات والمصر
كمبيوتر أو من خالل شبكة االنترنت؛ توفير المعلومات المالية المتعلقة بالجدارة 

االئتمانية للشركات واالفراد؛ توفير المعلومات المالية بالوسائل االلكترونية؛ الخدمات 
االلكترونية؛ خدمات الدفع المقدمة عبر االجهزة ومعدات المالية المقدمة بالوسائل 

االتصاالت الالسلكية؛ التحويل االلكتروني للعمالت االفتراضية؛ وإجراء المعامالت 
  ٣٦المالية مباشرة على االنترنت الواردة بالفئة رقم 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0392809  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة اوروبية مؤلفه و قائمه طبقا لقوانين فرنسا -تيليبرفورمانس اس اى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فرنسا -باريس  ٧٥٠٠٨رو بالزاك  ٢٥/٢١

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

مشورة ومعلومات  تأمينات؛ شئون مالية؛ شؤون نقدية؛ شؤون عقارية؛ - ٣٦الفئة 
واستشارات متعلقة بالتأمين؛ إدارة عادة التأمين؛ صناديق االدخار؛ جميع أنواع عقود 
التأمين، خدمات التسجيل في التأمين؛ وساطة التأمين والخدمة االشتراك في الخدمات 
عن بعد في مجال التأمين والشؤون المالية؛ خدمات التأمين لمساعدة األشخاص أثناء 

فرنسا أو في الخارج؛ خدمات المساعدة المالي؛ المساعدة المالية المتعمقة  السفر في
بعلميات االئتمان؛ استشارات ومعلومات متعمقة بالتأمين والخدمات المصرفية والشؤون 

المالية؛ إدارة مستندات التأمين؛ وكاالت التأمين؛ شؤون مصرفية؛ خدمات استشارة 
عمقة بالبورصة أو نقدية؛ خدمات الوساطة المالية مصرفية أو مالية أو ائتمانية أو مت

والعقارية؛ سوق األوراق المالية؛ خدمات الوساطة للمنتجات أو األصول المالية؛ 
خدمات الوساطة؛ خدمات القروض؛ المساعدة والمشورة في دارة الشؤون المالية؛ 

أس المال؛ معامالت مالية؛ استثمار رأس المال، وتنظيم وتوفير القروض واستثمار ر
استشارات مالية مهنية؛ وساطة البورصة؛ سمسرة البورصة؛ تقديرات مالية ونقدية؛ 

تحميل مالي ونقدي؛ خدمات تحصيل الديون من خالل استخدام وسائل قانونية وودية و / 
أو قانونية لمحصول من المدين عمى سداد الدين المستحق لمدائن؛ خدمات تحصيل 

خدمات تحصيل الديون اإللكترونية؛ استرداد مدفوعات الديون ووكاالت التحصيل؛ 
السمع والخدمات؛ صرف الشيكات؛ تقدير الممتلكات المنقولة؛ تقدير المخاطر المالية؛ 

التقييم المالي لمالئمة المشروعات وتوفير المعلومات المتعلقة بها ؛ خدمات معالجة 
مان؛ إصدار القسائم؛ إدارة الدفع؛ استثمار ر أس المال؛ خدمات ائتمانية؛ خدمات الض

الثروات؛ الرعاية المالية؛ خدمات االدخار؛ خدمات الوساطة المالية؛ خدمات إدارة 
األصول؛ خدمات إيداع األموال؛ خدمات المقاصة؛ خدمات المعلومات المالية؛ خدمات 
التمويل؛ خدمات تحويل األموال اإللكترونية؛ خدمات التصنيف في البورصة؛ خدمات 

ت االئتمان وبطاقات الخصم؛ معامالت الصرف األجنبي؛ تكوين واستثمار بطاقا
األموال؛ القرض؛ المعامالت المالية؛ اقتناء وتحويل المطالبات النقدية؛ تنفيذ المعامالت 

المالية المتعلقة باألسهم والسندات واألوراق المالية وحقوق الملكية لآلخرين؛ إدارة 
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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 - 991 عدد

المالية؛ اإلدارة المالية لمدفوعات السداد لآلخرين؛ توفير  مخاطر االئتمان؛ خدمة اإلدارة
التمويل للكيانات التجارية؛ توفير الضمانات المالية؛ تقديم القروض والتسهيالت 

االئتمانية من جميع األنواع؛ توفير المعلومات عبر اإلنترنت المتعلقة بالخدمات المالية 
  مالت الدفع عبر اإلنترنت.والمصرفية والتأمين واالستثمار؛ معالجة معا

 

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

  عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428625  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير و االسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -ش الكروم  ٢٦

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦خدمات الفئة  - ٣٦الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
٢٣٣١٧٥
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428628  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -ش الكروم  ٢٦

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦خدمات الفئة  - ٣٦الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -عهد مالك العامه باستخدامها مجمعه االشتراطات        :      ت
٢٣٣١٧٥
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428629  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -الكروم  ش ٢٦

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦خدمات الفئة  - ٣٦الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
٢٣٣١٧٥
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428635  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -بنك التعمير واالسكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -ش الكروم  ٢٦

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٦خدمات الفئة-٣٦الفئة
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -مجمعه  االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها
٢٣٣١٧٥
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431534  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -احمد محمد عطية وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ٢شقه  النرجس عمارات ٢٤٥ -القاهره الجديده 

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

تاجير مكاتب  -تاجير الشقق  -ادارة العقارات  -تاجير مكاتب العقارات  - ٣٦الفئة 
  ٣٦سمسرة الرهن الوارده بالفئة  -تقييم العقارات -شئوؤن العقارات  -للعمل 

 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف في الوضع العادي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1072 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0435011  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -صروح للتشيد والبناء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مع التج -ش التسعين الشمالى القطاع االول مركز المدينه  ٤٥القطعه المجاورة للقطعه 
  محافظة القاهرة -القاهرة الجديده   -الخامس 

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئة   - ٣٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1073 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448248  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -كولدويل بانكر ال ال سي 
  الواليات المتحدة االمريكية -والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٧٩٤٠بارك أفينيو ماديسون ، ان جيه   ١٧٥

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

الشؤون النقدية الشؤون العقارية خدمات الوساطة  تأمين؛ الشؤون المالية؛ - ٣٦الفئة 
العقارية ؛ خدمات االمتياز ، وهي تقديم المعلومات المالية والمشورة فيما يتعلق بتأسيس 

و / أو تشغيل أعمال الوساطة العقارية ؛ خدمات إدارة الممتلكات ؛ خدمات الوكاالت 
ر ا ؛ خدمات تأجير العقارات ؛ توفيالعقارية ؛ تأجير العقارات ؛ تقييم العقارات وتقييمه

المعلومات في مجال العقارات عبر اإلنترنت ؛ خدمات االستثمار العقاري ؛ خدمات 
الضمان العقاري ؛ توفير قوائم العقارات والمعلومات العقارية عبر اإلنترنت ؛ خدمات 

  ٣٦االستشارات العقارية ؛ خدمات االستشارات العقارية واإلدارية بالفئة رقم 
 

التنازل عن الحروف  -وغيرها  ٣٢٢٠٥٤العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
كال على حدى وفى الوضع العادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1074 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448250  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  - كولدويل بانكر ال ال سي
  الواليات المتحدة االمريكية -والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٧٩٤٠بارك أفينيو ماديسون ، ان جيه   ١٧٥

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

؛ الشؤون النقدية الشؤون العقارية خدمات الوساطة تأمين؛ الشؤون المالية - ٣٦الفئة 
العقارية ؛ خدمات االمتياز ، وهي تقديم المعلومات المالية والمشورة فيما يتعلق بتأسيس 

و / أو تشغيل أعمال الوساطة العقارية ؛ خدمات إدارة الممتلكات ؛ خدمات الوكاالت 
ر ها ؛ خدمات تأجير العقارات ؛ توفيالعقارية ؛ تأجير العقارات ؛ تقييم العقارات وتقييم

المعلومات في مجال العقارات عبر اإلنترنت ؛ خدمات االستثمار العقاري ؛ خدمات 
الضمان العقاري ؛ توفير قوائم العقارات والمعلومات العقارية عبر اإلنترنت ؛ خدمات 

  ٣٦االستشارات العقارية ؛ خدمات االستشارات العقارية واإلدارية بالفئة رقم 
 

التنازل عن الحروف  -وغيرها  ٣٢٢٠٥٤العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
كال على حدى وفى الوضع العادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1075 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448544  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -ستهالكي شركة بلنك للتمويل اال

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

محافظة  -الشيخ ذايد  -البوليجون سوديك  - ٣مبني  B1 -3اكتوبر وحده  ٦مدينه 
  الجيزة

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات المالية، و خدمات التمويل المالي لألفراد، الخدمات المالية   - ٣٦الفئة 
ل المبالغ المالية عبر االنترنت، خدمات المحافظ االلكترونية، التحليل اإللكترونية، تحوي

 .٣٦المالي و جميع الخدمات الواردة في الفئة
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدمها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1076 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449735  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -احمد محمد محمود محمدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -التجمع االول  -مدينتي  - ٦٧مجموعة  ٢٧

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦كافة الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1077 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451380  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية -شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة لالستثمارات العقارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز المدينة القطاع االول  ٦٥بالدور االرضي قطعة رقم  ٢جناح أ بالوحدة رقم 
  القاهرة -الجديدة  القاهرة

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع خدمات الفئة رقم  - ٣٦الفئة 
 

 ٣٢٠٣٩٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      التنازل عن كل مقطع على حدى 
وغيرها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1078 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451466  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدودة -شركة تنمو العقارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٣٢٤٢الرمز البريدى  ٨٢٣٠ب  -المملكة العربيه السعوديه الرياض ص

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

عقارات؛ وكاالت العقارات؛ تثمين مكاتب العقارات والشقق السكنية؛ تأجير ال - ٣٦الفئة 
  )٣٦العقارات؛ سمسرة العقارات؛ تأجير العقارات؛ إدارة العقارات الـواردة بالفئـة (

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1079 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451575  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه   -اكتوبر للتطوير العقاري  ٦اب تاون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦ -المجاورة الرابعه  -المحور المركزي 

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦االستثمار العقاري الوارد بالفئة  - ٣٦الفئة 
 

٤٣١٩٢٩االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1080 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: طلب رقم  قدم عنها
 

    0451882  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -بنك قناة السويس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -جاردن سيتي  -ش عبد القادر حمزة  ٩,  ٧

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦خدمات الفئة  - ٣٦الفئة 
 



هاز تنمية التجارة الداخليةج  
 
 
 

1081 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452245  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة ابو سومة للتنمية السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزمالك  -أ ش حسن صبرى 

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1082 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453433  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  توصية بسيطة -مصطفي محمد عبد الهادي و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -ة  المنتز -ش الشهداء ابو قير   ٤

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1083 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454501  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة فى جزر كايمان -شركة شديد كابيتال ليميتيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٣ الطابق -رويال بانك هاوس   -مكاتب شركة سوالريس كوربوريت سيرفيسز ش م م 
 KY1 - ١١١٠ -غراند كايمان  -جورج تاون  - ١٥٨٦رمز البلد  -شارع شيدن  -

  جزر كايمان  
  

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

المالية؛ خدمات الشؤون  خدمات التأمين واعادة التأمين؛ خدمات الشؤون - ٣٦الفئة 
النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛ حلول التأمين/اعادة التامين؛ سمسرة التأمين واعادة 

التأمين؛ وساطة التأمين واعادة التأمين؛ استشارات التأمين/اعادة التأمين؛ ادارة 
المخاطر، مراقبة وتحليل المخاطر لمحافظ شركات التأمين/اعادة التامين؛ خدمات 

شطة التأمين التجارية؛ توظيف، اقتناء االسهم، خدمات اعادة التأمين، التأمين، ان
الوساطة، االستشارات، ضبط الخسارة ومسح المخاطر؛ ادارة المخاطر؛ الخدمات 

المالية؛ السمسرة المالية؛ النفقات وااللتزامات بالدفع؛ خدمات االستثمار، خدمات 
ت الخيرية؛ تقديم المنح النقدية للجمعيات االستشارة في االستثمار؛ جمع التبرعا

الخيرية؛ جمع التبرعات الخيرية عبر بيع الطوابع الخيرية؛ توفير موارد مالية لجهات 
غير هادفة للربح؛ خدمات تمويل رأس المال االستثماري لجهات غير هادفة للربح بالفئه 

٣٦  
 

٢٣١٦٠٤م االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رق



ةجهاز تنمية التجارة الداخلي  
 
 
 

1084 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456977  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة مصر القابضة للتامين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع طلعت حرب قسم قصر النيل القاهرة ٧

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
 

٣٤٠٠٤٣االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1085 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456979  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  اهمة مصريةشركة مس -شركة مصر القابضة للتامين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع طلعت حرب قسم قصر النيل القاهرة ٧

 36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
 

٣٤٠٠٤٣االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1086 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456981  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة مصر القابضة للتامين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع طلعت حرب قسم قصر النيل القاهرة ٧

 36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
 

٣٤٠٠٤٣االشتراطات        :      العالمه مرتبطه العالمه رقم 



 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456983  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة مصر القابضة للتامين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  رب قسم قصر النيل القاهرةشارع طلعت ح ٧

 36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1088 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456984  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة مصر القابضة للتامين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع طلعت حرب قسم قصر النيل القاهرة ٧

  36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1089 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456985  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -ة مصر القابضة للتامين شرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع طلعت حرب قسم قصر النيل القاهرة ٧

 36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
 

٤٣٠٠٤٣العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1090 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 ددع

 
 

  ة العالم

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0359901  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -سيتى ايدج للتطوير العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -ش سوريا  ١٢

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

االنشاءات والتركيبات واالصالح واعمال الصيانة الخاصة بالمباني بجميع  - ٣٧الفئة 
  ٣٧انواعها الواردة بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1091 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431768  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  تضامن -شركة مكرم هللا جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الدور الثاني العلوي ش المشير النزهة  ٣٨شقة  ١عقار رقم 

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االصالح والصيانة وخدمات التركيب أو التجميع وبوجه خاص  - ٣٧الفئة 
اصالح وصيانة وتجميع مركبات خلط الخرسانة والنقل والمقطورات انشاء وصيانة 

  ٣٧وط االنابيب وخطوط انابيب نقل الغاز الواردة بالفئة رقم خط
 

 - -كال على حدى فى الوضع العادى   M Kاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف ام كى 
التنازل عن البيان التجارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1092 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0437628  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -هشام حمدى فتحى حامد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -طنطا ثان  -شارع الشهيد مصطفى ابو زهرة سابقا  ٢٦

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣٧صيانة وتجديد األثاث الواردة بالفئة  - ٣٧الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1093 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0439584  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -محمود محمد عبدالحميد محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك/ محمد محمود  -موقف طلعت حرب  -شارع كوبري الدلتا  ١٨ -محافظة الغربية 
  المحلة الكبرى -سيد أحمد  محمد

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩في مجال أجهزة المحمول الواردة بالفئة  ٣٧الصيانة الواردة بالفئة  - ٣٧الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
 
 
 

1094 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447612  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

مؤلفة و قائمة  -شركة ذات مسئؤليه محدوده  -هانغتشو راين تكنولوجي كو ال تي دي 
  لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير معلومات الصيانة في مجال صيانة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة  - ٣٧الفئة 
وأدوات شبكة االتصاالت؛ خدمات إنشاء المباني واإلصالح؛ خدمات إصالح مواد تنجيد 

مقاوالت االنشاءات العامة؛ خدمات تركيب وإصالح معدات التدفئة؛ خدمات تركيب 
صالح األجهزة الكهربائية؛ خدمات إصالح المعدات اإللكترونية؛ خدمات إزالة وإ

التشويش في األجهزة الكهربائية؛ خدمات صيانة المركبات؛ خدمات تركيب وإصالح 
  أجهزة اإلنذار ضد الحريق؛ خدمات تركيب وإصالح أجهزة اإلنذار ضد السرقة.

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1095 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448549  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة رفتراك مصر للتبريد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تقسيم الشريف القطعه   3Aالشرقيه مدينه العاشر من رمضان المنطقة الصناعيه 
 ٣٨/١٢والقطعه رقم٤٠/١٢

  37 : مةالــــــات العـــفئ
  

  ١٢و  ١١في مجال الفئات  ٣٧خدمات الصيانة والتركيبات بالفئه  - ٣٧الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1096 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449074  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -سويفن لالنشاءات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

زهراء  -ابراج بدر بجوار كارفور المعادي  ٨ -الطريق الدائري  - ٨ق ١٠١شقة 
  المعادي -المعادي 

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧خدمات الفئة  - ٣٧الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1097 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449882  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكية -وايرلبول بروبرتيز ، انك. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  ٤٩٠٨٥اس تى جوزيف متشيجان  ١٠١رينايسانس درايف سويت  ٥٠٠
  المتحدة االمريكيه

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

الت غسيل خدمات تركيب وتجميع وتصليح وصيانة المعدات واألجهزة آل - ٣٧الفئة 
المالبس وآالت تجفيف المالبس وغساالت الصحون وأجهزة التخلص من فضالت 

الطعام وضاغطات القمامة وبقايا الطعام والمحركات وتتضمن المحركات الكهربائية 
(باستثناء للمركبات البرية) والضاغطات للثالجات ومكيفات الهواء والمضخات المشغلة 

تسخين والطبخ والتبريد والتجميد والتجفيف واجهزه كهربائيا والمعدات واألجهزة لل
  ٣٧تكييف الهواء وتنقية الهواء والتهوية والتزويد بالمياه. الواردة بالفئة 

 

٨٠٠٦٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1098 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450597  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -محمد االبجي و ابراهيم جمعة دبشة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  - ١٦٤فيال  ٤ياسمين  -التجمع الخامس 

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧مقاوالت الوارده بالفئه  - ٣٧الفئة 
 

:      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه      االشتراطات  



 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451467  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة بن عميرة للمقاوالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١١٤٨٢، الرمز البريدي ٨٢٣٠عودية، الرياض، صندوق البريد المملكة العربية الس

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب أو التجميع؛ اإلنشاء؛ معلومات  - ٣٧الفئة 
عن اإلنشاء؛ استشارات متعلقة باإلنشاء؛ هدم المباني؛ البناء؛ تعبيد الطرق الـواردة 

  )٣٧بالفئـة (
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1100 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451772  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة إماراتية محدودة. -ام واي اس هولدينجز ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  متحدة.برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي، أبوظبي، اإلمارات العربية ال

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

صيانة المركبات، المساعدة في أعطال المركبات (إصالح)، غسيل  - ٣٧الفئة 
السيارات، محطات خدمات المركبات (إعادة التزويد بالوقود و الصيانة)، تشحيم 

  وال ترد ضمن فئات أخري. ٣٧(مركبات) وجميع هذة الخدمات وارده 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 - 991 عدد

 
 

   العالمة

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453826  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة  -شركة أبيات ميغا ستور

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

-٢٠-١٩-١١-٩-٧-٦في مجال الفئات  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٧الفئة 
٢٧-٢٤  

 

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 ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454273  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ايطالية -بيرتازوني اس. بي. ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جاستاال (ار اي ) ، ايطاليا ٤٢٠١٦،  ٦/٨فيا باالزينا 

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣٧انشاء المباني و االصالح و خدمات التركيب او التجميع الواردة بالفئة   - ٣٧الفئة 
  دون غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454389  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -الفالح للخرسانة الجاهزة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -اميه) (داون تاون القط-بالمركز التجاري و االداري  -٢مبنى رقم  -2B/03/03وحده 
  القاهره الحديده

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٧جميع خدمات الفئة  - ٣٧الفئة 
 



اخليةجهاز تنمية التجارة الد  
 
 
 

1104 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457612  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

ركة ذات مسئولية ش -شركة دار الهندسة (القاهرة) للتصميم واالستشارات الفنية 
  محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق مصر اسكندرية الصحراوي. ٢٨) القرية الذكية، الكيلو B-3401المبني رقم (

  37 : المةــــــات العـــفئ
  

اإلشراف على أعمال البناء، تشييد المباني، خدمات البناء، إدارة مشاريع  - ٣٧الفئة 
لبناء]، خدمات البناء الهندسي الثقيل، خدمات الهندسة المدنية البناء [اإلشراف على ا

تحت األرض، تركيب أنظمة الهندسة البيئية، خدمات اإلشراف على أعمال البناء 
لمشاريع الهندسة المدنية، خدمات بناء المواني، بناء الشوارع، بناء الطرق، خدمات 

، بناء غرف التشمس، البناء استشارات البناء، معلومات خاصة بالبناء تحت األرض، 
التجاري، ، البناء الصناعي، استشارات البناء، خدمات إدارة مشاريع البناء [اإلشراف 
على أعمال البناء]، تشييد المباني المخصصة إلدارة البناء [اإلشراف]، خدمات تشييد 

راف اإلشالمباني، خدمات معلومات البناء، تأجير معدات البناء، توفير معلومات البناء، 
على تشييد المباني، إصالح آالت البناء ومعدات البناء، تقديم المشورة في مجال البناء، 

بناء مراكز التسوق، بناء الهياكل الفوالذية، خدمات استشارية لتشييد المباني، تشييد 
المباني الصناعية، تشييد مباني المكاتب، تشييد المباني السكنية، بناء مباني تجارية، 

البناء باستخدام الخرسانة، صيانة معدات البناء، بناء خطوط نقل، بناء شبكات  خدمات
الصرف الصحي، بناء العقارات السكنية، بناء األشغال العامة، بناء منازل حسب 
الطلب، تأجير آالت البناء، تشييد المباني وإصالحها، بناء وإصالح المباني، بناء 

وتجديدها، بناء وصيانة وتجديد الممتلكات،  وصيانة خطوط األنابيب، تشييد المباني
الخدمات االستشارية المتعلقة بتشييد المباني، إدارة مشروعات البناء في الموقع 

[اإلشراف على أعمال البناء]، التطوير العقاري [خدمات البناء والتشييد]، خدمات البناء 
ني، ة بتشييد المبافي طبيعة أعمال الحفر، توفير المعلومات عبر اإلنترنت المتعلق

خدمات اإلشراف على تشييد المباني لمشاريع البناء، خدمات االستشارات والمعلومات 
المتعلقة بالبناء، بناء وإصالح المباني السكنية والمنازل، بناء وتجديد المباني والمنشآت 

األخرى، بناء وإصالح المباني والمنشآت األخرى، بناء وإصالح المطارات ومرافق 
ارات، الخدمات االستشارية المتعلقة بتشييد المباني، إنشاء المباني والطرق المط

والجسور والسدود وخطوط النقل، تأجير منصات العمل الرفع الستخدامها في البناء، 
بناء وصيانة وإصالح المباني الجاهزة للنقل، الخدمات االستشارية المتعلقة بتشييد 

شراف على تشييد المباني المتعلقة بمراكز المباني والمنشآت األخرى، خدمات اإل
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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 - 991 عدد

التسوق والمجمعات الصناعية ومباني المكاتب والمباني السكنية والتطورات العقارية 
األخرى، الخدمات االستشارية المتعلقة بصيانة وإصالح وتجديد المباني والمنشآت 

المطارات، األخرى، الخدمات االستشارية المتعلقة ببناء وإصالح المطارات ومنشآت 
خدمات انشاء مرافق ومباني المدن الجديدة و بشكل عام جميع الخدمات الواردة بالفئة 

  ) دون غيرها٣٧(
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0366464  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/02/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ؤسسة طبقا لقوانين والية نيفاداشركه امريكية م -امازون تكنولوجيز ، انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 38 : المةــــــات العـــفئ
  

االتصاالت عن بعد ، خدمات االتصاالت عن بعد ، خدمات االتصاالت  - ٣٨الفئة 
االت ، االرسال االلكترونى لرسائل البريد االلكترونى والرسائل الهاتفية ، خدمات االتص

النصية واالتصاالت الهاتفية والصوت والبيانات والرسومات والصور والفيديو عبر 
شبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت العالمية ، توفير غرف المحادثة والمنتديات على 

،  لمواضيع المتعلقة باالهتمام العاماالنترنت لنقل الرسائل لجميع مستخدمى الحاسوب با
توفير لوحات النشرات االلكترونية لنقل الرسائل لجميع مستخدمى الحاسوب بالمواضيع 

  ) دون غيرها٣٨المتعلقة باالهتمام العام والواردة بالفئة (
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447613  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -انغتشو ه -بينجيانغ ديستركت  -دانفنغ روود ٣٩٩٫٢بيلدنج  -بي -اف  - ٣١٢روم 
  ٣١٠٠٥١الصين 

  38 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات اإلذاعة بالراديو؛ خدمات بث عبر اإلنترنت؛ خدمات نقل المعلومات  - ٣٨الفئة 
عبر شبكات االتصاالت اإللكترونية؛ خدمات توفير إمكانية توصيل المستخدم بشبكات 

بكة ببرامج الكمبيوتر في ش كمبيوتر عالمية؛ خدمات توفير إمكانية توصيل المستخدم
البيانات؛ خدمات نقل المعلومات عبر شبكات االتصال اإللكترونية؛ خدمات تأجير 
معدات االتصاالت؛ خدمات نقل البيانات اإللكترونية؛ خدمات اإلتصال بالتلفونات؛ 
خدمات اإلتصال عبر الطرفيات الحاسوبية؛ خدمات نقل تدفق البيانات اإللكترونية؛ 

  إلتصال بالراديو؛ خدمات توفير إمكانية وصول لآلخرين الى قاعدة البيانات.خدمات ا
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449740  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -احمد محمد محمود محمدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة -التجمع االول  -مدينتي  - ٦٧مجموعة  ٢٧

  38 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449874  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ليمتدجاكوار الند روفر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة المتحدة -ال إف  ٤ ٣ابي رود وايتلي كوفينتري سي في 

 38 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االتصاالت عن بُعد، توفير تنبيهات الرسائل اإللكترونية عبر  - ٣٨الفئة 
ئل وني لمعلومات ورسااإلنترنت إلشعار األفراد بوقت صيانة المركبات؛ النقل اإللكتر

وبيانات سمعية ومرئية بشأن محرك المركبات؛ النقل اإللكتروني للبيانات للتحكم في 
المركبات ذاتية التشغيل؛ النقل اإللكتروني للبيانات لتوفير الوصول عبر الحواجز؛ النقل 
 اإللكتروني للبيانات عبر قناة مخصصة؛ اتصاالت الهواتف النقالة؛ االتصال عن طريق

(شبكة القيمة المضافة)؛ توفير  VANالبريد اإللكتروني، واألقمار الصناعية، و 
اتصاالت عن بعد وإمكانية وصول المستخدم إلى شبكة كمبيوتر عالمية؛ توفير إمكانية 
وصول المستخدم إلى إشارات تحديد المواقع العالمية ألغراض المالحة؛ نقل معلومات 

لمات من أجل المساعدة على الطرق أو في حاالت النقل وحركة المرور وربط المكا
الطوارئ؛ توفير خدمات ربط االتصاالت عن بعد وإمكانية الوصول إلى شبكات 

االتصاالت اإللكترونية، لنقل وتحميل أو استقبال المحتوى السمعي أو المرئي أو متعدد 
ي، بما في مالوسائط؛ توصيل ونقل وتدفق وبث والبث الشبكي للبيانات والمحتوى الرق

ذلك المعلومات وتسجيالت الموسيقى والفيديو والبث الصوتي والمرئي والسمعي؛ توفير 
إمكانية الوصول إلى الموسيقى الرقمية؛ خدمات االتصاالت الستقبال وتنسيق وإرسال 
المكالمات عن بعد بشأن حالة المركبة؛ النقل اإللكتروني للنصوص والمحتوى السمعي 

اإلشارات والمواقع والحركة والبيانات بين المركبات البرية والمرئي والصور و
ومكونات المركبات البرية ومراكز البيانات، والهواتف وأجهزة الكمبيوتر الشخصية 

وغيرها من األجهزة اإللكترونية والرقمية؛ نقل اإلشارات آللية إقفال المركبات بمساعدة 
لمعلومات المتعلقة بالطرق والمركبات الكمبيوتر؛ النقل عن طريق االتصاالت عن بعد ل

وحركة المرور والقيادة؛ توفير التنبيهات عبر اإلنترنت لإلشعار بحالة بطارية 
المركبات ووضع الشحن ووقت الشحن وحالة فصل القابس وحالة الشحن الكامل؛ توفير 

ة ئاتصاالت عن بعد باإلنترنت للبحث وتحديد موقع وتوفير معلومات عن حالة نقاط تعب
الطاقة للمركبات الكهربائية؛ إمكانية الوصول إلى الخدمات عبر اإلنترنت لتمكين 

اآلخرين من نقل ومشاركة وتحميل وتنزيل وارسال والوصول وعرض واإلشارة إلى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

ونشر المعلومات والنصوص والصور والمحتوى المرئي والسمعي؛ خدمات غرف 
لمنتديات الشبكية لنقل الرسائل بين الدردشة؛ خدمات االتصاالت التفاعلية؛ توفير ا

مستخدمي أجهزة الكمبيوتر؛ منتديات [غرف الدردشة] للتواصل االجتماعي؛ توفير 
المنتديات الشبكية؛ تقديم النصح والمعلومات واالستشارات حول أي من الخدمات 

  ٣٨المذكورة أعاله بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1111 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450522  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

ول المرشدى م -الشركة العالمية لتجارة الجملة والتجزئة لالجهزة الكهربائية والمنزلية 
  شركة مساهمة مصرية -

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الشيخ زايد   -محور كريزى ووتر   -  ٣٤قطعه رقم 

  38 : المةــــــلعات اـــفئ
  

  ٣٨الموقع االلكترونى الوارد بالفئة رقم  - ٣٨الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1112 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450574  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -احمد البرى احمد حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -باب الشعرية  -رب القطة د١٦

  8 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣السنفره الوارده بالفئه  - ٣الفئة 
  ٨حجر الجلخ الوارد بالفئه  - ٨الفئة 

 

التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى -االشتراطات        :      
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452061  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة كورية مساهمة  -ال جى اليكترونيكس انك.، 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، كوريا٠٧٣٣٦جو، سؤول، -دايرو، يونجدينجبو-، يوي١٢٨

  38 : المةــــــات العـــفئ
  

إللكترونية [خدمات االتصاالت بعيدة المدى]؛ النقل خدمات لوحة اإلعالنات ا - ٣٨الفئة 
اإللكتروني وبث محتوى الوسائط الرقمية لآلخرين عبر شبكات الكمبيوتر العالمية 

والمحلية؛ نقل المعلومات عبر شبكات االتصال اإللكترونية؛ توفير غرف دردشة على 
؛ توفير ن المستخدميناإلنترنت لنقل الرسائل والتعليقات ومحتوى الوسائط المتعددة بي

قنوات اتصاالت ألنماط حياة المطبخ وخدمات معلومات الطهي؛ توفير الوصول إلى 
خدمات الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت التي تتميز بأنماط حياة المطبخ والطهي. 

  ٣٨الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454586  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده  -ترو كير وورلد لبنان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره الجديده -التجمع االول  ٧ميدان الرحيم الياسمين  ٣٩٧فيال 

  38 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨موقع الكتروني بالفئه  - 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 - 991 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457536  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -بكين بايتيدانس نيتورك تيكنولوجى كو ال تى دى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ود شيجينغشان  ديستريكت شيشينغ رو ٣٠بيلدينج نمبر  ٣/اف نمبر ٢ ٠٠٣٥رووم بى 
  بيكين بى ار .الصين ١٠٠٠٤١

  38 : المةــــــات العـــفئ
  

االتصاالت، خدمات االتصاالت، خدمات االتصاالت السمعية والبصرية  - ٣٨الفئة 
والفيديو، خدمات عقد المؤتمرات الصوتية والمرئية، خدمات االتصاالت المقدمة عبر 

حطات الكمبيوتر والهاتف والوسائل اإللكترونية شبكات الكمبيوتر واإلنترنت وم
]، خدمات االتصاالت التفاعلية، خدمات VPNوالشبكات الخاصة االفتراضية [

االتصاالت العالمية عبر اإلنترنت، تقديم خدمات االتصاالت الصوتية عبر اإلنترنت 
)VOIP خدمات االتصال اإللكتروني للبيانات والوثائق بين مستخدمي أجهزة ،(

الكمبيوتر، خدمات إرسال الصوت والبيانات والرسومات والصور والفيديوهات عن 
طريق شبكات االتصاالت وشبكات االتصاالت الالسلكية واإلنترنت، خدمات توفير 

المواد السمعية والبصرية عبر اإلنترنت، خدمات نقل المعلومات عبر شبكات 
ي للبريد والرسائل، خدمات إرسال االتصاالت اإللكترونية، خدمات اإلرسال اإللكترون

البيانات اإللكترونية، خدمات التسليم اإللكتروني للصور والصور عبر شبكة كمبيوتر 
عالمية، خدمات الرسائل الفورية، خدمات البث الصوتي والمرئي عبر اإلنترنت، 

خدمات توفير غرف الدردشة على اإلنترنت ولوحات نشرات إلكترونية لنقل الرسائل 
المستخدمين، خدمات االستشارة في مجال نقل الصوت والبيانات والوثائق عبر بين 

شبكات االتصاالت، خدمات توفير الوصول إلى قواعد البيانات، خدمات توفير وصول 
المستخدم إلى شبكات الكمبيوتر العالمية، خدمات بوابة االتصاالت، خدمات االتصاالت 

توفير الوصول إلى شبكات االتصاالت  الشخصية عبر الشبكات الالسلكية، خدمات
إلرسال واستقبال البيانات والصوت والصور، خدمات بث واستقبال الصوت والفيديو 

وال  ٣٨والصور الثابتة والمتحركة والنصوص والبيانات وجميع الخدمات الواردة بالفئة 
  ترد ضمن فئات اخرى.
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423445  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية  -رمضان فاروق احمد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القليوبية -عزبة الشواربى القناطر الخيريه 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠ - ٢٩جال الفئات فى م ٣٩تعبئة مواد غذائية 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423447  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -رمضان فاروق احمد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة  القليوبية--القناطر الخيريه  --عزبة الشواربى 

  39 : المةــــــات العـــئف
  

  ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٩تعبئة مواد غذائية بالفئه  - ٣٩الفئة 
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 ةناعيجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423448  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فردمصرى الجنسية -رمضان فاروق احمد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القليوبية--عزبة الشواربى القناطر الخيريه

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

 - ٢٩فى مجال المنتجات الوارد بالفئة  ٣٩تعبئة وتغليف مواد غذائية بالفئه  - ٣٩الفئة 
٣٠  
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423450  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -رمضان فاروق احمد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القليوبية --عزبة الشواربى القناطر الخيريه  

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٩تعبئة مواد غذائية 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 - 991 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425124  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه-شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -ميت حبيش البحريه طنطا ثاني بجوار مصنع حديد الشناوي 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٩خدمات التعبئه والتغليف الوارده بالفئه  - ٣٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1121 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425126  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -بجوار مصنع حديد الشناوي  -طنطا ثاني   -ميت حبيش البحريه 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٩خدمات التعبئه والتغليف الوارده بالفئه  - ٣٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1122 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425127  

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2020/10/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -بجوار مصنع حديد الشناوي  -طنطا ثاني  -ميت حبيش البحريه 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٩والتغليف الوارده بالفئه خدمات التعبئه-٣٩الفئة
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1123 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0433211  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة االستثمارات الصناعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بمصنع الصناعات المصرية  A3المنطقة الصناعية  -ان مدينة العاشر من رمض
  محافظة الشرقية -للمنظفات الصناعية 

 39 : المةــــــات العـــفئ
  

التعبئة والتغليف والنقل والتخزين في مجال مستحضرات قصر األقمشة   - ٣٩الفئة 
ومواد آخري تستعمل في غسيل وكي المالبس ومستحضرات تنظيف وصقل وجلي 

والصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل والغسول (لوشن)  وكشط
)، وكذالك التعبئة والتغليف والنقل ٣للشعر ومنظفات األسنان وجميع منتجات الفئة (

والتخزين في مجال المطهرات ومستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة 
لتعبئة والتغليف والنقل والتخزين في ) ، وكذالك ا٥والمبيدات وجميع منتجات الفئة (

مجال المطبوعات والورق والورق المقوي والمنتجات المصنوعة من هذه المواد ومواد 
  )٣٩) والواردة بالفئة (١٦اللصق وجميع منتجات 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0433255  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

 :التسجيل سم طالبإ
 

  شركه توصيه بسيطه -شركة السلمى باك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة  الجيزه -اوسيم  -البراجيل  -شارع  محمد حافظ 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦/ ٦في مجال الفئات  ٣٩التعبئه والتغليف بالفئه  - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم  قدم عنها طلب
 

    0434024  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -ايجي قطن للمنتجات القطنية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -ش السودان  ١٦٨بالدور الثالث بالعقار رقم  ٥شقه 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥ -٣فى مجال الفئات  ٣٩التعبئة والتغليف الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0435442  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية  -سيد مالح الداكر محمود محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع المالحة السويس ٣٤محل بالعقار رقم 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ارز ) -دقيق  -( سكر  ٣٩تعبئة و توزيع المواد الغذائية 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0438416  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -ريمون وديع ابو العز حكيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ش ابو موسى االشعرى من ش الجمهوريه بسوهاج بملك / وديع ابو العز  ٩سوهاج 
 سوهاج-الحكيم

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

ل و تسليم الرسائخدمات نقل وتغليف وتخزين السلع وتسليم البضائع وتسليم  - ٣٩الفئة 
  ٣٩الطرود وخدمات الدليفرى الوارده بالفئه 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0439468  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة سورية -م االصيلة المحدودة المسؤولية  شركة مجموعة الشا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع الناصرة -مخيم اليرموك  -دمشق  -سوريا 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات النقـل وتغليف وتخزين السـلع، خدمات تسليم البضائع بالطلب  - ٣٩الفئة 
تخزين / التخزين في المستودعات بالفئة البريدي، خدمات الشحن بالسفن، خدمات ال

٣٩.  
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0442190  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/04  

 :تسجيلال إسم طالب
 

  فرد  مصري الجنسيه   -احمد صالح الدين البنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك / محمد  -شارع الكحكي  -امام الكوبري العلوي  -مركز دمياط السنانية  -دمياط 
  الزكى

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠مجال الفئه  في ٣٩خدمات التعبئه والتغليف والنقل الوارده 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0442320  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -شريف حسن عبد الخالق وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -العاشر من رمضان مدينة  -  A6ش العروبة القطعة رقم  B2المنطقة الصناعية 
  الشرقية

 39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠في مجال الفئة  ٣٩خدمات التعبئة والتخزين الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  
١٣٤٩٢٦
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ب رقم قدم عنها طل
 

    0445104  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -ماهر محمود السعود وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ شرق المنطقة الصناعيه ٦مركز صناعات الجلود المتطور الكائن  ١٠٠المصنع رقم 
  ان الشرقيهالثالثه مدينه العاشر من رمض

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٦ - ٢٥ - ١٨فى مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0446368  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  واحد محدودة المسئوليةشركة شخص  -همس الطبيعة للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 القاهرة -الزيون  -منشية البكري  -شارع طومانباي  - ٤عمارة  -برج السماح  - ٩شقة 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣في مجال الفئة  ٣٩الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447754  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى محمد محمود احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الصناعية كوم ابو راضي الواسطى بنى سويف

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣في مجال العطور الواردة بالفئة  ٣٩ة تعبئة وتغليف الواردة بالفئ - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447931  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -سعيد عبد المنعم صالح وشريكة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -مركز بلبيس  -صالح  بملك سعيد عبد المنعم  -قريه السالم 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢فى مجال الفئه  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيانات المصاحبة للعالمة
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448413  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة لبنانية -موشن سبالي تشاين ش م ل (أوف شور) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، بيروت ،  ٣٢-٣٣الطابق السابع مكتب رقم   B،  ١١٥شارع ميرنا الشالوحي برج 
  لبنان

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

ئة وتخزين البضائع؛ خدمات تنظيم الرحالت؛ خدمات النقل؛ خدمات تعب - ٣٩الفئة 
خدمات النقل الجوي وخدمات النقل البحري وخدمات النقل بالسيارات؛ خدمات تسليم 

البضائع؛ خدمات وساطة الشحن؛ خدمات تمرير الشحنات؛ خدمات الحجز لغايات 
النقل؛ خدمات حجوزات السفر؛ خدمات توفير المعلومات والنصائح واالستشارات 

  ) دون غيرهـــــــــــــا٣٩علقة بالخدمات سابقة الذكر. الـــــــــــــــــوارده بالفئة (المت
 

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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449128  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :يلالتسج إسم طالب
 

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

 -لسلع تغليف ا -خدمات وكاالت السفر  -خدمات الحجز  -خدمات النقل  - ٣٩الفئة 
ميع تنظيم الرحالت وج -التوصيل عبر البريد وخدمات البريد السريع  -تأجير القوارب 

  ٣٩الخدمات الواردة بالفئة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449468  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات النقل؛ خدمات الحجز؛ خدمات وكاالت السفر؛ تغليف السلع؛ تأجير  - ٣٩الفئة 
ريد وخدمات البريد السريع؛ تنظيم الرحالت.(جميع الخدمات القوارب؛ التوصيل عبر الب

  ) ٣٩بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449754  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة المجموعة الدولية االماراتية للصناعة والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -اول مدينة نصر   -مشروع رابعة العدوية  ١١

 39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٩التعبئة و التغليف 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449756  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة المجموعة الدولية االماراتية للصناعة والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -اول مدينة نصر  -مشروع رابعة العدوية  ١١

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠-٢٩مجال الفئات في٣٩تعبئة وتغليف الواردة بالفئة-٣٩الفئة
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449932  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -مصطفي محمد محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ي سويفبن -كوم ابو راضي الوسطي  -المنطقه الصناعيه  - ٥٦قطعه رقم 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣في مجال الفئه  ٣٩تعبئه وتغليف الوارد بالفئه  - ٣٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451222  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :جيلالتس إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -مسافى للتجارة والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  . . -الشيخ زايد  - ٢٠٠٠كمبوند زايد  ٣شقة رقم  -أكتوبر الدور االول  ٦الجيزة مدينة 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢في مجال  ٣٩التعبئة و التغليف الوارد بالفئة  - ٣٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451659  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -شعيب عمر الدورى وفراس رامز البرازي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش محمد الكاشف من شارع حسنين الدسوقى المعادى ١٦

  39 : ةالمــــــات العـــفئ
  

 ٣٠,  ٢٩في مجال الفئات  ٣٩خدمات التعبئة والتغليف والنقل الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
 ,٣٢,  ٣١  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451995  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  دودةشركة ذات مسئولية مح -مملكة النحل ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -قسم الهرم  -فيصل  -من شارع اللبيني  -شارع عبد الهادي القوصي  ٥

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال الفئه  ٣٩خدمات التعبئه والتغليف والشحن والتوزيع والنقل بالفئه  - ٣٩الفئة 
٣٠  
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

:  قدم عنها طلب رقم
 

    0451996  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -مملكة النحل ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -قسم الهرم  -فيصل  -من شارع اللبيني  -شارع عبد الهادي القوصي  ٥

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال الفئه  ٣٩خدمات التعبئه والتغليف والشحن والتوزيع والنقل بالفئه  - ٣٩فئة ال
٣٠  
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451998  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -مملكة النحل ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -قسم الهرم  -فيصل  -من شارع اللبيني  -شارع عبد الهادي القوصي  ٥

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال الفئه  ٣٩خدمات التعبئه والتغليف والشحن والتوزيع والنقل بالفئه  - ٣٩الفئة 
٣٠  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457341  

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2021/10/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -محمد ابو المجد السمان حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ح عبد التواب منشيه ناصر ١٩الجماليه 

  39 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩في مجال الفئه  ٣٩ه تغليف اسالك كهربائيه وكابالت كهربائيه بالفئ - ٣٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0342371  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/10/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

ائمة شركة محدودة المسئوليه ق -اشالند ليسينسنج آند انتليكتوال ال بروبرتى ال ال سى 
  وفقا لقوانين والية اوهايو

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكيه ٤٣٠١٧اوهايو  -بالزر باركواى دبلن  ٥٢٠٠

  40 : المةــــــات العـــفئ
  

االستشارات في مجال خدمات التصنيع المخصص حسب الطلب؛  - ٤٠الفئة 
االستشارات في مجال خدمات التصنيع المخصص حسب الطلب من المكونات 

تجات العناية بالفم، والعناية بالشعر، والعناية بالبشرة، المستخدمة في صناعة من
والرعاية المنزلية، والمستحضرات الصيدالنية، والتغذية، والطالء، والبناء، والطاقة، 

والمواد الالصقة؛ وهي وهي البوليمرات الطبيعية، واالصطناعية وشبه الصناعية 
مرات ز، وفنيل بيروليدون، وبوليالمشتقة من النبات وخالصات البذور، وأثيرات السليلو

االكريليك، والبوليستر ومواد الصقة أساسها من مادة البولي يوريثين، والجيلكواتس، 
-والمائيات (أنهيدريدات) حمض المالييك، والبيوتانديول، ورباعي هيدرو الفوران، ن

ت، اميثيلبيروليدون، المكونات النشطة في معجون األسنان وغسوالت الفم، والبوليمر
والمثبتات، وبوليمرات تكييف، والمستحلبات، والمواد الحافظة وُمعدالت ريولوجية 

(إضافات) للعناية بالشعر، ومرشحات (فالتر) األشعة فوق البنفسجية، والعوامل 
والمغلظات المقاومة للماء، والمستحلبات والملينات، والمواد الحافظة والُمعدالت 

بالبشرة، والبوليستر غير المشبع وراتنجات إسترات  الريولوجية (اإلضافات) للعناية
الفينيل، وأنظمة السواغات والطبقات الخارجية ألقراص الدواء للصناعات الصيدالنية 

الدوائية والمكمالت الغذائية (النوتراسيوتيكال)، وعوامل التحكم في التغليظ والقوام، 
دون، وهيدروكسي إيثيل صمغ (مواد الصقة) من السليلوز وبوليمرات فنيل بيرولي

)، وطالءات منع التسرب لالستخدام في تصنيع العبوات واألغشية، HECالسليلوز (
وعوامل الصباغة والتلوين، وهي األصباغ االصطناعية لالستخدام مع السجاد والفينيل، 
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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 - 991 عدد

والطالءات للحماية والتلوين المستخدمة من قبل شركات التصنيع واالنتاج في مجال 
ياف البالستيكية المقواة، مثبطات التأكل والصدأ والطالءات الخاصة بالتأكل صناعة األل

والصدأ، والطالءات في طبيعة دهانات ومعاجين تستخدم لغايات حماية الديكور 
والحماية الداخلية والخارجية، واألصباغ لطالءات األسطح؛ التصنيع المخصص حسب 

تجات العناية بالفم، والعناية بالشعر، الطلب لجميع المكونات المستخدمة في صناعة من
والعناية بالبشرة، والرعاية المنزلية، والمستحضرات الصيدالنية، والتغذية، والطالء، 

والبناء، والطاقة، والمواد الالصقة؛ وهي وهي البوليمرات الطبيعية، واالصطناعية 
ل ز، وفنيوشبه الصناعية المشتقة من النبات وخالصات البذور، وأثيرات السليلو

بيروليدون، وبوليمرات االكريليك، والبوليستر ومواد الصقة أساسها من مادة البولي 
يوريثين، والجيلكواتس، والمائيات (أنهيدريدات) حمض المالييك، والبيوتانديول، 

ميثيلبيروليدون، المكونات النشطة في معجون األسنان -ورباعي هيدرو الفوران، ن
ات، والمثبتات، وبوليمرات تكييف، والمستحلبات، والمواد وغسوالت الفم، والبوليمر

الحافظة وُمعدالت ريولوجية (إضافات) للعناية بالشعر، ومرشحات (فالتر) األشعة فوق 
البنفسجية، والعوامل والمغلظات المقاومة للماء، والمستحلبات والملينات، والمواد 

ع بالبشرة، والبوليستر غير المشب الحافظة والُمعدالت الريولوجية (اإلضافات) للعناية
وراتنجات إسترات الفينيل، وأنظمة السواغات والطبقات الخارجية ألقراص الدواء 

للصناعات الصيدالنية الدوائية والمكمالت الغذائية (النوتراسيوتيكال)، وعوامل التحكم 
ون، دفي التغليظ والقوام، صمغ (مواد الصقة) من السليلوز وبوليمرات فنيل بيرولي

)، وطالءات منع التسرب لالستخدام في تصنيع HECوهيدروكسي إيثيل السليلوز (
العبوات واألغشية، وعوامل الصباغة والتلوين، وهي األصباغ االصطناعية لالستخدام 
مع السجاد والفينيل، والطالءات للحماية والتلوين المستخدمة من قبل شركات التصنيع 

ياف البالستيكية المقواة، مثبطات التأكل والصدأ واالنتاج في مجال صناعة األل
والطالءات الخاصة بالتأكل والصدأ، والطالءات في طبيعة دهانات ومعاجين تستخدم 

لغايات حماية الديكور والحماية الداخلية والخارجية، واألصباغ لطالءات األسطح" 
  ٤٠الواردة بالفئة رقم 

  
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0342374  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/10/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

ائمة شركة محدودة المسئوليه ق -اشالند ليسينسنج آند انتليكتوال ال بروبرتى ال ال سى 
  وفقا لقوانين والية اوهايو

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

  الواليات المتحدة االمريكيه ٤٣٠١٧بالزر باركواى دبلن ، اوهايو  ٥٢٠٠

  40 : المةــــــات العـــفئ
  

"االستشارات في مجال خدمات التصنيع المخصص حسب الطلب؛  - ٤٠الفئة 
االستشارات في مجال خدمات التصنيع المخصص حسب الطلب من المكونات 

في صناعة منتجات العناية بالفم، والعناية بالشعر، والعناية بالبشرة،  المستخدمة
والرعاية المنزلية، والمستحضرات الصيدالنية، والتغذية، والطالء، والبناء، والطاقة، 

والمواد الالصقة؛ وهي وهي البوليمرات الطبيعية، واالصطناعية وشبه الصناعية 
يرات السليلوز، وفنيل بيروليدون، وبوليمرات المشتقة من النبات وخالصات البذور، وأث

االكريليك، والبوليستر ومواد الصقة أساسها من مادة البولي يوريثين، والجيلكواتس، 
-والمائيات (أنهيدريدات) حمض المالييك، والبيوتانديول، ورباعي هيدرو الفوران، ن

ات، م، والبوليمرميثيلبيروليدون، المكونات النشطة في معجون األسنان وغسوالت الف
والمثبتات، وبوليمرات تكييف، والمستحلبات، والمواد الحافظة وُمعدالت ريولوجية 

(إضافات) للعناية بالشعر، ومرشحات (فالتر) األشعة فوق البنفسجية، والعوامل 
والمغلظات المقاومة للماء، والمستحلبات والملينات، والمواد الحافظة والُمعدالت 

فات) للعناية بالبشرة، والبوليستر غير المشبع وراتنجات إسترات الريولوجية (اإلضا
الفينيل، وأنظمة السواغات والطبقات الخارجية ألقراص الدواء للصناعات الصيدالنية 

الدوائية والمكمالت الغذائية (النوتراسيوتيكال)، وعوامل التحكم في التغليظ والقوام، 
فنيل بيروليدون، وهيدروكسي إيثيل  صمغ (مواد الصقة) من السليلوز وبوليمرات

)، وطالءات منع التسرب لالستخدام في تصنيع العبوات واألغشية، HECالسليلوز (
وعوامل الصباغة والتلوين، وهي األصباغ االصطناعية لالستخدام مع السجاد والفينيل، 

 لوالطالءات للحماية والتلوين المستخدمة من قبل شركات التصنيع واالنتاج في مجا
صناعة األلياف البالستيكية المقواة، مثبطات التأكل والصدأ والطالءات الخاصة بالتأكل 

والصدأ، والطالءات في طبيعة دهانات ومعاجين تستخدم لغايات حماية الديكور 
والحماية الداخلية والخارجية، واألصباغ لطالءات األسطح؛ التصنيع المخصص حسب 

في صناعة منتجات العناية بالفم، والعناية بالشعر،  الطلب لجميع المكونات المستخدمة
والعناية بالبشرة، والرعاية المنزلية، والمستحضرات الصيدالنية، والتغذية، والطالء، 

والبناء، والطاقة، والمواد الالصقة؛ وهي وهي البوليمرات الطبيعية، واالصطناعية 
يرات السليلوز، وفنيل وشبه الصناعية المشتقة من النبات وخالصات البذور، وأث

بيروليدون، وبوليمرات االكريليك، والبوليستر ومواد الصقة أساسها من مادة البولي 
يوريثين، والجيلكواتس، والمائيات (أنهيدريدات) حمض المالييك، والبيوتانديول، 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

ميثيلبيروليدون، المكونات النشطة في معجون األسنان -ورباعي هيدرو الفوران، ن
م، والبوليمرات، والمثبتات، وبوليمرات تكييف، والمستحلبات، والمواد وغسوالت الف

الحافظة وُمعدالت ريولوجية (إضافات) للعناية بالشعر، ومرشحات (فالتر) األشعة فوق 
البنفسجية، والعوامل والمغلظات المقاومة للماء، والمستحلبات والملينات، والمواد 

فات) للعناية بالبشرة، والبوليستر غير المشبع الحافظة والُمعدالت الريولوجية (اإلضا
وراتنجات إسترات الفينيل، وأنظمة السواغات والطبقات الخارجية ألقراص الدواء 

للصناعات الصيدالنية الدوائية والمكمالت الغذائية (النوتراسيوتيكال)، وعوامل التحكم 
ن، فنيل بيروليدو في التغليظ والقوام، صمغ (مواد الصقة) من السليلوز وبوليمرات

)، وطالءات منع التسرب لالستخدام في تصنيع HECوهيدروكسي إيثيل السليلوز (
العبوات واألغشية، وعوامل الصباغة والتلوين، وهي األصباغ االصطناعية لالستخدام 
مع السجاد والفينيل، والطالءات للحماية والتلوين المستخدمة من قبل شركات التصنيع 

ل صناعة األلياف البالستيكية المقواة، مثبطات التأكل والصدأ واالنتاج في مجا
والطالءات الخاصة بالتأكل والصدأ، والطالءات في طبيعة دهانات ومعاجين تستخدم 

لغايات حماية الديكور والحماية الداخلية والخارجية، واألصباغ لطالءات األسطح" 
  ٤٠الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ا طلب رقم قدم عنه
 

    0435443  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -عاطف سمير عبد المسيح وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السويس -فيصل  -المجمع بسوق الحرفيين  -جمعية التنمية  - ٢٠٩محل رقم 

  40 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠مطحن بن بالفئة  - ٤٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449967  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -فايف ستارز للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -ش الفالوجا حي العجوزة  ٣٦العقار رقم  ٢٦الشقة رقم 

  40 : المةــــــات العـــفئ
  

وجميع خدمات الفئة  ٤٠معالجة النوافذ اي الطالء السطحي للزجاج بالفئة  - ٤٠الفئة 
٤٠  

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453036  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسؤولية محدودة -شركة طهبوب اخوان للصناعات الخشبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمان، األردن.

  40 : المةــــــات العـــفئ
  

  .٤٠معالجة المواد وجميع الخدمات الواردة في الفئة  - ٤٠الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453372  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  40 : المةــــــات العـــفئ
  

التكنولوجيا المعاد استخدامها وبالتحديد إصالح وتجديد وإعادة تصنيع  - ٤٠الفئة 
وتطويع المنتجات اإللكترونية وبالتحديد الحواسيب والهواتف الذكية والحواسيب 

ألجهزة اإللكترونية الصوتية المحمولة والكاميرات وأجهزة التلفاز وأجهزة الراديو وا
للسيارات وسماعات الرأس واألجهزة اإللكترونية الترفيهية للمنازل ووحدات التحكم 

باأللعاب وعدد وادوات المطبخ والمنازل والكترونيات المكاتب ومعدات العشب 
والحدائق واألجهزة الرقمية المحمولة وبالتحديد الحواسيب اللوحية واألجهزة المحمولة 

مساعدات الرقمية الشخصية والحواسيب القابلة لإلرتداء، خدمات إعادة التدوير وال
وبالتحديد تجميع الحواسيب والمعدات االلكترونية ومعالجة أجهزة الحاسوب والمعدات 

االلكترونية إلزالة كل بيانات ومعلومات المالك القديم، معالجة المواد، تجميع المواد 
لنفايات والقمامة، إعادة تدوير النفايات والقمامة، فرز بشكل مخصص لألخرين، اتالف ا

النفايات والمواد القابلة إلعادة التدوير (تحويل)، خدمات إعادة االستخدام (إعادة تدوير 
  النفايات)

 

٧٥١٦٤١االشتراطات        :      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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454118  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  40 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠جميع الخدمات الواردة بالفئة   - ٤٠الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454148  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  40 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠جميع خدمات الفئة  - ٤٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0376998  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/09/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ة مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفاداشركه امريكي  -امازون تكنولوجيز انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

توفير الموسيقى غير القابلة للتنزيل على الخط مباشرة، توفير المراجعات  - ٤١الفئة 
المعلومات في مجال الموسيقى والكوميديا وتسجيالت الكلمة المنطوقة عبر والتعليقات و

شبكة الحاسوب العالمية وغيرها من شبكات االتصاالت، خدمات الترفيه وبالتحديد 
توفير الموسيقى الحية غير القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا والكوميديا وتسجيالت الكلمة 

ديو عبر شبكة حاسوب عالمية وغيرها من شبكات المنطوقة بواسطة البث الصوتي والفي
االتصاالت، خدمات الترفيه وبالتحديد توفير المراجعات على الخط مباشرة للموسيقى 

والكوميديا وتسجيالت الكلمة المنطوقة، خدمات الترفيه وبالتحديد التعريف بالموسيقيين 
قي زيل لالداء الموسيوالفنانين والفرق من خالل تزويد مقاطع فيديو غير قابلة للتن

والكوميدي والكلمة المنطوقة عبر شبكة حاسوب عالمية وغيرها من شبكات 
االتصاالت، خدمات الترفيه وبالتحديد عمل اقتراحات لتسجيل الموسيقى والكوميديا 

والكلمة المنطوقة بناء على بيانات المستخدم الناتجة عبر شبكة حاسوب عالمية وغيرها 
ت، تنظيم وعقد الحفالت الموسيقية، خدمات الترفيه على شكل تقديم من شبكات االتصاال

وتنظيم عروض االفالم، توفير المعلومات المتعلقة بالعروض الحية والعروض 
الموسيقية الحية، توفير المعلومات في مجال الترفيه، عقد ورشات العمل والندوات في 

الموسيقى، الخدمات التعليمية مجال المعدات السمعية واالنظمة السمعية والصوتيات و
وبالتحديد توفير العروض والمعارض في مجال المعدات السمعية واالنظمة السمعية 

والصوتيات والموسيقى، انتاج التسجيالت الصوتية، توفير ستوديوهات الفيديو 
والصوت، تنظيم حجز التذاكر للعروض وغيرها من المناسبات الترفيهية، خدمات حجز 

  دون غيرها. ٤١حجز للمناسبات الترفيهية والثقافية والواردة بالفئة التذاكر وال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429369  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية -اربو لخدمات االتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -يوليو  ٢٦ شارع ١٦٠

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع خدمات الفئة  - ٤١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0432250  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد   -احمد حلمى محمد محمود حسنين 

 :وانــــــــــــــــــعنال
  

  اخر ش سيدى العراقى  عصافرة قبلى اول المنتزة االسكندريه

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

التعليم و التهذيب؛ التدريب؛ الترفيه؛ األنشطه الرياضيه و الثقافيه؛ تنظيم  - ٤١الفئة 
  المعارض لألغراض الثقافيه أو التعليميه.

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1160 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: م عنها طلب رقم قد
 

    0441160  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئولية محدودة -بريمير النشاء وتطوير المنشأت التعليمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مشروع اسكان ضباط القوات المسلحة  -عمارات دجلة المعادي  - ١٤عمارة رقم 
  القاهرة -المعادي 

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٤١خدمات الفئة-٤١الفئة
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0446916  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه اماراتيه -شركة مساهمة عامة  -شركة  إعمار العقارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربية المتحدة -دبى  - ٩٤٤٠ص.ب 

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤١الفئة 
 

٣٩٣٨٥٧االشتراطات        :      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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0446917  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة عامة -شركة إماراتية   -شركة  إعمار العقارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دبى اإلمارات العربية المتحدة ٩٤٤٠ص.ب 

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤١الفئة 
 

٣٩٣٨٥٧طات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم االشترا
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447260  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تالفت بموجب قوانين والية ديالوير  -بيلوتون انتراكتف انك 
  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية١٠٠٠١ناينت افينيو نيويورك ان واى  ٤٤١

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات التعليمية؛ خدمات الترفيه؛ صفف التمارين المقدمة من خالل البث  - ٤١الفئة 
 المباشر عبر اإلنترنت؛ خدمات الترفيه، تحديدا: توفير المدونات الصوتية عبر الفيديو
والصوت في مجاالت التمرين وفقدان الوزن واللياقة البدنية والعافية والتغذية وتنبيه 

الذهن والتأمل والتطوير الشخصي؛ خدمات الترفيه، تحديدا: إنتاج وتوزيع برامج إذاعية 
وبرامج تلفزيونية والبرامج التلفزيونية الكابلية في مجاالت التمرين واللياقة والعافية 

بيه الذهن والتأمل والتطوير الشخصي للتوزيع عبر التلفزيون والبث والتغذية وتن
التلفزيوني عبر الكابالت والراديو وشبكة الكمبيوتر العالمية؛ الخدمات الترفيهية على 

شكل إنتاج وتوزيع قنوات تلفزيونية وقنوات تلفزيونية كابلية وقنوات إذاعية في مجاالت 
ية وتنبيه الذهن والتأمل والتطوير الشخصي؛ الخدمات التمرين واللياقة والعافية والتغذ

التعليمية، تحديدا: عرض الحلقات الدراسية والمحاضرات وورش العمل وحلقات نقاش 
في مجاالت التمرين واللياقة والعافية والتغذية وتنبيه الذهن والتأمل والتطوير الشخصي؛ 

نبيه دنية والعافية والتغذية وتتوفير الصفوف وورش عمل وندوات في مجاالت اللياقة الب
الذهن والتأمل والتمارين؛ توفير مرافق للياقة والتمارين؛ إرشادات واستشارات اللياقة 
البدنية؛ صفوف التكيف مع اللياقة البدنية؛ خدمات تدريب على اللياقة البدنية؛ خدمات 

اليوغا؛ استوديوهات اللياقة البدنية، تحديدا: تقديم صفوف التمارين؛ إرشادات 
اإلرشادات حول تمارين البيالتيس؛ الصحف اإللكترونية عبر اإلنترنت، تحديدا: 

المدونات التي تعرض مواضيع تتعلق بالمجتمع المحلي والتمارين واللياقة والعافية 
والتغذية وتنبيه الذهن والتأمل والتطوير الشخصي؛ توفير مواقع على شبكة اإلنترنت 

واللياقة البدنية والعافية والتغذية واليقظة والتأمل؛ توفير تضم معلومات عن التمرين 
محتوى سمعي بصري مباشر ومسجل غير قابل للتنزيل يقدم بالصحة والتغذية وتنبيه 
الذهن والتأمل وصفوف اللياقة البدنية وتدريب وتعليم؛ تقديم دورات عبر اإلنترنت في 

يه الذهن والتأمل والتطوير الشخصي؛ مجاالت التمرين واللياقة والعافية والتغذية وتنب
  خدمات تقديم المعلومات والمشورة والمساعدة المتعلقة بما سبق ذكره.

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1164 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 991 عدد

١٢١٧٤٣٠االشتراطات        :      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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447788  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/11/28  

 :التسجيل م طالبإس
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة مصر لنشر المعلومات

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة القاهره الجديده -مركز المدينة  -بالقطاع االول  ٧٢قطعة 

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١النشر بواسطة الحاسبات االلية وجميع الخدمات الواردة بالفئة   - ٤١الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448392  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة  -باشون للمنشأت السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  -القطامية هايتس  ٥٦٣فيال 

 41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة - ٤١الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448614  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  حدودةشركة ذات مسئولية  -ماد انتربرايز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
 

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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449001  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

نقابة مصرية تأسست وقائمة وفقا لقوانين  -نقابة المهندسين الفرعية باالسكندرية 
  جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  .سابا باشا باإلسكندرية –نادي الشاطئ 

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

 :قدم عنها طلب رقم 
 

    0449004  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

نقابة مصرية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -نقابة المهندسين الفرعية باالسكندرية 
  جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سابا باشا باإلسكندرية. –نادي الشاطئ 

  41 : مةالــــــات العـــفئ
  

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

 

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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449090  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  سنغافورريه -رافلز انترناشونال ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سنغافوره - ٠٧٨٨٨١سينغافوريه  -جوكو تاور  ١٧-٠١#١واليتش 

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

ؤسسات أكاديمية؛ تنظيم وعقد المؤتمرات خدمات التعليم التي ال تقدّم من م - ٤١الفئة 
التي ال تعقد من مؤسسات أكاديمية؛ توفير التدريب والدورات؛ توفير التدريب 
والدورات في صناعة الضيافة والمنتجعات الصحية؛ خدمات الترفيه؛ األنشطة 

الرياضية والثقافية، خدمات توفير التدليك وصفوف التمارين الرياضية؛ توفير ندوات 
ياقة البدنية والعافية وندوات الرقص الهوائي؛ توفير خدمات النوادي الصحية ونوادي الل

الياقة البدنية وصاالت األلعاب الرياضية والجولف والمرافق والخدمات الترفيهية؛ تقديم 
خدمات الكازينو واأللعاب؛ الخدمات اإلرشادية والتعليمية المتعلقة بالتغذية والصحة 

ات تنظيم الحفالت، خدمات التصوير، خدمات إنتاج العروض، واللياقة فقط؛ خدم
خدمات تنظيم وإقامة المسابقات، خدمات المعسكرات الرياضية، تقديم العروض الحية، 

خدمات المالهي، خدمات أماكن أروقة التسلية، خدمات النشر، خدمات اإلصدار، 
مات إنتاج األفالم، خدمات توفير اإلصدارات اإللكترونية غير القابلة للتنزيل؛ خد

خدمات اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني؛ خدمات المسارح، خدمات توفير مرافق السينما؛ 
خدمات توفير مرافق المتاحف؛ خدمات حدائق الحيوان، خدمات توفير المجالت عبر 

اإلنترنت في مجال السفر والطعام واألزياء والفن واألدب؛ توفير صور غير قابلة 
ل السفر؛ خدمات توفير المعلومات والنصائح واالستشارات المتعلقة للتحميل في مجا

بجميع الخدمات المذكورة أعاله؛ بما في ذلك جميع الخدمات المذكورة أعاله المقدمة 
إلكترونيًا أو عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر أو عبر اإلنترنت؛ خدمات تنظيم 

  ٤١لتجارية؛ جميعها مدرجة في الفئة المؤتمرات لألغراض األعمال وللغايات ا
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449307  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -شركة لينك لتطوير البرمجيات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المعادى -حدائق المعادي  - ١٠٥ش  ٩٤

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

توفير البيانات الحاسوبية وااللكترونية علي شبكة االنترنت في مجال الترفيه  - ٤١الفئة 
والتعليم والتهذيب وتوفير الصحف المباشرة علي شبكة االنترنت وتحديداً المدونات ، 

وخدمات النشر االلكتروني و نشر النصوص واالعمال التصويرية والمنشورات 
اللكترونية عبر شبكة االنترنت و إقامة فصول تعليمية و تدريبة على شبكة االنترنت ا

  دون غيرها . ٤١وإقامة مركز تطوير نظم المعلومات والبرامج التدريبية بالفئة 
 

٢٠٣٧٥٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450512  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة كلكا للمحاماة ةاالستشارات القانونية لشئون الشركات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقى  -دور الميزانين  -ش الثورة   ٤٠

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١مات الواردة بالفئه جميع الخد - ٤١الفئة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450664  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -ثينك أند ليرن برايفت ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

د الهن –بنجالور –طريق بانرجاتا  –ارك آى بى سى نولدج ب –برج د  –الدور الثانى 
٥٦٠٠٢٩  

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات التعليمية وهي توفير التدريس والتدريب ودورات التدريس عبر  - ٤١الفئة 
ية الخدمات التعليم -اإلنترنت على المستوى االبتدائي والثانوي والكليات والجامعات

ر اإلنترنت على المستوى االبتدائي والثانوي وهي توفير الدروس الخصوصية عب
الخدمات التعليمية لألطفال وهي تقديم تقييم األداء األكاديمي  -والكليات والجامعات

 -والتوجيه والمراقبة لألطفال ما قبل الروضة حتى الصف الثاني عشر عبر اإلنترنت 
يم تفاعلية قائمة رق تقيخدمات تعليمية وترفيهية تتمثل في توفير كتب تمارين تفاعلية وط

  )٤١على التطبيقات لألطفال بالفئه (
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450667  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدوده -ثينك أند ليرن برايفت ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

د الهن –بنجالور –طريق بانرجاتا  –آى بى سى نولدج بارك  –برج د  –ر الثانى الدو
٥٦٠٠٢٩  

 41 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات التعليمية وهي توفير التدريس والتدريب ودورات التدريس عبر  - ٤١الفئة 
يمية علالخدمات الت -اإلنترنت على المستوى االبتدائي والثانوي والكليات والجامعات

وهي توفير الدروس الخصوصية عبر اإلنترنت على المستوى االبتدائي والثانوي 
الخدمات التعليمية لألطفال وهي تقديم تقييم األداء األكاديمي  -والكليات والجامعات

 -والتوجيه والمراقبة لألطفال ما قبل الروضة حتى الصف الثاني عشر عبر اإلنترنت 
ائمة تمثل في توفير كتب تمارين تفاعلية وطرق تقييم تفاعلية قخدمات تعليمية وترفيهية ت

  )٤١على التطبيقات لألطفال بالفئه (
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452627  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

مؤلفه و  -ركه مساهمه ش -انفورماشن سيستمز اوديت اند كونترول اسوسياسن انك 
  قائمه طبقا لقوانين واليه كاليفورنيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  ٦٠١٧٣شاومبورغ الينوي  ٤٠٠ايست جولف روود طريق سويت  ١٧٠٠
  المتحده االمريكيه

 41 : المةــــــات العـــفئ
  

الحلقات الدراسية وورش خدمات التعليم والتهذيب، وهي تنظيم المؤتمرات و - ٤١الفئة 
العمل في مجاالت االتصاالت السلكية والالسلكية، تقييم اداء قواعد البيانات، التدقيق 

الداخلي للحسابات، معالجة البيانات، خصوصية وحماية البيانات، أمن الكمبيوتر (األمن 
رقابة  ،السيبراني)، اللوائح واالمتثال لالعمال التجارية والبيانات واألمن والخصوصية

وادارة تكنولوجيا المعلومات، إدارة المخاطر لالعمال التجارية والبيانات واألمن 
  والخصوصية.
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453351  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -صن اوف افيش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجيدة  -القطامية هايتس  - ٥٦٣فيال 

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453600  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه شخص واحد محدوده المسئوليه -اصول لالسكان والتعمير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

 تنظيم وإدارة المؤتمرات ، تنظيم وإدارة اإل جتماعات، تنظيم وإدارة الحلقات - ٤١الفئة 
الدراسية ، تنظيم وإدارة الندوات ، تنظيم وإدارة ورشات العمل [تدريب]، تنظيم 

المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية، تنظيم وإدارة ورشات العمل [تدريب] الواردة 
  ٤١بالفئة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453712  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  هولنداية -لو كوردون بلو انترناشيونال بي في 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بي ال امستردام , هولندا ١٠١٥اتش  ٢٨هيرنجراخت 

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

قافية ثاالنشطة الرياضية وال -وسائل الترفيه  -توفير التدريب  -التعليم   - ٤١الفئة 
  دون غيرها ٤١الواردة بالفئة 

 

وغيرها ٤٩٤٥٤١االشتراطات        :      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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453738  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -سام ساموي 

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

  القاهرة -النزهة  -ش جسر السويس  - ١٣٣عقار رقم 

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التعليم والتدريب والتهذيب وتنمية المهرات الذهنية والمؤتمرات  - ٤١الفئة 
فة اوالندوات العلمية والتعليمية والخدمات الترفهية واالنشطة الرياضية والثقافية بك

  ٤١اشكالها والمدارس الداخلية والنوادي الصحية للتمارين البدنية بالفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454976  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -الموفق للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -ش لبنان  ٤٣

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤١جميع خدمات الفئة  - ٤١الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457666  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -منى عبد السالم عثمان ابو المجد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة  القاهرة -مصر الجديدة  -شارع  ابن منظور  ٤

  41 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات حضانة االطفال التعليم االستشارات و التدريب و الترفيه و االنشطة   - ٤١الفئة 
  ٤١الرياضية و الثقافية 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قم قدم عنها طلب ر
 

    0376999  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/09/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا  -امازون تكنولوجيز انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  42 : المةــــــالع اتـــفئ
  

خدمات توفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل المتضمنة تقنية تسمح  - ٤٢الفئة 
للمستخدمين بإدراج إختياراتهم لسمات/خصائص الموسيقي أو التي تحدد 

سمات/خصائص الموسيقى بناًء على اختيار المستخدم لتسمح بتكملة الملف الشخصي 
اًء على تلك السمات/الخصائص وبرامج الحاسوب غير القابلة مع توفير الترشيحات بن

للتنزيل من خالل شبكة الحاسوب العالمية وغيرها من شبكات اإلتصاالت لتكوين ملفات 
شخصية للترفيه والمعلومات بناًء على اختيارات المستخدم لخيارات الترفية والمعلومات 

لمعلومات وترشيح وسائل وفق مواصفات وسمات و خصائص المستخدم للترفية وا
الترفيه والمعلومات بناًء على تلك االختيارات والمواصفات، برامج الحاسوب غير 

القابلة للتنزيل الخاصة بتأليف وتنزيل وتدفق وبث ونقل وتحرير وإستخراج وتشفير 
وفك التشفير وتشغيل وتخزين وتنظيم وإعادة إستنطاق الموسيقى والكوميديا، برامج 

ر القابلة للتنزيل المتضمنة تنقية تسمح للمستخدم بعمل قنوات موسيقية الحاسوب غي
خاصة إلدراج ومشاركة القنوات مع المستخدمين األخرين بإستقاللية وسرعة، المواقع 

التفاعلية المتضمنة تقنية تسمح للمستخدمين دمج وإدارة الصوت والبيانات والفيديو 
وسيقى والراديو، خدمات الحاسوب وتحديدًا ومحتويات الوسائط المتعددة في مجال الم

المواقع المتضمنة تقنية تسمح للمستخدم بمراقبة والتحكم عن بعد في األنظمة الذكية 
المنزلية، التخزين اإللكتروني للوسائط المتعددة اإللكترونية وتحديدًا الصور والنصوص 

طالع زيل لتسجيل واالوالبيانات الصوتية والمرئية، برامج الحاسوب غير القابلة للتن
وتخزين ومشاركة وتحليل المواد الصوتية والمرئية على اإلنترنت، برامج الحاسوب 
غير القابلة للتنزيل للتحكم في أنظمة الترفيه المنزلية بما في ذلك مشغالت الموسيقى 

الرقمية وأجهزة التحكم الرقمية للموسيقى والسماعات ومكبرات الصوت وأجهزة التحكم 
ليكة المحمولة ،برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل للتحكم في األنظمة اآللية الالس

المنزلية وتحديدًا وحدات اإلضاءة والتدفئة وتكييفات الهواء واألجهزة المنزلية وأجهزة 
األنذار وغيرها من معدات السالمة وأدوات مراقبة المنازل، خدمات الدهم الفني 

صالحها فيما يتعلق بتشخيص مشكالت األجهزة وتحديدًا استكشاف األخطاء وإ
والبرامج، خدمات دعم تكنولوجيا الحاسوب تحديدًا خدمات مكاتب الدعم الفني، خدمات 
الدعم الفني وتحديدًا استكشاف األخطاء في مشكالت برامج الحاسوب، خدمات البرامج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

ة التحكم )متضمنة برامج الحاسوب التي تسهل كفاءة الطاقة في أنظمSAASكخدمة (
) متضمنة SAASفي توصيل الطاقة وأنظمة التحكم البيئية، خدمات البرامج كخدمة (

برامج الحاسوب المستخدمة في األجهزة المتصلة بالشبكة لمراقبة والتحكم والتشغيل 
اآللي في البيئات السكنية والتجارية واآللية التي تسمح بمشاركة ونقل البيانات 

هزة، خدمات تطبيقات متضمنة واجهة برمجة التطبيقات والمعلومات بين هذه األج
)API للمراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات البرامج كخدمة (
)SAAS متضمنة البرامج المستخدمة فيما يتعلق بخدمات االشتراك في المحتويات (

ائل ويات وسالرقمية التي توفر منصات بحث تسمح للمستخدمين طلب واستالم محت
) متضمنة برامج الحاسوب لتوزيع SAASاإلعالم الرقمية، خدمات البرامج كخدمة (

وتنزيل ونقل واستالم وتشغيل وعرض وتخزين وتنظيم محتويات النصوص 
والرسومات البيانية والصور والمحتويات الصوتية والمرئية ومحتويات الوسائط 

متضمنة تطبيقات برامج اإلستضافة  )aspالمتعددة، خدمات تطبيقات مزود الخدمة (
)متضمنة برامج aspبالحاسوب الخاصة بالغير وخدمات تطبيقات مزود الخدمة (

الحاسوب وتوفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت تحديدًا برامج 
الحاسوب لتوزيع وتنزيل ونقل واستالم وتشغيل وعرض وتخزين وتنظيم محتويات 

سومات البيانية والصور والمحتويات الصوتية والمرئية ومحتويات النصوص والر
الوسائط المتعددة وبرامج التعرف على الصوت وبرامج تحويل الكالم إلى نصوص 
وتطبيقات برامج تمكين الصوت واألبحاث والتصاميم الخاصة بها، خدمات البرامج 

الصوت وتحديدًا )للتحكم في أجهزة المعلومات التي يتحكم فيها بSAASكخدمة (
السماعات الصوتية الذكية المتحكم فيها بواسطة الصوت والمتصلة بنظام السحابة مع 

) متضمنة PaaSإمكانية الدعم من شخص إفتراضي، خدمات المنصات كخدمة (
منصات برامج الحاسوب لبرامج التعرف على الصوت واألوامر الصوتية وبرامج 

امج تمكين الصوت إلدارة المعلومات تحويل الكالم إلى نصوص وتطبيقات بر
) متضمنة منصات برامج الحاسوب PaaSالشخصية، خدمات المنصات كخدمة (

) متضمنة منصات برامج PaaSلبرامج الدعم الشخصية ، خدمات المنصات كخدمة (
الحاسوب لبرامج التشغيل اآللي للمنازل وبرامج تكامل األجهزة المنزلية، خدمات 

) متضمنة منصات برامج الحاسوب لبرامج التوصيل PaaSالمنصات كخدمة (
الالسلكي لنقل الصوت والمحتويات الصوتية والمرئية والبيانات، خدمات المنصات 

) متضمنة لبرامج الحاسوب المستخدمة في التحكم أجهزة المعلومات PaaSكخدمة (
) PaaSالمتحكم فيها بالصوت فقط وأجهزة الدعم الشخصي، خدمات المنصات كخدمة (

متضمنة لبرامج الحاسوب إلدارة المعلومات الشخصية، خدمات المنصات كخدمة 
)PaaS متضمنة لبرامج الحاسوب الخاصة بالوصول وتصفح والبحث في قواعد (

البيانات عبر اإلنترنت والمحتويات الصوتية والمرئية ومحتويات الوسائط اإلعالنية 
برامج الحاسوب، خدمات المنصات  واأللعاب وتطبيقات البرامج ومتجر تطبيقات

) متضمنة لبرامج الحاسوب للوصول ومراقبة وتتبع وبحث وحفظ PaaSكخدمة (
ومشاركة المعلومات في مواضيع ذات اإلهتمام العام، برامج الحاسوب غير القابلة 

للتنزيل عبر اإلنترنت لإلستخدام في توفير خدمات الطلبات والبيع بالتجزئة لمجموعة 
) متضمنة لبرامج PaaSن السلع للمستهلكين، خدمات المنصات كخدمة (متنوعة م

الحاسوب لالستخدام لتوصيل والتحكم في األجهزة اإللكترونية في الشبكة المعلوماتيّة 
) متضمنة لبرامج الحاسوب لتوصيل PaaS))، خدمات المنصات كخدمة (IoTلألشياء 

نية لشبكات المستهلكين وأجهزة المناخ وتشغيل وتكامل والتحكم وإدارة األجهزة اإللكترو
المنزلية ومنتجات اإلضاءة من خالل الشبكات الالسلكية، خدمات المنصات كخدمة 
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)PaaS متضمنة لبرامج الحاسوب للغير لإلستخدام في تطوير الحاسوب إلدارة (
))، خدمات المنصات كخدمة IoTواالتصال وتشغيل أجهزة الشبكة المعلوماتيّة لألشياء 

)PaaS) متضمنة لبرامج الحاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات (API ، (
تصميم وتطوير وصيانة برامج الحاسوب الشخصي للغير في مجال التعرف على 

الصوت واللغة والكالم واللغة الطبيعية، خدمات الدعم الفني واإلستشارات لتطوير 
ة برامج الحاسوب للتحكم )متضمنaspالتطبيقات، خدمات تطبيقات مزود الخدمة (

وتكامل وتشغيل واالتصال وإدارة أجهزة المعلومات الخاضعة للتحكم بالصوت وتحديدًا 
األجهزة اإللكترونية الذكية وأجهزة الدعم الشخصي للمستهكلين والخاضعة للتحكم 

بالصوت ومتصلة بنظام السحابة، توفير خدمات بحث مخصصة على الحاسوب وتحديدًا 
لمعلومات واسترجاعها بناًء على طلب خاص من المستخدم عبر اإلنترنت، البحث عن ا

خدمات الحاسوب وتحديدًا توفير إدارة اإلجهزة عن بعد من خالل شبكات الحاسوب 
والشبكات الالسلكية أو شبكات اإلنترنت، تقديم خدمات محركات البحث على اإلنترنت، 

ج التعرف على الصوت واألوامر خدمات اإلستشارات المعلوماتية المتعلقة ببرام
الصوتية وبرامج تحويل الكالم إلى نصوص وتطبيقات البرامج المدعمة بالصوت 

والتشغيل اآللي للمنازل وبرامج الشبكة المعلوماتيّة لألشياء، توفير المعلومات واألخبار 
ة موالتعليقات في مجال العلوم والتكنولوجيا وتصميم المنازل والطقس، البرامج المدع
بالصوت المعدة على نظام السحابة لتوفر للمستخدمين إمكانية التحكم في مركباتهم 
وتحديدًا فتح وغلق أبواب المركبات وبدء تشغيل المركبة وإيقافه، البرامج المدعمة 

بالصوت المعدة بنظام السحابة لتوفر للمستخدمين إمكانية فحص حالة أنظمة المركبات 
ومستوى الوقود وضغط اإلطارات وشحن البطارية، وتحديدًا عمر زيت المحرك 

البرامج المدعمة بالصوت المعدة على نظام السحابة لتوفر للمستخدمين إمكانية الوصول 
) والوسائط المتعددة واإلتصاالت HVACللمركبات والتحكم في وحدات التكييف (

ة بنظام السحابة والمعلومات والترفيه وأنظمة المالحة، البرامج المدعمة بالصوت المعد
في المركبة لتوفر للمستخدمين إمكانية اإلتصال والتحكم في األجهزة اإللكترونية 

المتصلة بنظام المنازل الذكية والشبكة المعلوماتيّة لألشياء، برامج الحاسوب المعدة على 
نظام السحابة لنقل معلومات تشخيص وحالة المركبات عبر الحاسوب وشبكات 

ج الحاسوب المعدة على نظام السحابة إلستالم المعلومات والحاالت اإلتصاالت، برام
المرورية وتوفير معلومات رد إرشادية لإلتجاهات إلى مشغلي المركبات، برامج 
الحاسوب المعدة على نظام السحابة لتمكن من االتصال بين المركبات واألجهزة 

لإلستخدام في أنظمة المتصلة، تطوير وتصميم قواعد المعلومات وأجهزة الحاسوب 
المالحة ومخططات الطرق والخرائط اإللكترونية والقواميس الرقمية، تصميم برامج 

وعتاد الحاسوب، تطوير وتصميم برامج لإلستخدام بأنظمة المالحة ومخططات الطرق 
والخرائط اإللكترونية والقواميس الرقمية، المراقبة عن بعد لوظيفة واستخدام األدوات 

وتحديدًا وحدات التكييف، المراقبة عن بعد لوظيفة واستخدام األدوات  الكهربائية
الكهربائية وتحديدًا لوازم التدفئة والتبريد في السخانات والتكييفات، خدمات التشغيل 
اآللي للمنازل ومقرات العمل وتحديدًا جدولة وقت لتشغيل وحدات التكييف، خدمات 

 تحديدًا جدولة وقت لتشغيل لوازم التدفئة والتبريدالتشغيل اآللي للمنازل ومقرات العمل و
  دون غيرها. ٤٢في السخانات والمكيفات والواردة بالفئة 
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  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0383470  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة محدوده المسئوليه -اينستاجرام ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 42 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الكمبيوتر في طبيعة ملفات التعريف الشخصية والجماعية  - ٤٢الفئة 
ة من قبل المستخدم بما المخصصة أو صفحات الويب التي تحتوي على معلومت محدد

في ذلك، المحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والصوروالنصوص والبيانات؛ توفير 
استخدام مؤقت لبرامج [برمجيات] غير القابلة للتنزيل لشبكات التواصل االجتماعي 

وإنشاء مجتمع افتراضي وبث المحتوى الصوتي ومحتوى الفيديو والصور والمحتوى 
فير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل لرفع وتنزيل النصي والبيانات؛ تو

 -وأرشفة وتمكين إرسال ومشاركة الصور ومشاركة الصور والمحتوى السمعي 
البصري ومحتوى الفيديو والنصوص والبيانات المرتبطة بها؛ توفير االستخدام المؤقت 

ت رونيه ؛ توفير استخدام مؤقللبرمجيات غير القابلة للتنزيل ألغراض المراسلة الكت
للبرامج غير القابلة للتنزيل لمشاهدة والتفاعل مع تلقيم الوسائط اإللكترونية، وهي 

البصري ومحتوى الفيديو وبث الفيديو الحي والتعليقات؛  -الصور والمحتوى السمعي 
) ىتوفير استخدام مؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل للبحث عن (العثور عل
المحتوى وناشرين المحتوى، ولالشتراك في المحتوى؛ توفير االستخدام المؤقت 

للبرمجيات غير القابلة للتنزيل لتدفق محتوىالوسائط المتعددة الترفيهية؛ توفير االستخدام 
المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل إلنشاء والحفاظ على وجود على اإلنترنت لألفراد 

  ٤٢والعالمات التجارية.الواردة بالفئة رقم  والجماعات والشركات
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٣٦٣٥١١العالمة رقم 
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  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0394575  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/10  

 :تسجيلال إسم طالب
 

  ديل ،انك   شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية ٧٨٦٨٢وان ديل واى راوند روك تكساس 

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

وصيانة  خدمات الكمبيوتر، وهي اإلدارة عن بعد وفي الموقع لتركيب - ٤٢الفئة 
وتشغيل وتوزيع وإصالح أجهزة الكمبيوتر؛ خوادم (سيرفرات) الكمبيوتر، وأجهزة 

تخزين البيانات؛ معدات شبكات الكمبيوتر؛ وبرامج الكمبيوتر الخاصة باآلخرين؛ 
الخدمات االستشارية في مجال تصميم واختيار وتشغيل واستخدام أجهزة الكمبيوتر 

تشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ الخدمات وأنظمة البرمجيات لآلخرين؛ االس
االستشارية في مجال الحوسبة السحابية؛ الخدمات االستشارية في مجال تصميم وتطوير 

أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات؛ الخدمات االستشارية في مجال التركيب والصيانة 
خوادم يوتر وواإلصالح والتوزيع في طبيعة اختيار وتنفيذ والتخلص من أجهزة الكمب

(سيرفرات) الكمبيوتر، ومراكز البياناته وأجهزة تخزين البيانات ومعدات شبكات 
الكمبيوتر، وبرامج الكمبيوتر لآلخرين؛ تخطيط وتصميم وتنفيذ تقنيات الكمبيوتر 
لآلخرين؛ تركيب وصيانة وإصالح البرمجيات النظمة الكمبيوتر؛ إعداد وتحديث 

ر؛ خدمات الدعم التقني، وهي االستشارات التقنية فيما تركيب وصيانة برامج الكمبيوت
يتعلق بتثبيت برامج الكمبيوتر؛ خدمات الدعم التقني؛ وهي تقصي االعطال في طبيعة 
تشخيص مشاكل أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر؛ خدمات ترحيل البيانات؛ خدمات الدعم 

قات (السيرفر) وتطبي التقني، وهي ترحيل مراكز البيانات والتطبيقات الخاصة الخادم
قواعد البيانات؛ توفير برامج كمبيوتر غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت إلدارة وتتبع 
وتنسيق واالبالغ عن تركيب وصيانة وتشغيل وتوزيع وإصالح أجهزة الكمبيوتر؛ 
خوادم (سيرفرات) الكمبيوتر، وأجهزة تخزين البيانات، معدات شبكات الكمبيوتر، 

وتر؛ خدمات الطب الشرعي باستخدام الكمبيوتر؛ خدمات الكمبيوتر، وهي وبرامج الكمبي
دمج بيئات الحوسبة السحابية الخاصة والعامة؛ خدمات االستشارات التقنية في مجاالت 
الهندسة المعمارية لمراكز البيانات، وحلول الحوسبة السحابية الخاصة والعامة، وتقييم 

؛ خدمات الكمبيوتر، وهي خدمات استرجاع وتنفيذ تكنولوجيا وخدمات االنترنت 
البيانات المشفرة؛ خدمات تشفير وفك تشفير البيانات؛ تصميم وتطوير نظم أمن وحماية 
البيانات االلكترونية؛ خدمات التحقق من عنوان بروتوكول اإلنترنت (أي بي أدرس)؛ 
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تي خدمة والاستشارات امن الكمبيوتر؛ استشارات أمن الكمبيوتر؛ خدمات البرمجيات ك
تضم برنامج لتوفير بينة حوسبة افتراضية يمكن الوصول اليها عبر اإلنترنت بغرض 

تطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها؛ خدمات البرمجيات كخدمة والتي تضم برامج لجمع 
وتحليل وتخزين المعلومات والبيانات؛ خدمات البرمجيات كخدمة والتي تضم برامج 

التطبيقات ونشرها وإدارتها؛ خدمات نظم التشغيل كخدمة  لنظام الكمبيوتر وتطوير
والتي تضم نظم برمجيات كمبيوتر لبيئة حوسبة افتراضية يمكن الوصول اليها عبر 
اإلنترنت بغرض تطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها؛ خدمات نظم التشغيل كخدمة 

خدمات  البيانات؛والتي تضم نظم برمجيات كمبيوتر لجمع وتحليل وتخزين المعلومات و
نظم التشغيل كخدمة والتي تضم نظم برمجيات كمبيوتر لتطوير ونشر وإدارة برامج 

وتطبيقات الكمبيوتر؛ موفر خدمة التطبيقات، وهي توفير البرمجيات كخدمة والتي تضم 
برامج إلدارة المشاريع؛ وتطوير نظام الكمبيوتر، وتطوير التطبيقات، ونشر التطبيقات، 

طبيقات، وتطوير شبكة اإلنترنت، وتصميم برامج الكمبيوتر، والتدريب على وإدارة الت
التطوير وتصميم برامج الكمبيوتر وتطويرها؛ البرمجيات كخدمة إلدارة التخزين 
وموارد الشبكة؛ البرمجيات كخدمة والتي تضم برامج لتشغيل عمليات تكنولوجيا 

م برامج إلدارة ونشر موارد المعلومات اتوماتيكيا؛ البرمجيات كخدمة والتي تض
الحوسبة عبر شبكات الكمبيوتر؛ توفير انظمة الكمبيوتر االفتراضية وبيئات الكمبيوتر 

االفتراضية من خالل الحوسبة السحابية؛ خدمات الكمبيوتر، أي دمج وتكامل بيئات 
 الحوسبة السحابية الخاصة والعامة؛ نشر أجهزة الكمبيوتر، اي تطوير واختبار البنية

التحتية المتقاربة، وانظمة اجهزة البنية التحتية لمركز البيانات؛ تطوير واختبار برامج 
الكمبيوتر؛ خدمات المراقبة والتشخيص لشبكات التخزين وأنظمة التخزين الذكية، وهي 

خدمات التشخيص الحاسوبي (باستخدام الكمبيوتر ) في مجال شبكات التخزين؛ توفير 
في مجال شبكات التخزين وأنظمة التخزين الذكية؛ وخدمات  المعلومات التكنولوجية

التحديث والصيانة لبرامج التشغيل وبرامج إدارة البيانات والتحكم فيها الواردة بالفئة رقم 
٤٢  

 

١٠٠٥٣٦٧االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0439432  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

ة شرك -شركة مجموعة ألفا الطبية معامل الفا الب  مصر (مراكز الشفا التخصصية ) 
  مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -شارع أحمد البرعي  ٣

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢مات الفئة خد - ٤٢الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال علي حدي في الوضع العادي و باللغتين
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0442788  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -رضوى سامى محمد الفرماوي 

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

  البحيره -دمنهور  -ش عبد السالم الشاذلي 

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

  بصفة خاصة خدمات مصممي االزياء ٤٢جميع خدمات الفئة  - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0444861  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09  

 :التسجيل البإسم ط
 

  شركة ذات مسئوليه محدوده   -بايتيدانس ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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

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

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

  وال ترد ضمن اي فئات اخري ٤٢وجميع الخدمات الوارده بالفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  --:      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه   االشتراطات     
٣٩٦٤٨١
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447614  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات األبحاث التقنية في مجال برمجيات وأجهزة الكمبيوتر؛ خدمات  - ٤٢الفئة 
عن المنتج وتطويره لآلخرين؛ خدمات الرسم الهندسي؛ خدمات اختبار سالمة األبحاث 

المنتج؛ خدمات مراقبة الجودة لآلخرين؛ خدمات المسح؛ خدمات التصميم الصناعي ؛ 
خدمات تصميم الديكور الداخلي؛ خدمات تصميم وتطوير أنظمة أمن البيانات 

اإلنترنت لآلخرين؛ خدمات  اإللكترونية؛ خدمات إنشاء وصيانة المواقع على شبكة
مراقبة أنظمة الكمبيوترعن طريق الوصول من بعيد الكتشاف االعطال؛ خدمات تحديث 
وصيانة برامج كمبيوتر؛ خدمات تكامل نظم الكمبيوتر؛ خدمات تحميل برامج كمبيوتر؛ 
خدمات تخزين البيانات اإللكترونية؛ خدمات تحويل البيانات أو الوثائق من أوساط مادية 

إلى إلكترونية؛ خدمات برامج الحوسبة السحابية التي لالستخدام في المراقبة بالفيديو؛ 
خدمات تأجير خوادم الشبكة؛ خدمات تأجير خوادم قواعد البيانات ألطراف ثالثة ؛ 

خدمات المراقبة اإللكترونية ألنظمة الكمبيوترللكشف عن الوصول غير الُمصرح به او 
ل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته [تحويل غير مادي]؛ خرق البيانات؛ خدمات تحوي

خدمات تشفير البيانات ؛ خدمات برامج الكمبيوتر التى تتميز بالبرامج (المنصات 
] لالستخدام في المراقبة بالفيديو والتفتيش األمني؛ خدمات PaaSاإللكترونية) كخدمة [

] لالستخدام في المراقبة بالفيديو SaaSبرامج الكمبيوتر التى تتميز بالبرمجيات كخدمة [
والتفتيش األمني؛ خدمات تطوير برامج كمبيوتر؛ خدمات تحديث برامج معالجة 

المعطيات؛ خدمات االستشارات في تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر؛ خدمات تطوير 
  البرمجيات لعمليات آمنة للشبكة؛ خدمات استشارات أمن البيانات.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: م عنها طلب رقم قد
 

    0448613  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية حدودة -ماد انتربرايز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٢الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449002  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

نقابة مصرية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -نقابة المهندسين الفرعية باالسكندرية 
  جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سابا باشا باإلسكندرية. –نادي الشاطئ 

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات  - ٤٢الفئة 
ناعية، خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر وجميع التحاليل واألبحاث الص

  ٤٢الخدمات الواردة بالفئة رقم 
 

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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449003  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27  

 :التسجيل البإسم ط
  

نقابة مصرية تأسست وقائمة وفقا لقوانين  -نقابة المهندسين الفرعية باالسكندرية 
  جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سابا باشا باإلسكندرية. –نادي الشاطئ 

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  ٤٢الخدمات الواردة بالفئة رقم 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449308  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -شركة لينك لتطوير البرمجيات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادى  -حدائق المعادي  - ١٠٥ش  ٩٤

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

تقديم االستشارات الفنية المتعلقة خدمات االتصاالت على شبكة االنترنت و - ٤٢الفئة 
باإلعالن على شبكة االنترنت لألفراد والشركات. واستضافة المواقع على شبكة 

االنترنت لصالح الغير. وايضا خدمات تصميم وتطوير البرمجيات والمواقع االلكترونية 
م ظوإدخال البيانات على الحاسبات بالوسائل االلكترونية وانشاء قواعد البيانات ون

المعلومات االلكترونية وانتاج المحتوي االلكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة 
  دون غيرها. ٤٢وبيانات. الواردة بالفئة 

 

٢٠٣٧٥٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450481  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  سبيس اكسبلوريشن تكنولوجيز كورب

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه - ٩٠٢٥٠كاليفورنيا  -هاوثورن  -روكيت رود  ١

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

. الخدمات الهندسية البحث والتطوير في مجال اتصاالت االقمار الصناعية - ٤٢الفئة 
في مجال اتصاالت االقمار الصناعية ؛ البحث العلمي؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية ، 
أي البحث العلمي وتحليل البيانات في مجاالت األرصاد الجوية وعلم المناخ والجغرافيا 

م اوالتضاريس وعلوم المحيطات ؛ المراقبة اإللكترونية للظروف البيئية والجوية باستخد
األقمار الصناعية وأجهزة االستشعار ؛ خدمات االستشعار عن بعد ، أي المسح الجوي 

من خالل استخدام األقمار الصناعية ؛ البحث عن واسترجاع المعلومات والمواقع 
والموارد األخرى المتاحة على شبكات الكمبيوتر لآلخرين فيما يتعلق ببيانات األقمار 

  سات.الصناعية والتسجيالت والقيا
 

٤١٥٤٥٠االشتراطات        :      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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450668  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدوده -ثينك أند ليرن برايفت ليمتد 

 :انوــــــــــــــــــالعن
  

د الهن –بنجالور –طريق بانرجاتا  –آى بى سى نولدج بارك  –برج د  –الدور الثانى 
٥٦٠٠٢٩  

 42 : المةــــــات العـــفئ
  

استئجار برمجيات الكمبيوتر لتطوير  -اعمال برمجة البرمجيات التعليمية  - ٤٢الفئة 
تنزيل امج غيرالقابلة للتوفير االستخدام المؤقت للبر -المواد التعليمية عبر اإلنترنت 

استضافة منصات التجارة اإللكترونية على  -لتطويرالمواد التعليمية عبر اإلنترنت 
إنشاء منصةعلى اإلنترنت للتجارة اإللكترونية ؛ برمجة برمجيات لمنصات  -اإلنترنت 

يانة ص -استضافة منصات التجارة اإللكترونية على اإلنترنت  -التجارة اإللكترونية 
الخدمات االستشارية المتعلقة  -رمجيات المستخدمة في مجال التجارة اإللكترونية الب

االستشارات المتعلقة بإنشاء  -بالبرمجيات المستخدمة في مجال التجارة اإللكترونية 
خدمات الصيانة و االستشارات المتعلقة  -وتصميم مواقع الويب للتجارة اإللكترونية 

طوير ت -ال التجارة اإللكترونية ؛استشارات البرمجيات بالبرمجيات المستخدمة في مج
  )٤٢إنشاء البرمجيات بالفئه ( -هندسة البرمجيات  -البرمجيات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452712  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ة ذات مسئولية محدودةشرك -سي ام سي سيرف للحلول الرقمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة نصر -عباس العقاد  -الدور الثالث  -برج سارة  -شارع البطراوي  ٢٣

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٢الفئة 
 



 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453291  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شينزين ترانشان تيكنولوجي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تيكنولوجي  -، شينزين باي ايكو  ٩/ اف ، يونيت بي بيلدينج ، نمبر  ٢٣،  ٠٣رووم 
  ي ، الصين.بارك ، يويهاي ستريت ، نانشان ديستريكت ، شينزين سيت

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االبحاث التكنولوجية،خدمات تصميم االزياء، خدمات برمجة  - ٤٢الفئة 
الحاسوب، خدمات تصميم برامج حاسوبية، خدمات استشارات في مجال تصميم 
وتطوير أجهزة الحاسوب، خدمات صيانة برامج حاسوب، خدمات تصميم انظمة 

نشاء وصيانة المواقع على شبكة االنترنت لآلخرين، خدمات تفعيل حاسوب، خدمات ا
مواقع االنترنت، خدمات تحويل برامج وبيانات الحاسوب بخالف التحويل المادي، 

]، خدمات SaaSخدمات توفير اجهزة بحث في االنترنت، خدمات البرمجيات كخدمة [
عن تكنولوجيا وبرمجة االستشارة في تكنولوجيا المعلومات، خدمات توفير معلومات 

الحاسوب عبر موقع على شبكة اإلنترنت، خدمات منصات تكنولوجيا المعلومات 
  والتردضمن اي فئات اخري.٤٢]وجميع هذة الخدمات وارده بالفئةPaaSكخدمات [
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  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453294  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل البإسم ط
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شينزين ترانشان تيكنولوجي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تيكنولوجي  -، شينزين باي ايكو  ٩/ اف ، يونيت بي بيلدينج ، نمبر  ٢٣،  ٠٣رووم 
  بارك ، يويهاي ستريت ، نانشان ديستريكت ، شينزين سيتي ، الصين.

  42 : مةالــــــات العـــفئ
  

خدمات االبحاث التكنولوجية،خدمات تصميم االزياء، خدمات برمجة  - ٤٢الفئة 
الحاسوب، خدمات تصميم برامج حاسوبية، خدمات استشارات في مجال تصميم 
وتطوير أجهزة الحاسوب، خدمات صيانة برامج حاسوب، خدمات تصميم انظمة 

النترنت لآلخرين، خدمات تفعيل حاسوب، خدمات انشاء وصيانة المواقع على شبكة ا
مواقع االنترنت، خدمات تحويل برامج وبيانات الحاسوب بخالف التحويل المادي، 

]، خدمات SaaSخدمات توفير اجهزة بحث في االنترنت، خدمات البرمجيات كخدمة [
االستشارة في تكنولوجيا المعلومات، خدمات توفير معلومات عن تكنولوجيا وبرمجة 

ر موقع على شبكة اإلنترنت، خدمات منصات تكنولوجيا المعلومات الحاسوب عب
  والترد ضمن اي فئات اخري. ٤٢]وجميع هذة الخدمات وارده بالفئةPaaSكخدمات [
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  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453599  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه شخص واحد محدوده المسئوليه -التعمير اصول لالسكان و

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

اإلستشارات المعمارية ، فنون وعلوم تصميم وإقامة المباني، رسم تصاميم  - ٤٢الفئة 
يم الديكور الداخلي، التصميم الصناعي ، الداخلي رسم ومخططات اإلنشاء، تصم

  ٤٢تصاميم ومخططات اإلنشاء، الهندسة الواردة بالفئة رقم 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454981  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ةشركة ذات مسئولية محدود -الموفق للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -ش لبنان  ٤٣

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢جميع خدمات الفئة  - ٤٢الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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  عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457538  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -بكين بايتيدانس نيتورك تيكنولوجى كو ال تى دى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

شيشينغ روود شيجينغشان  ديستريكت  ٣٠بيلدينج نمبر  ٣/اف نمبر ٢ ٠٠٣٥رووم بى 
  بيكين بى ار .الصين ١٠٠٠٤١

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات  - ٤٢الفئة 
التحاليل واألبحاث الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر، 
خدمات الكمبيوتر، خدمات توفير تطبيقات البرمجيات من خالل موقع على شبكة 

خدمات تصميم وتطوير وتوفير االستخدام المؤقت للبرامج والتطبيقات عبر اإلنترنت، 
اإلنترنت غير القابلة للتنزيل والمراسلة الفورية وإدارة وسائط االتصال المتزامنة 

والمتعددة عبر شبكات المنطقة المحلية واإلنترنت من خالل المراسلة الفورية 
رات الفيديو والمؤتمرات الصوتية ) ومؤتمVOIPوبروتوكول الصوت عبر اإلنترنت (

ومشاركة بيانات الكمبيوتر ونقل الملفات وتوفير معلومات عن وجود المستخدم 
واالتصال الهاتفي، خدمات تصميم وتطوير وتوفير االستخدام المؤقت للبرامج 

والتطبيقات عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل إلدارة قاعدة البيانات، خدمات تشغيل 
) التي PAAS)، منصة برامج الكمبيوتر (PaaSوتطوير برمجيات الحاسب (وادارة 

تمكن العديد من المستخدمين من مشاركة الملفات والمذكرات ومزامنة التقاويم، خدمات 
استضافة وإدارة وتطوير وصيانة البرامج ومواقع الويب الخاصة باآلخرين في 

الوصول إلى المعلومات المتنقلة المجاالت اإلنتاجية الشخصية واالتصال الالسلكي و
وإدارة البيانات عن بُعد لتوصيل المحتوى السلكيًا إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة 

واألجهزة اإللكترونية المحمولة، خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر عبر 
ول صاإلنترنت للمستخدمين إلنشاء مجتمعات افتراضية والمشاركة في المناقشات والح

على تعليقات من أقرانهم واالنخراط في الشبكات االجتماعية والتجارية والمجتمعية، 
خدمات تصميم واستضافة مواقع الويب الستضافة اآلخرين لتمكين المناقشات التفاعلية 

) لتمكين وتسهيل ASPعبر شبكات االتصال، خدمات مزود خدمة البرامج والتطبيقات (
ريره وتحميله وتنزيله والوصول إليه وعرضه ونشره إنشاء المحتوى الرقمي وتح

ووضع عالمات عليه وتدوينه وبثه وربطه وتعليقه والتعليق عليه وإرساله ومشاركته 
عبر الكمبيوتر وشبكات االتصاالت، خدمات توفير محركات البحث على اإلنترنت، 

تعاوني العمل الخدمات توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لتمكين 
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وإنشاء مجتمع افتراضي ونقل الصوت والفيديو والصور الفوتوغرافية والنص 
والرسومات والبيانات، خدمات مشاركة الملفات أي توفير موقع إلكتروني يضم تقنية 

تمكن المستخدمين من تحميل وتعديل وتنزيل الملفات اإللكترونية والصور الفوتوغرافية 
) إلرسال واستقبال SAASانية، خدمات البرمجيات كخدمة (والنصوص والرسوم البي

الرسائل اإللكترونية وإرسال تنبيهات الرسائل اإللكترونية، خدمات البحث والتوفير 
الحاسوبية المتكاملة للتيسير على المستخدم وتشتمل علي مساحة لتخزين البيانات والنسخ 

خدمات تقديم المعلومات والمشورة  االحتياطي والمزامنة الذاتية (الحوسبة السحابية)،
الفنية في مجال أجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر والحوسبة السحابية وشبكات 

الكمبيوتر، خدمات استشارية للكمبيوتر والبرمجيات، خدمات بحث وتطوير استشارات 
تكنولوجيا االتصاالت و المعلومات واالمان على اإلنترنت، خدمات استضافة مرافق 

شبكة اإلنترنت لآلخرين لمشاركة المحتوى عبر اإلنترنت، خدمات استضافة  على
منصات على اإلنترنت، خدمات تخزين البيانات اإللكترونية، خدمات استضافة موقع 

إلكتروني للتخزين اإللكتروني للصور ومقاطع الفيديو الرقمية، خدمات استضافة 
حتوى ترفيهي متعدد الوسائط، المحتوى الرقمي على اإلنترنت، خدمات استضافة م

خدمات استضافة الوسائط المتعددة والتطبيقات التفاعلية، خدمات استضافة المواقع على 
شبكة اإلنترنت، خدمات توفير تطبيقات برمجية الستخدامها في زيادة إنتاجية األعمال 

  وال ترد ضمن فئات اخرى. ٤٢من خالل موقع ويب وجميع الخدمات الواردة بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1205 
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  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457613  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية  -شركة دار الهندسة (القاهرة) للتصميم واالستشارات الفنية 
  محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق مصر اسكندرية الصحراوي. ٢٨الكيلو  ) القرية الذكية،B-3401المبني رقم (

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التصميم، التصميم المعماري، التخطيط المعماري، الخدمات  - ٤٢الفئة 
المعمارية، إدارة المشاريع المعمارية، خدمات التصميم المعماري، إعداد المخططات 

ستشارية، الخدمات المعمارية المتعلقة المعمارية و التخطيط المعماري والخدمات اال
بتطوير األراضي، الخدمات االستشارية المتعلقة بالتخطيط المعماري، الخدمات 
المعمارية لتصميم المباني، االستشارات في مجال التصميم المعماري، خدمات 

استشارية في مجال التصميم المعماري، الخدمات المعمارية لتصميم مراكز التسوق، 
يم المعماري في مجال الوحدات السكنية، الخدمات المعمارية لتصميم المباني التصم

الصناعية، الخدمات المعمارية لتصميم المباني التجارية، الخدمات المعمارية لتصميم 
أماكن البيع بالتجزئة، تخطيط البناء، صياغة البناء، خدمات هندسة التشييد [تخطيط 

صميم البناء]، البحث في تشييد المباني، خدمات إدارة البناء]، خدمات هندسة التشييد [ت
مشاريع البناء [صياغة البناء والتصميم والتخطيط]، البحث المتعلق بتشييد المباني، 

استشارات الصياغة المعمارية واإلنشائية، خدمات هندسة التشييد [دراسات المشاريع 
لبناء، صياغة المخططات الفنية في مجال البناء]، توفير ضمان الجودة في صناعة ا

اإلنشائية للمنشآت، خدمات البحث عن تشييد المباني أو تخطيط المدينة، صياغة 
مخططات البناء للمباني الترفيهية، إجراء الدراسات الفنية للمشاريع اإلنشائية، البحث 
م يالمتعلق بتشييد المباني أو تخطيط المدينة، إدارة مشاريع البناء [صياغة البناء والتصم
والتخطيط]، دراسات المشاريع الفنية في مجال البناء، االستشارات في مجال الهندسة 

المعمارية وصياغة البناء، إدارة مشروعات البناء خارج الموقع [صياغة البناء 
والتصميم والتخطيط]، إعداد التقارير الخاصة بالدراسات الفنية للمشاريع اإلنشائية، 

رسم هندسي، االستشارات الهندسية، خدمات هندسية، التصميم هندسية، الهندسة التقنية، 
الهندسي، المسح الهندسي، البحث الهندسي، هندسة مدنية، خدمات الهندسة المدنية، 

خدمات الهندسة البيئية، خدمات البحث الهندسي والمسح والهندسة، دراسات الجدوى 
ي، خدمات االستشارات الهندسية، إجراء المسوحات الهندسية، خدمات الرسم الهندس

الهندسية، تطوير المنتجات الهندسية، إعداد التقارير الهندسية، خدمات إدارة المشاريع 
الهندسية، الخدمات المعمارية والهندسية، تصميم المنتجات الهندسية، االستشارات 
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الهندسية المتعلقة بـ الصناعة، االستشارات في مجال الهندسة، الخدمات الهندسية 
لقة بالهندسة المعمارية، الخدمات الهندسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، الخدمات المتع

االستشارية المتعلقة بالهندسة الصناعية، تصميم وتطوير المنتجات الهندسية، خدمات 
البحث في مجال الهندسة، االستشارات الفنية في مجال الهندسة البيئية، إعداد التقارير 

لخدمات الهندسية المتعلقة بنقل الغاز وأنظمة اإلمداد، خدمات البحث في مجال الهندسة، ا
والتطوير في مجال الهندسة، التخطيط الفني واالستشارات في مجال الهندسة الخفيفة، 

البحث في مجاالت علوم المواد والهندسة الكهربائية، خدمات االختبار والبحث في مجال 
م الهندسي في مجال تكنولوجيا الحفر، خدمات الهندسة المدنية، خدمات البحث والتصمي

البحث والتطوير والتحليل واالستشارات في مجال الهندسة، خدمات التفتيش اإلنشائي 
والبناء [خدمات الهندسة وتقييم الجودة وخدمات المسح]، استشارات تطوير المنتجات 

ن في لمخترعيللمخترعين في مجال الهندسة الكهربائية، استشارات تطوير المنتجات ل
مجال هندسة المواد، تحليل الهندسة التكنولوجية، خدمات التصميم الهندسي، خدمات 

تخطيط البناء، إدارة مشاريع البناء [صياغة البناء والتصميم والتخطيط]، خدمات 
استشارات التصميم الخاصة بالرسوم التوضيحية، تصميم مسوحات األراضي، خدمات 

إعداد التقارير المعمارية و بشكل عام جميع الخدمات الواردة تصميم المباني الداخلية، 
  ) دون غيرها.٤٢بالفئة (

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1207 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0276820  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2012/07/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  دودةشركة ذات مسئولية مح -شركة ذ م م  -موجا هولدنج للتجارة والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع صفية زغلول قسم  ٤٠شارع ابو القاسم الشابى (فوتيوس سابقا) و  ١٢ناصية 
  العطارين االسكندرية

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير االطعمة والمشروبات وخدمات االيواء المؤقت وخدمات  - ٤٣الفئة 
  دون غيرها ٤٣المطاعم بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422282  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد  مصرى الجنسية -جميلة عبد البديع محمد يوسف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -جسر البحر الساحل  -ش علي عبد العاطي  ٤٣

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات مطاعم  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1209 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430348  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئؤليه محدوده -برييز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -الغردقة  -الجونة  -نا ابو تيج منطقة ماري - MB- 1-11Bمنطقة الخدمة محل رقم 
  محافظة البحر االحمر

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1210 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430888  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسية -فرد  -سعد على الفار عبد الرحمن محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة نصر -مشروع المدفعية _ ارض الجولف  ١٤ -محل أ 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم والكافيهات بالفئه  - ٤٣الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
٣٩٩١٦٣



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1211 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0436999  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

الشركة المصرية االسبانية لصناعة  -عادل عبد الرحمن عبد القادر سالم وشريكته 
  توصية بسيطةشركة-اكو سكاي-المواسير ولوازمها

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة  الشرقية -بالصالحية الجديدة  -ج بالمنطقة الصناعية االولى ١٥القطعة رقم 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات تقديم االطعمة و المشروبات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0438258  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ياموس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -التجمع األول  -مدينتي  - ٦٧مج  ٣٣ع  ٣

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1213 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0438259  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -ياموس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -التجمع األول  -مدينتي  - ٦٧مج  ٣٣ع  ٣

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مات الواردة بالفئة الخد - ٤٣الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0438260  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ياموس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -التجمع األول  -مدينتي  - ٦٧مج  ٣٣ع  ٣

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1215 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0438261  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ياموس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -جمع األول الت -مدينتي  - ٦٧مج  ٣٣ع  ٣

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1216 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0438679  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية  -عبد الحكيم عاشور احمد زايد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط الجديدة -الحي الثاني  -المجاورة الثالثة  ٣محل  ٣٧-٣٣قطعة 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير االطعمه وخدمات االيواء المؤقت (خدمات المطاعم والفنادق)   - ٤٣الفئة 
فه الخدمات الوارده خدمات تقديم االطعمه والمشروبات المطاعم الكافتريات المقاهي وكا

 ٤٣بالفئه
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1217 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0439200  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -أورو  -الشركة الفنية للمطاعم والتنمية السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ش عبد الحميد لطفى  ٤الكائنه بالدور االرضى بالعقار رقم  ٤الى  ١المحالت من 
  متفرع من ش البطل عبد العزيز المهندسين الجيزة

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1218 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0439203  

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمة -الشركة الفنية للمطاعم والتنمية السياحية (أورو) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ش عبد الحميد لطفى  ٤الكائنه بالدور االرضى بالعقار رقم  ٤الى  ١المحالت من 
  متفرع من ش البطل عبد العزيز المهندسين الجيزة

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1219 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0440547  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة منظمة وقائمه بموجب القوانين المرعيه فى  -ماريوت ورلدوايد كوربوريشن 
  ند فى الواليات المتحده االمريكيةواليه ماريال

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكية ٢٠٨١٧فيرنوود  رود  بيشيسدا ماريالند  ١٠٤٠٠

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات الفندقية؛ خدمات المطاعم والحانات؛ خدمات المنتجع واإليواء؛  - ٤٣الفئة 
ام والشراب؛ االقامة المؤقتة؛ خدمات حجز الفنادق للغير؛ خدمات خدمات تقديم الطع

  ٤٣فندقية تتميز ببرامج الجوائز التحفيزية. الواردة بالفئة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0444184  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ت مسئولية محدودة.شركة ذا –شركة لذة عرفة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

حي الروضة، شارع عمر بن الخطاب، المملكة العربية  -منطقة القصيم، مدينة بريدة، 
  السعودية.

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير االطعمة والمشروبات واإليواء المؤقت وجميع الخدمات  - ٤٣الفئة 
 .٤٣الواردة بالفئة رقم

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0444790  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -محمد حسن محمد اسماعيل القماش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المرج  -من ش الجزيرة  -ش حسن نصر  ١٩

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣مطعم وكافيه الوارد بالفئة رقم  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1222 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447659  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  رد مصرى الجنسيةف -طارق محمد فؤاد علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة  الجيزة -العجوزة  -شارع  عمر بن العزيز  ١١

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447796  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد سوري الجنسية. –خالد احمد خادم السروجي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بناء  –محمد بن راشد  –شارع بوليفار  –امارة دبي  –دولة االمارات العربية المتحدة 
  .١٠٢شقة رقم  –كالرين 

  
  

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

الطعمة والمشروبات واإليواء المؤقت وجميع الخدمات خدمات توفير ا - ٤٣الفئة 
  .٤٣الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448093  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1225 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448391  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ذات مسئولية محدودة شركة  -باشون للمنشأت السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  -القطامية هايتس  ٥٦٣فيال 

 43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: لب رقم قدم عنها ط
 

    0448468  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمود محمد محمد فضل هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ش السوق التجاري الغربي بملك / محمد صالح عبد الحميد  ٦ميدان الطميهي محل 
  مركز المنصورة الدقهلية

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 
 
 

1227 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449127  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

 -مكاتب تامين االقامة (الفنادق والنزل ) توفير تسهيالت اراضى المخيمات   - ٤٣الفئة 
خدمات  -خدمات مطاعم الخدمة الذاتية  -ايواء الحيوانات -نة النهاريةدور الحضا

التموين بالطعام والشراب تاجير الكراسي  -خدمات اماكن اقامة السياح  -المطاعم 
المقاهى وجميع الخدمات الواردة بالفئة  -والموائد وبياضات الموائد واالواني الزجاجية 

٤٣  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: ب رقم قدم عنها طل
 

    0449282  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئولية محدودة -بى اتش الدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

البحر  -بمدينة الغردقة  -ب تقسيم الكوثر  ٢٢٤عقار  ٤شقة بالدور االول علوي شقة 
  االحمر

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٤٣خدمات المطاعم بالفئة-٤٣الفئة
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1229 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449599  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - ٤٣الفئة 
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1230 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449618  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

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

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449625  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :تسجيلال إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة نوا للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  -ش الشهيد عبد المنعم حافظ  ٢٤

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

خــدمـات تــوفـير الطــعام و الشــراب ، خــدمـات المطــاعم، الكافتيريا (  - ٤٣الفئة 
المقاصف )، صالونـات الشاي ، مطــاعم تقديم الوجبات الخفيفة ( السناكس)، خدمات 

صالونات الشاي و الكوفي شـوب و الكافيتريا و مطاعم الخدمة الذاتية ( سيلف 
سيرفيس)، خدمات المطاعم لتناول المأكوالت و الوجبات في المحل ذاته (السيت إن) و 

وصيل طلبات الوجبات و المشروبات للمنازل خارجه (خدمة التيك أواي)، خدمات ت
(هوم دليفرى) ، خدمات تجــهــيــز الوجبـات و المشــروبات بالطلب (خدمات 

 ٤٣الكتيرنج) ،خــدمـات الفنــادق والمنتــجـعـات السياحية، و هذه الخدمات واردة بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1232 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449626  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة موري للكتيرنج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر الجديدة -النزهة  -ش الشهيد عبد المنعم حافظ  ٢٤

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

، خــدمـات المطــاعم، الكافتيريا (  خــدمـات تــوفـير الطــعام و الشــراب - ٤٣الفئة 
المقاصف )، صالونـات الشاي ، مطــاعم تقديم الوجبات الخفيفة ( السناكس)، خدمات 

صالونات الشاي و الكوفي شـوب و الكافيتريا و مطاعم الخدمة الذاتية ( سيلف 
و  )سيرفيس)، خدمات المطاعم لتناول المأكوالت و الوجبات في المحل ذاته (السيت إن
خارجه (خدمة التيك أواي)، خدمات توصيل طلبات الوجبات و المشروبات للمنازل 

(هوم دليفرى) ، خدمات تجــهــيــز الوجبـات و المشــروبات بالطلب (خدمات 
 ٤٣الكتيرنج) ،خــدمـات الفنــادق والمنتــجـعـات السياحية، و هذه الخدمات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ها طلب رقم قدم عن
 

    0449640  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -ايجه لالغذية والمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

رة القاه -التجمع الخامس  -المبنى الشمالي  -الدور الخامس  -مبنى كايرو برنس بالزا 
 القاهرة-الجديدة

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة  - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449664  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

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

المطاعم؛ خدمات أماكن إقامة السياح؛ التموين بالطعام والشراب؛ تأجير الكراسي 
  )٤٣والموائد وبياضات الموائد واألواني الزجاجية؛ المقاهي. (جميع خدمات بالفئه 

 

٤٤٩٤٨٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449676  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  سورى الجنسية -فرد  -مجدى جا ن  شرشفجي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان -انطلياس قرب فالفل ابو اندريه الشارع العام 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449680  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد -مجدى جا ن  شرشفجي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  انطلياس قرب فالفل ابو اندريه الشارع العام لبنان

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه-٤٣الفئة
 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 
 
 

1237 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449714  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  جية ار انترناشيونال اس. ار. ال.

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لوكسمبورغ -سنينغيربيرغ  - ٢٦٣٣ -ال  -تريفيس  ايه روت دي ٦

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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

 

٤٤٨٨٥٨ة مرتبطة مع العالمة رقم العالم -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1238 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449734  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -احمد محمد محمود محمدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة محافظة-التجمع االول  -مدينتي  - ٦٧مجموعة  ٢٧

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣كافة الخدمات الواردة بالفئة   - ٤٣الفئة 
 



 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450339  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدوده -اطيب فروج للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الهرم . -شارع الهرم  -عمارات أبو الفتوح  ٩الجيزة , عمارة رقم 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تقديم االطعمه و المشروبات و االيواء المؤقت و جميع الخدمات  - ٤٣الفئة 
  ٤٣الواردة بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450354  

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مجدي سمير عبد السالم طه سليمان

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ميدان سفير النزهة  -ش الخليفة المنصور  ٢٠

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣كافة الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص علي االلوان بالموضحه بالصوره    االشتراطات    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1241 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450429  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن  -رومانى سامي عدلى تعلب/ توب تريد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ن عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرةش جمال الدي ٧

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣الخدمات الوارده بالفئه  - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450530  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  سوري الجنسيه -فرد  -حسام معتز انبوشة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -القاهرة الجديده  ٩ع  ٥٨الرحاب مج 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات تقديم االطعمه والمشروبات الوارده بالفئه  - ٤٣الفئة 
 



 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450658  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية -حسام معتز انبوشة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  ٩ع  ٥٨الرحاب  مج 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات تقديم االطعمة والمشروبات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

ك العالمة باستخدامها مجمعةتعهد مال -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450720  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ريفولي للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -أول  -لقاهرة الجديدة ا -مدينة الرحاب  - ٨٥مجموعة  ٧عمارة  - ١٢شقة 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1245 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450908  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  محدودةشركه ذات مسئولية  -بن أن بن لقمة ولقمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  -مساكن شيراتون  -ش مصطفى رفعت  ١

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه ياستخدامها مجمعه



 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

 :قدم عنها طلب رقم 
 

    0451033  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردى  -محمد صالح احمد بالسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -ش مصطفى كامل ملك فتحى محمد الديب مركز ابو كبير  

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣يم االطعمه والمشروبات الواردة بالفئة رقم خدمات تقد - ٤٣الفئة 
 



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
 
 
 

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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451113  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصيه بسيطة -هانى امين احمد خليل وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -القاهرة الجديده  -السوق الشرقيه مدينة الرحاب  B قطاع ٤نموذج  ١٣٥محل رقم 
  محافظة القاهرة

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣الكافيهات والمطاعم الواردة بالفئة   - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451396  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -ريتز كارلتون للفنادق مصر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش محمد انيس الزمالك ١٢

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم بالفئة  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1249 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451432  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل طالب إسم
 

  شركه بلجيكيه -راديسون هوسبيتاليتى بيلجيوم بي في / اس ار ال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بروكسيل، بلجيكا ١١٣٠-، بي٤٤افنيو دو بورغيت 

 43 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الفنادق والحانات والمطاعم ؛ خدمات حجز الغرف  - ٤٣الفئة 
  ) دون غيرهـــــــــــــا٤٣ــــوارده بالفئة (الـــــــــــــ

 

وغيرها ١٣٩٦٥٨٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1250 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451437  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  انفي .منطقة حرة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ــ دبي ــ االمارات المتحدة ٣مبني العمل المشترك  ٣، دي ٣، الطابق ٤-٠١٩اس دي 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٤٣خدمات تقديم الطعام والشراب ؛ خدمات االقامة المؤقتة بالفئة  - ٤٣الفئة 
  ) دون غيرهـــــــــــــا٤٣الـــــــــــــــــوارده بالفئة (

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1251 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451959  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرية الجنسية -مريم مختار محمد سعد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر اول  -عمارات الشرارة حسن المامون  ٢٣

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم والكافيهات والكافيتريات والخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1252 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451961  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرىة الجنسية -مريم مختار محمد سعد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر اول  -عمارات الشرارة حسن المامون  ٢٣

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم والكافيهات والكافيتريات والخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1253 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451962  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرية الجنسية -مريم مختار محمد سعد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر اول  -عمارات الشرارة حسن المامون  ٢٣

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣ة بالفئه خدمات المطاعم والكافيهات والكافيتريات والخدمات الوارد - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1254 
 

 ةناعيجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451964  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرية الجنسية -مريم مختار محمد سعد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر اول  -عمارات الشرارة حسن المامون  ٢٣

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم والكافيهات والكافيتريات والخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1255 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451966  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرية الجنسية -مريم مختار محمد سعد 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  القاهرة -مدينة نصر اول  -عمارات الشرارة حسن المامون  ٢٣

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات المطاعم والكافيهات والكافيتريات والخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1256 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452062  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة كورية مساهمة  -ال جى اليكترونيكس انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، كوريا٠٧٣٣٦جو، سؤول، -دايرو، يونجدينجبو-، يوي١٢٨

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

عد بيانات الحاسوب؛ توفير المعلومات في مجال الوصفات والطبخ من قوا - ٤٣الفئة 
توفير المعلومات والنصائح عبر اإلنترنت فيما يتعلق بإعداد وجبات الطعام؛ تقديم 

المشورة عبر اإلنترنت وخدمات المعلومات المتعلقة بالوصفات والطبخ الواردة بالفئة 
  دون غيرها ٤٣

 



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
 
 
 

1257 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452066  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة خاصة محدودة -كيوتبي ون اس بي في ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، ريجس سوق أبو ظبي العالمي، برج السلع، ٢٤، الطابق ٠٣ورك  –ريسكو  ٢٤٧٢
  متحدةمربعة سوق أبو ظبي العالمي، جزيرة الماريا، أبو ظبي، اإلمارات العربية ال

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تقديم الطعام والشراب خدمات توفير االقامة المؤقته الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
٤٣  

 

٤٤٣٧١٠العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1258 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452739  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفي احمد فخري مدينة نصر القاهرة ٧

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣الخدمات الوارد بالفئة  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1259 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: م قدم عنها طلب رق
 

    0453052  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد   -احمد سمير حامد ابو المجد جبر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية -ش الحسيني مركز طلخا 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1260 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453055  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شخص واحد ذات مسئولية محدودة  -شركة فريدو فرايد تشيكن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الزراعيالعقار الكائن علي طريق السريع  -بلوك ج  - ٢١٤الدور الثاني علوي الوحدة 

 43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات الفئة   - ٤٣الفئة 
 


