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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 
 

    0453350  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -صن اوف افيش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة --القاهرة الجديدة  -القطامية هايتس  - ٥٦٣فيال 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453518  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -مواسم لتصنيع البن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهرة  -التجمع الخامس  -شارع الشويفات عماير  - ٢٧عمارة  - ٥شقة  -الدور الثاني 
 محافظة القاهرة-الجديدة

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

م و خدمات تقديم و توفير األطعمة و المشروبات و خدمات المطاع - ٤٣الفئة 
الكافتريات و خدمات المطاعم المؤقتة او المتنقلة [الكانتينات] و خدمات المقاهي و 

  ٤٣خدمات أكشاك تقديم المشروبات و جميع 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 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453597  

 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 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

 تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة ، حجز أماكن اإلقامة المؤقتة ، إيواء الحيوانات - ٤٣الفئة 
، خدمات الحانات (البارات) ، حجز النزل ، النزل ، تأجير المباني المتنقلة، المقاهي ، 

الكافتيريات ، خدمات مخيمات العطالت [أماكن إقامة] ، توفير تسهيالت أراضي 
المخيمات ، المطاعم المؤقتة أو المتنقلة (الكانتينات)، تأجير أجهزة الطهي ، دُ ور 

ت مخيمات العطالت [أماكن إقامة] ، بيوت اإلعتكاف ، أماكن الحضانة النهارية ، خدما
إقامة السياح ، الحجز في الفنادق ، الفنادق ، النُزل، الفنادق الصغيرة (الموتيالت) ، 
توفير تسهيالت أراضي المخيمات، تأجير ُغرف اإلجتماعات ، تأجير أماكن اإلقامة 

ة ، حجز أماكن اإلقامة المؤقتة المطاعم ، المؤقتة ، تأجير الخيم ، تأجير المباني المتنقل
  ٤٣مطاعم الخدمة الذاتية، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 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 
 

    0454353  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ركة قابضة لبنانيةش -شركة برميى ليجر ، ش . م . ل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بيروت ، لبنان  فردان ش امين منيمنه بنايه حطب الطابق االول

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الصاالت المخصصة لتقديم  -خدمات المقاهي -خدمات المطاعم - ٤٣الفئة 
خدمات تعهدات  –المطعم خدمات تقديم الوجبات المعدة لألخذ خارج  –المشروبات 

 توفير –خدمات توفير األطعمة والمشروبات  –تقديم وتزويد األطعمة والمشروبات 
) ٤٣وكافة الخدمات األخرى الواردة بالفئة ( –توفير اإلقامة المؤقتة -خدمات الفنادق 

  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 
 

    0454355  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة قابضة لبنانية -شركة برميى ليجر ، ش . م . ل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بيروت ، لبنان  فردان ش امين منيمنه بنايه حطب الطابق االول

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

الصاالت المخصصة لتقديم  خدمات -خدمات المقاهي -خدمات المطاعم - ٤٣الفئة 
خدمات تعهدات  –خدمات تقديم الوجبات المعدة لألخذ خارج المطعم  –المشروبات 

 توفير –خدمات توفير األطعمة والمشروبات  –تقديم وتزويد األطعمة والمشروبات 
) ٤٣وكافة الخدمات األخرى الواردة بالفئة ( –توفير اإلقامة المؤقتة -خدمات الفنادق 

  ها.دون غير
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 جريدة 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 
 

    0454949  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصريه -شركة دار الورد حلب للفنادق والمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اكتوبر  ٦ -مزار مول الشيخ زايد  GAبالدور  ١٣وحده رم 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣خدمات تقديم االطعمه و المشروبات و االقامة المؤقته بالفئة  - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454950  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ني الجنسيةفرد ارد -سيف محمود شحادة التلهوني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة االردنية الهاشمية -عمان 

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣المطاعم و الكافيهات و االقامة المؤقتة و جميع خدمات الفئة   - ٤٣الفئة 
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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 
 

    0457405  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محددة -كورنر تو الدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة . -المعادي  -المعراج  -المجاورة العاشرة  ١٠٠٤٧

  43 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٤٣مطعم و كافي شوب بالفئة -٤٣الفئة
 

قى الوضع العادي D:      التنازل عن حرف       االشتراطات  
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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 
 

    0426296  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -عاطف احمد محمد فرج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنتزه -ش الجالء  ٤٣

  44 : المةــــــالعات ـــفئ
  

  ٤٤خدمات الفئه  - ٤٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0432656  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكية محدودة المسئولية -هيدرا فيشل ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  ٩٠٨٠٦ستريت ، لونج بيتش، كاليفورنيا  ئي. سبرنج ٢١٦٥
  االمريكية

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات المنتجعات الطبية ( السبا) والتجميلية ، وباالخص عالجات الجلد   - ٤٤الفئة 
الطفيفة و غير الجراحى، عالجات التجميل واللياقة البدنية. خدمات عالج التجميل 

  ٤٤عناية بالجمال الطبي و كل هذه المنتجات الواردة بالفئة خدمات ال
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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 
 

    0442835  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة عامة تأسست و قائمة طبقا  -شركة االرجان العالمية العقارية ش م ك ع 
  كويتلقوانين ال

  
  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية ، خدمات العناية الصحية والمحافظة  - ٤٤الفئة 
يوانات، خدمات الزراعة والبستنه والغابات وجميع على الجمال للكائنات البشرية أو الح

  .٤٤الخدمات الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0443065  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  رين قطتاسست وقائمة طبقا لقوان -شركة ذات مسئولية محدودة  -مركز ايكون الطبي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قطر -الدوحة  ٣٣٢٥ص.ب

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  ٤٤ي الفئة الطبيعي الواردة ف
 

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

    0445984  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -احمد عوض انور عبد الرواف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -باب شرق  -الحضره بحرى  -ش نظام الملك  ٥

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤معامل تحاليل بالفئه  - ٤٤الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى المصاحب للعالمة -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 

 
  

: طلب رقم  قدم عنها
 

    0446173  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -مركز مصرية لألشعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -الصحفيين  -ش عدنان المدني  ١٥

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤الوارد بالفئة رقم مركز األشعة  - ٤٤الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
٤٤٦١٧٢
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 جريدة 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 
 

    0447309  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة - I2A -االدوية اي تو ايه لتجارة وتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الكيالنى متفرع من ش جمال عبد الناصر الشعبيه المحلة الكبرى الغربيه ٧

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئه-٤٤الفئة
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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 
 

    0448119  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة تريس للتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مصر الجديده  -ش جمال نوج  ١٥

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات العناية الصحية والمحافظة على الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية،  - ٤٤الفئة 
  ٤٤الجمال، خدمات صالونات الحالقة. الفئة رقم 

 

على حدى cosmeticsالتنازل عن كوزمتيكس  -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 
 

    0449175  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة لبنانية -بيو سويس غروب ش. م.ل (أوف شور) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع الكسليك، سنتر غنيمة، الطابق التاسع، صربا، كسروان، لبنان 
  
  

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

توفير خدمات المنتجعات الصحية وخدمات العالج بالعطور وخدمات  - ٤٤الفئة 
ستلقاء تحت أشعة الشمس وخدمات فنانين الماكياج وخدمات التدليك الساونا، خدمات اال

والوشم وصالونات التجميل وخدمات الحمامات التركية وخدمات التدليك والعناية بأظافر 
  ) دون غيرهـــــــــــــا٤٤اليدين وصالونات تصفيف الشعر. الـــــــــــــــــوارده بالفئة (
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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 

 
  

: ا طلب رقم قدم عنه
 

    0451435  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توجيه بسيطة -ميديكايت كلينيكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر صارون، مبني االميرة، الطابق االول، قضاء الكورة، لبنان

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

ات الطبية خدمات بيطرية؛ العناية الصحية والجمال للبشر أو الخدم - ٤٤الفئة 
) دون ٤٤الحيوانات ؛ خدمات الزراعة والبستنة والغابات. الــــوارده بالفئة (

  غيرهـــــــــــــا
 

كال على حدى فى الوضع العادى mوالحرف  ٨االشتراطات        :      التنازل عن الرقم 
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 جريدة 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
 

    0452100  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -هشام مسلم حفني محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوهاج -ش الخليفة من ش الجمهورية سوهاج ثان 

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤واردة بالفئة جميع الخدمات ال - ٤٤الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى
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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 
 

    0452441  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -طارق ابراهيم سيد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة . -الدقي  -يل باخوم النيل سابقا ش ميش ٤٧

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤مركز العنايه باالظافر الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1281 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452555  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -موزة ساويرس فاخورى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة قنا –شارع القديسة دميانه  –خلف الطب البيطرى 

 44 : المةــــــات العـــفئ
  

: معامل التحاليل ، مراكز األشعة والخدمات الطبية ، خدمات بيطرية ،  - ٤٤الفئة 
  تخدمات العناية بصحة وجمال الكائنات البشرية والحيوانا

 

و للتحاليل الطبية والكيمائية  LABاالشتراطات        :      التنازل عن  معمل 
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 جريدة 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 
 

    0453243  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -هبة احمد عبد العزيز محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -ش نور الهدي من شعراوي برج السرايا اول الرمل  ٢٤

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 
 

for mental wellbeing dr heba abd alazizاالشتراطات        :      التنازل عن  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453590  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه شخص واحد محدوده المسئوليه -شركة اصول لالسكان والتعمير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 44 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات المنتجعات الصحيه دور العجزه والمقعدين تصميم المناظر الطبيعيه  - ٤٤الفئة 
  ٤٤تأجير مرافق صحيه 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 
 

    0454138  

 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 

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤ جميع خدمات الفئة - ٤٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454149  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤جميع خدمات الفئة  - ٤٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454432  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -تامر مصطفى  محمد حمدي عبد هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

اكتوبر  ٦مول دجلة جاردنز حدائق اكتوبر الجيزة معمار المرشدى مدينه  ٤٢محل 
  الجيزة

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٤الفئة 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454977  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -الموفق للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -ش لبنان  ٤٣

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤جميع خدمات الفئة  - ٤٤الفئة 
 

ماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالن -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457128  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عز الدين محمد محمود السيد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦مدينة  -الشيخ زايد  ٤٧عمارة  ١الحي االول مجاورة  ١محل رقم 

  44 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٤صالون حالقة الوارد بالفئة   - ٤٤الفئة 
 

٤٥٧٠٠٩االشتراطات        :      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 
 

    0392813  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه اوروبية مؤلفه و قائمه طبقا لقوانين فرنسا -مانس اس اى  تيليبرفور

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  باريس فرنسا ٧٥٠٠٨رو بالزاك  ٢٥/٢١

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات قانونية؛ بحوث قانونية؛ إدارة قانونية؛ خدمات استشارية وقانونية  - ٤٥الفئة 
ية؛ خدمات تطوير المستندات القانونية؛ الخدمات القانونية وضريبية؛ استشارات قانون

المتعلقة بالتفاوض على عقود لآلخرين؛ مساعدة التقاضي بمساعدة الحاسوب؛ المساعدة 
القانونية لصياغة العقود؛ ترخيص البرامج [لخدمات القانونية]؛ مراجعة المعايير 

توفير خدمات االستطالع  والممارسات لمتحقق من االمتثال للقوانين و اللوائح؛
والمراقبة؛ توفير المعلومات المتعمقة بتطوير قوانين إدارة البيانات واألمن 

والخصوصية من موقع على شبكة اإلنترنت؛ خدمات األمن لحماية المادية للسلع المادية 
واألفراد، وتوفير المعلومات، وتقديم المشورة والخدمات االستشارية المتعمقة بالخدمات 

منية لحماية الممتلكات واألفراد؛ الخدمات الشخصية واالجتماعية التي يقدمها األ
اآلخرون لتلبية احتياجات األفراد؛ مراقبة المكالمات الهاتفية من المشتركين وتشغيل 

خدمات الطوارئ؛ خدمات التواصل والشبكات االجتماعية؛ خدمات الشبكات االجتماعية 
لتنمية الشخصية؛ المساعدة القانونية في توظيف عبر اإلنترنت؛ توفير معلومات ا

 الموظفين وتعيينهم؛ خدمات الوساطة.
 

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 ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0437582  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/09  

 :يلالتسج إسم طالب
 

  شركة محاماة مدنية -ليجل بوينت لالستشارات القانونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزة -السادس من أكتوبر 

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥االستشارات القانونية وأعمال المحاماة الواردة بالفئة   - ٤٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0446097  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة منطقه حرة ذات مسئوليه محدودة -داتافلو سيرفيس منطقة حرة ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برج دى اس سى دبى االمارات العربيه المتحده  ٣الطابق  ٣٠٢المقر رقم 

  45 : مةالــــــات العـــفئ
  

التحقق من الهوية، توفير المصادقة على معلومات التعريف الشخصي  - ٤٥الفئة 
[خدمات التحقق من الهوية]، خدمات الكشف عن االحتيال، التحليل الشرعي لفيديو 

المراقبة بتهمة االحتيال ولغايات منع السرقة، تدقيق االمتثال القانوني، تدقيق االمتثال 
رات فيما يتعلق باالمتثال بحماية البيانات، االستشارات في الملكية التنظيمي، االستشا

  ٤٥الفكرية. بالفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1292 
 

 جريدة 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 
 

    0448721  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -د. محمود محمد حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع اليمن الدقى الجيزة ٣٠

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥مؤسسة الوارده بالفئة  - ٤٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1293 
 

 جريدة 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 
 

    0449728  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -زيتا فارما للصناعات الدوائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -من شارع حسن المأمون  -شارع محمد النادى  ٣٦

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥خدمات الفئة  - ٤٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1294 
 

 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449729  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -زيتا فارما للصناعات الدوائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -من شارع حسن المأمون  -شارع محمد النادى  ٣٦

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥خدمات الفئة  - ٤٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1295 
 

 جريدة 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 
 

    0449785  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -مرجريت وجدى كمال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -عين شمس   -ميدان حلمية الزيتون  -ش الكمال ناصة بن الحكم ٣

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥مكتب محاسبة الوارد بالفئة رقم  - ٤٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1296 
 

 جريدة 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 
 

    0450543  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -هاني حسن فراجعبد هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -صالح سالم  -عمارات العبور  ٧

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥الخدمات القانونية بالفئة  - ٤٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



التجارة الداخليةجهاز تنمية   
 
 
 

1297 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451888  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  باز انك . شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - ٩٤١٠٢كاليفورنيا ’ سان فرانسيسكو ’ الطابق الثانى ’ هاليدى بالزا 
  كيةالمتحدةاالمري

 45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غيرهـــــــــــــا٤٥جميع الخدمات الواردة بالفئه ( - ٤٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1298 
 

 جريدة 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 
 

    0451890  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  باز انك . شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - ٩٤١٠٢كاليفورنيا ’ سان فرانسيسكو ’ الطابق الثانى ’ هاليدى بالزا 
  المتحدةاالمريكية

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غيرهـــــــــــــا٤٥جميع الخدمات الواردة بالفئه ( - ٤٥الفئة 
  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1299 
 

 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

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

 
 

  العالمة 

 
  

: م قدم عنها طلب رق
 

    0451892  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  باز انك . شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - ٩٤١٠٢كاليفورنيا ’ سان فرانسيسكو ’ الطابق الثانى ’ هاليدى بالزا 
  المتحدةاالمريكية

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غيرهـــــــــــــا٤٥جميع الخدمات الواردة بالفئه ( - ٤٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1300 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453225  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/13  

 :التسجيل إسم طالب
 

  امريكي الجنسيه -فرد   -شيريل إيفانز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  ٠٨٨٥٤فورست درايف ، بيسكاتواي ، نيو جيرسي ،  ١١٦
  االمريكية.

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥خدمات الشبكات االجتماعية عبر االنترنت الواردة بالفئة  - ٤٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1301 
 

 جريدة 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 
 

    0456231  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -ميالد كمال شحاتة عياد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديده  -ش منشيه البكري  ٢٤

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٥جميع خدمات الفئة رقم  - ٤٥الفئة 
 

لبيان التجارىاالشتراطات        :      التنازل عن ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1302 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457537  

 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  ٣٠نمبر  بيلدينج ٣/اف نمبر ٢ ٠٠٣٥رووم بى 
  بيكين بى ار .الصين ١٠٠٠٤١

  45 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات قانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات واألفراد وخدمات شخصية  - ٤٥الفئة 
واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات األفراد، خدمات اجتماعية عبر شبكات 

دمات التعريف الشخصى عبر الشبكات االجتماعية، خدمات ترخيص اإلنترنت، خ
البرمجيات وقواعد البيانات قانونيا، خدمات األمن والمراقبة عن بعد لمكافحة السرقة، 

خدمات مراقبة أنظمة الكمبيوتر ألغراض أمنية، خدمات األمن، الخدمات األمنية لحماية 
الرقمية والصور الثابتة والصور الممتلكات والوثائق، خدمات ترخيص البيانات 

المتحركة واالصوات والنصوص، خدمات المصادقة الفورية للتوقيعات اإللكترونية، 
خدمات توفير قواعد بيانات الكمبيوتر عبر اإلنترنت وقواعد البيانات القابلة للبحث عبر 

صل ااإلنترنت في مجال الشبكات االجتماعية، خدمات توفير المعلومات في مجال التو
االجتماعي، خدمات التحقق من المستخدم، خدمات التحقق من الهوية، خدمات استشارية 

  وال ترد ضمن فئات اخري. ٤٥في مجال األمن وجميع الخدمات الواردة بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1303 
 

 جريدة 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 
 

    0449920  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :جيلالتس إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -فايز علي محمود علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك/ على محمود على -القليوبية  -القناطر الخيرية  -عزبة الرملية 

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

  ١١منتجات الفئة  - ١١الفئة 
  ١٢منتجات الفئة  - ١٢الفئة 
  ١٣ت الفئة منتجا - ١٣الفئة 
  ١٤منتجات الفئة  - ١٤الفئة 
  ١٥منتجات الفئة  - ١٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1304 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449927  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد   -فايز علي محمود علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك/ على محمود على -القليوبية  -القناطر الخيرية  -ملية عزبة الر

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

  ١١منتجات الفئة  - ١١الفئة 
  ١٢منتجات الفئة  - ١٢الفئة 
  ١٣منتجات الفئة  - ١٣الفئة 
  ١٤منتجات الفئة  - ١٤الفئة 
  ١٥منتجات الفئة  - ١٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1305 
 

 جريدة 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 
 

    0454490  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فوسروك سبالي م م ح

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

اإلمارات  -، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي  ١٧٩٣١، صندوق بريد  ١٤٣٢٨ال بي 
  العربية المتحدة

  19 - 2 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

مركبات الطالءات الكيماوية لالستخدام في صناعات البناء واإلنشاء والهندسة   - ١الفئة 
المدنية؛ الطالءات الكيماوية لمقاومة عوامل الطقس ومقاومة تسرب الماء؛ الطالءات 
الكيماوية للخرسانة والصلب والطبقات التحتية؛ محاليل البوليمر؛ طالءات البوليمر؛ 

   ٠١نجات إبوكسية؛ طالءات كيماوية لألرضيات بالفئة رات
الدهانات [البويات] والورنيش والالكيه لحماية المعادن والصلب من الصدأ   - ٢الفئة 

وحماية الخشب والخرسانة من التلف؛ مواد التلوين والدهان؛ طالءات األسطح على 
؛ ؛ راتنجات طبيعيةشكل دهانات [بويات] وورنيش والكيه؛ مستحضرات مضادة للتأكل

راتنجات خام؛ طالءات إبوكسي؛ طالءات لمقاومة تسرب الماء؛ مركبات الطالءات 
الواقية؛ طالءات األسطح الواقية؛ أساسات الدهان؛ طالءات األرضيات الواقية بالفئة 

٠٢   
مواد البناء غير المعدنية؛ الطالءات (مواد البناء)؛ طالءات واقية أسمنتية؛  - ١٩الفئة 
  ١٩ءات لمقاومة تسرب الماء؛ خرسانة البوليمر بالفئة طال
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448242  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية  -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  19 - 1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449918  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -فايز علي محمود علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك/ على محمود على -القليوبية  -القناطر الخيرية  -عزبة الرملية 

  5 - 4 -3 -2 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١منتجات الفئة  - ١الفئة 
  ٢منتجات الفئة  - ٢الفئة 
  ٣منتجات الفئة  - ٣الفئة 
  ٤منتجات الفئة  - ٤الفئة 
  ٥منتجات الفئة  - 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 
 

    0449925  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد   -فايز علي محمود علي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك/ على محمود على -القليوبية  -القناطر الخيرية  -الرملية  عزبة

  4 - 2 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١منتجات الفئة  - ١الفئة 
  ٢منتجات الفئة  - ٢الفئة 
  ٤منتجات الفئة  - ٤الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0454734  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -كنز أوبل للخدمات البترولية وتعبئة الزيوت والشحوم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شمال خليج السويس -بمنطقة عتاقة الصناعية  ١٦٥قطعة 

  40 - 39 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١منتجات الفئة  - ١الفئة 
  ١والفئة  ٤والتعبئة والتغليف في مجال الفئة  ٣٩ئة خدمات الف - ٣٩الفئة 
  ٤٠خدمات الفئة  - ٤٠الفئة 

 

واخرى ٣٨٨٨١٤االشتراطات        :      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 
 

    0447996  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -غازتك  -لشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القطاع االول شارع التسعين التجمع الخامس القاهره الجديده القاهره

  37 - 4 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١منتجات الفئه  - ١الفئة 
  ٤منتجات الفئه  - ٤الفئة 
 ٣٧ات الفئهخدم-٣٧الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0444897  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة الخضير مصر انترناشيونال للصناعة والتجارة ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مصر الجديدة  -كلية البنات  -اسماء فهمى  -جولف ارض ال -ش ابن حجر العسقالنى  ٢
  القاهرة -

  18 - 16 : المةــــــات العـــفئ
  

   ١٦منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
  ١٨منتجات الفئة  - ١٨الفئة 

 

٢٣٧٢٧٢االشتراطات        :      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 
 

    0449560  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -شركة هوجو لالجهزة الكهربائيه واالثاث المنزلى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ابراج سما الطريق الدائرى القطاميه , مص ٨

  21 - 20 -16 -12 -11 -9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩ميع المنتجات الواردة بالفئه ج - ٩الفئة 
  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
  ١٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٢الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٠الفئة 
  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢١الفئة 

 

وغيرها ٢٦٥٣٥١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -ت        :      االشتراطا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1313 
 

 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454959  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -تارجت براندز ، انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات  ٥٥٤٠٢مينابوليس ، مينسوتا  ٣١٦٥ -بى اس  نيكوليت مول ، تى ١٠٠٠
  المتحدة االمريكية

  28 - 26 -25 -24 -21 -20 -16 -14 -8 -4 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤شموع الحفالت للكعك، الشموع الواردة بالفئة رقم  - ٤الفئة 
والشوك والمالعق، أدوات المائدة المستخدمة لمرة واحدة، تحديدا: السكاكين  - ٨الفئة 

  ٨أدوات المائدة، تحديدا: السكاكين والشوك والمالعق. الواردة بالفئة رقم 
  ١٤المجوهرات، أطقم صناعة المجوهرات، التيجان الواردة بالفئة رقم  - ١٤الفئة 
مستلزمات األنشطة، تحديدا: مستلزمات الفنون والحرف؛ علب الهدايا؛ علب  - ١٦الفئة 

ايا؛ أوراق تحديد أماكن الجلوس الموضوعة على الطاوالت؛ زينة الحفالت لوضع الهد
الحفالت الورقية؛ الزينة الورقية للحفالت؛ الرايات الصغيرة؛ أكياس الهدايا؛ أغطية 

المائدة من القماش؛ المناديل؛ أواني الموائد، تحديدا: الصحون الورقية واألكواب 
قات المالحظات؛ بطاقات فارغة؛ بطاقات الورقية؛ أكاليل الزينة الورقية للحفالت؛ بطا

الدعوى؛ ورق لف الهدايا؛ حقائب هدايا ورقية؛ الربطات الورقية على شكل وردة 
وأشرطة لف الهدايا؛ بطاقات الهدايا الورقية؛ المناديل الورقية؛ الرقع الالصقة؛ الوشم 

قية؛ م الورالمؤقت؛ القرطاسية؛ الورق؛ الطباشير وماسحات الطباشير؛ مستلزمات الرس
الورق الكريبي؛ زخارف ورقية لتزيين قوالب الكعك؛ زينة أقالم الرصاص؛ اقالم 

 ١٦الحبر؛ اقالم الرصاص؛ دفاتر المالحظات؛ لفافات الورق للرسم. الواردة بالفئة رقم 
التماثيل المصنوعة من الخشب والقماش والبالستيك؛ إطارات الصور؛  - ٢٠الفئة 

لمصنوعة من البالستيك؛ زينة الحفالت البالستيكية؛ الزينة زخارف تغليف الهدايا ا
البالستيكية للكعك؛ األعالم البالستيكية؛ الرايات البالستيكية؛ قصبة (مصاصة) للشر. 

  ٢٠الواردة بالفئة رقم 
الصواني الورقية لتقديم الضيافة، صواني تقديم الضيافة؛ أطباق التقديم؛  - ٢١الفئة 

ا: األطباق واألكواب والصحون المجوفة غير القابلة للطرح بعد أواني الموائد، تحديد
االستخدام؛ أواني الموائد المستخدمة لمّرة واحدة، تحديدا: األطباق واألكواب والصحون 

المجوفة؛ أواني المشروبات؛ حامالت الشموع؛ أعواد تحريك المشروبات؛ أعواد 
  ٢١األسنان الواردة بالفئة رقم رقم 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

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

  ٢٤طية الطاوالت البالستيكية.الواردة بالفئة رقم أغ - ٢٤الفئة 
قبعات سانتا، قبعات الحفالت، األزياء المستخدمة في ألعاب مالبس تنكر  - ٢٥الفئة 

  ٢٥األطفال؛ أزياء لالستخدام في ألعاب لعب األدوار. الواردة بالفئة رقم 
دايا.الواردة التيجان، الربطات القماشية على شكل وردة وأشرطة لف اله - ٢٦الفئة 

  ٢٦بالفئة رقم 
قبعات الحفالت الورقية والبالستيكية؛ زينة وزخارف شجرة عيد الميالد،  - ٢٨الفئة 

األلعاب المحشوة واأللعاب القماشية الطرية، قصاصات الورق الملون؛ أكياس البيناتا 
ليل االمعبأة بالحلويات، عصي البيناتا، ألعاب الحفالت الجماعية؛ مجموعات أعواد ومح
صنع الفقاعات، الدمى، البالونات، ألعاب إصدار األصوات، كرات لأللعاب، كرات 

للرياضة، الكرات المطاطية، المضخات المعدة خصيصا لالستخدام مع كرات األلعاب؛ 
منافيخ األصوات، هدايا الحفالت على شكل ألعاب صغيرة؛ ألعاب شخصيات الحركة 

الحيوانات، ألعاب المركبات والطائرات،  الكهربائية، دمى شخصيات الحركة، دمى
ألعاب عجين التشكيل، ألعاب المعجون، ألعاب الروبوتات، ألعاب الصفارات، ألعاب 

رش الماء، األلعاب العاملة بالدوران، ألعاب النظارات الشمسية المبتكرة، ألعاب الوسائد 
صفارات  المصدرة لألصوات المبتكرة، ألعاب الكؤوس، الدمى المضيئة على شكل

وسيوف وعصي للعب وأعواد ومجوهرات، الدمى، تحديدا: آالت إصدار الفقاعات 
اآللية؛ صولجانات اللعب، سيارات نماذج السيارات؛ أقنعة تنكرية، ألعاب المجوهرات 
المبتكرة، تحديدا: األساور والقالئد واألقراط؛ ألعاب المكياج المبتكرة، الدمى، تحديدا: 

ميل لألطفال، إكسسوارات ألبسة الحفالت لألطفال، أوراق ألعاب مستحضرات التج
اللعب وألعاب الورق، ألعاب أقراص الرمي، ألعاب المسدسات، ألعاب قصاصات 

الورق الملون؛ أكياس البيناتا المعبأة بالحلويات وعصي البيناتا، ألعاب الحفالت 
  ــــــــــادون غيرهـــ ٢٨الجماعية. الـــــــــــــــــوارده بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454960  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة امريكيه متحده تالفت في واليه مينيسوتا الواليات المتحده  -تارجت براندز ، انك  
  االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات  ٥٥٤٠٣مينابوليس ، مينسوتا  ٣١٦٥ -يت مول ، تى بى اس نيكول ١٠٠٠
  المتحدة االمريكية

-4 : المةــــــات العـــفئ 8- 14- 16- 20- 21- 24- 25- 26 - 28  
  

  شموع الحفالت للكعك، الشموع  - ٤الفئة 
لمالعق، أدوات المائدة المستخدمة لمرة واحدة، تحديدا: السكاكين والشوك وا - ٨الفئة 

  أدوات المائدة، تحديدا: السكاكين والشوك والمالعق. 
  المجوهرات، أطقم صناعة المجوهرات، التيجان - ١٤الفئة 
مستلزمات األنشطة، تحديدا: مستلزمات الفنون والحرف؛ علب الهدايا؛ علب  - ١٦الفئة 

؛ زينة الحفالت لوضع الهدايا؛ أوراق تحديد أماكن الجلوس الموضوعة على الطاوالت
الحفالت الورقية؛ الزينة الورقية للحفالت؛ الرايات الصغيرة؛ أكياس الهدايا؛ أغطية 

المائدة من القماش؛ المناديل؛ أواني الموائد، تحديدا: الصحون الورقية واألكواب 
الورقية؛ أكاليل الزينة الورقية للحفالت؛ بطاقات المالحظات؛ بطاقات فارغة؛ بطاقات 

الهدايا؛ حقائب هدايا ورقية؛ الربطات الورقية على شكل وردة الدعوى؛ ورق لف 
وأشرطة لف الهدايا؛ بطاقات الهدايا الورقية؛ المناديل الورقية؛ الرقع الالصقة؛ الوشم 

المؤقت؛ القرطاسية؛ الورق؛ الطباشير وماسحات الطباشير؛ مستلزمات الرسم الورقية؛ 
الكعك؛ زينة أقالم الرصاص؛ اقالم الورق الكريبي؛ زخارف ورقية لتزيين قوالب 

  الحبر؛ اقالم الرصاص؛ دفاتر المالحظات؛ لفافات الورق للرسم. 
التماثيل المصنوعة من الخشب والقماش والبالستيك؛ إطارات الصور؛  - ٢٠الفئة 

زخارف تغليف الهدايا المصنوعة من البالستيك؛ زينة الحفالت البالستيكية؛ الزينة 
  ؛ األعالم البالستيكية؛ الرايات البالستيكية؛ قصبة (مصاصة) للشر. البالستيكية للكعك

الصواني الورقية لتقديم الضيافة، صواني تقديم الضيافة؛ أطباق التقديم؛  - ٢١الفئة 
أواني الموائد، تحديدا: األطباق واألكواب والصحون المجوفة غير القابلة للطرح بعد 

لمّرة واحدة، تحديدا: األطباق واألكواب والصحون االستخدام؛ أواني الموائد المستخدمة 
المجوفة؛ أواني المشروبات؛ حامالت الشموع؛ أعواد تحريك المشروبات؛ أعواد 

  األسنان 
  أغطية الطاوالت البالستيكية. - ٢٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

قبعات سانتا، قبعات الحفالت، األزياء المستخدمة في ألعاب مالبس تنكر  - ٢٥الفئة 
  لالستخدام في ألعاب لعب األدوار.األطفال؛ أزياء 

  التيجان، الربطات القماشية على شكل وردة وأشرطة لف الهدايا. - ٢٦الفئة 
قبعات الحفالت الورقية والبالستيكية؛ زينة وزخارف شجرة عيد الميالد،  - ٢٨الفئة 

األلعاب المحشوة واأللعاب القماشية الطرية، قصاصات الورق الملون؛ أكياس البيناتا 
المعبأة بالحلويات، عصي البيناتا، ألعاب الحفالت الجماعية؛ مجموعات أعواد ومحاليل 

صنع الفقاعات، الدمى، البالونات، ألعاب إصدار األصوات، كرات لأللعاب، كرات 
للرياضة، الكرات المطاطية، المضخات المعدة خصيصا لالستخدام مع كرات األلعاب؛ 

لى شكل ألعاب صغيرة؛ ألعاب شخصيات الحركة منافيخ األصوات، هدايا الحفالت ع
الكهربائية، دمى شخصيات الحركة، دمى الحيوانات، ألعاب المركبات والطائرات، 

ألعاب عجين التشكيل، ألعاب المعجون، ألعاب الروبوتات، ألعاب الصفارات، ألعاب 
ئد لعاب الوسارش الماء، األلعاب العاملة بالدوران، ألعاب النظارات الشمسية المبتكرة، أ

المصدرة لألصوات المبتكرة، ألعاب الكؤوس، الدمى المضيئة على شكل صفارات 
وسيوف وعصي للعب وأعواد ومجوهرات، الدمى، تحديدا: آالت إصدار الفقاعات 

اآللية؛ صولجانات اللعب، سيارات نماذج السيارات؛ أقنعة تنكرية، ألعاب المجوهرات 
قالئد واألقراط؛ ألعاب المكياج المبتكرة، الدمى، تحديدا: المبتكرة، تحديدا: األساور وال

ألعاب مستحضرات التجميل لألطفال، إكسسوارات ألبسة الحفالت لألطفال، أوراق 
اللعب وألعاب الورق، ألعاب أقراص الرمي، ألعاب المسدسات، ألعاب قصاصات 

 ألعاب الحفالتالورق الملون؛ أكياس البيناتا المعبأة بالحلويات وعصي البيناتا، 
) ٢٨, ٢٦, ٢٥, ٢٤, ٢١, ٢٠, ١٦, ١٤, ٨, ٤الجماعية. الـــــــــــــــــوارده بالفئة (

  دون غيرهـــــــــــــا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450396  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه توصية بسيطة -عماد لويز منصور وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ش محمد توفيق من شارع الشيخ منصور  ٩

  22 - 16 -10 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠مستلزمات طبيه بالفئه  - ١٠الفئة 
  ١٦مطبوعات بالفئه  - ١٦الفئة 
  ٢٢مواد نسيج من االلياف الخام بالفئه  - ٢٢الفئة 

 

:      التنازل عن ستوكينج باللغتين        االشتراطات
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454705  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دي وادي دجلةنا -زهراء المعادي  -الشطر الرابع 

  25 - 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
  ٢٥منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0433815  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  همهشركه مسا -شركة ايديتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -السادس من اكتوبر  -مدينه الشيخ زايد  -المحور المركزى  ١٣القطعه 

  30 - 29 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

الورق واالصناف المصنوعة منه والورق المقوى ( الكرتون ) واالصناف  - ١٦الفئة 
الصور  –مواد التجليد  –المطبوعات  –المصنوعة منه غير الواردة في فات أخرى 

االداوات الكتابية ومواد الصق ( التي تستخدم كأدوات الكتابة أو  –الفوتوغرافية 
لوازم  االالت الكاتبه أو –لألغراض المنزلية ) األدوات تالخاصة بالفنانين فرش التلوين 

واد (عدا األجهزة )الم المكاتب ( عدا األثاث )واألدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم
ورق  -البالستيكية المستخدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ االكياس والرقائق 

  " ١٦حروف الطباعة واالكلشيهات وجميع هذه المنتجات الواردة بالفئة -اللعب 
مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - ٢٩الفئة 

األغذية المحفوظة (  –واكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطهية الف -اللحوم 
) جيالتين (هالم -مصنوعة من منتجـات حيوانية أو نباتية) المعدة للإلستهالك، الجلى 

للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ( الكومبوت) ، 
أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة 

جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، 
الزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بوجه خاص زبدة فول سوداني، زيت لب النخيل 

ة والتة، كريمللطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوك
  " ٢٩الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 

الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و  - ٣٠الفئة 
المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 

اص ، حلويات السكر، البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خ
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 جريدة 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

حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى 
الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت 

العطرية، نكهة ال?انيال [منكهات]؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 
حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة  (كعك)، أصابع سوس (حلويات)،

مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ( السويسرول) ، 
أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و 

لمثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و ا
التوابل،  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة (،أعشاب 
  " ٣٠[بهارات]، صلصة الصويا، الواردة بالفئة 

 

التنازل عن رسم  -وغيرها  ٣١١٧٥٥العالمة مرتبطة مع  العالمة رقم  -االشتراطات        :      
كال على حدى Extremeالكيكة والتنازل عن اكستريم 
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 ةيجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  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 
 

    0433819  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ه مساهمه مصريةشرك -شركة ايديتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الجيزه  -السادس من اكتوبر  -مدينه الشيخ زايد  -المحور المركزى  ١٣القطعه 
  القاهره

  30 - 29 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

الورق واالصناف المصنوعة منه والورق المقوى ( الكرتون ) واالصناف  - ١٦الفئة 
الصور  –مواد التجليد  –المطبوعات  –الواردة في فات أخرى  المصنوعة منه غير

االداوات الكتابية ومواد الصق ( التي تستخدم كأدوات الكتابة أو  –الفوتوغرافية 
لوازم  االالت الكاتبه أو –لألغراض المنزلية ) األدوات تالخاصة بالفنانين فرش التلوين 

م في التهذيب والتعليم (عدا األجهزة )المواد المكاتب ( عدا األثاث )واألدوات التي تستخد
ورق  -البالستيكية المستخدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ االكياس والرقائق 

  " ١٦حروف الطباعة واالكلشيهات وجميع هذه المنتجات الواردة بالفئة -اللعب 
مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - ٢٩الفئة 

األغذية المحفوظة (  –الفواكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطهية  -اللحوم 
) جيالتين (هالم -مصنوعة من منتجـات حيوانية أو نباتية) المعدة للإلستهالك، الجلى 

للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ( الكومبوت) ، 
بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور،  فواكه مغطاة

جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، 
الزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بوجه خاص زبدة فول سوداني، زيت لب النخيل 

لكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة ا
  " ٢٩الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 

الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و  - ٣٠الفئة 
المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 

يات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلو
حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى 
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 ةيجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

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

الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت 
العطرية، نكهة ال?انيال [منكهات]؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 

، أصابع سوس (حلويات)، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة (كعك)
مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ( السويسرول) ، 
أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و 

الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل  البهارات، البقسـماط ،
التوابل،  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة (،أعشاب 
  " ٣٠[بهارات]، صلصة الصويا، الواردة بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1323 
 

 جريدة 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 
 

    0436418  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة ايديتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ه الجيز -السادس من اكتوبر  -مدينه الشيخ زايد  -المحور المركزى  ١٣القطعه 
  جمهوريه مصر العربيه

  30 - 29 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

الورق واالصناف المصنوعة منه والورق المقوى ( الكرتون ) واالصناف  - ١٦الفئة 
الصور  –مواد التجليد  –المطبوعات  –المصنوعة منه غير الواردة في فات أخرى 

التي تستخدم كأدوات الكتابة أو االداوات الكتابية ومواد الصق (  –الفوتوغرافية 
لوازم  االالت الكاتبه أو –لألغراض المنزلية ) األدوات تالخاصة بالفنانين فرش التلوين 

المكاتب ( عدا األثاث )واألدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم (عدا األجهزة )المواد 
ورق  -الرقائق البالستيكية المستخدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ االكياس و

  " ١٦حروف الطباعة واالكلشيهات وجميع هذه المنتجات الواردة بالفئة -اللعب 
مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - ٢٩الفئة 

األغذية المحفوظة (  –الفواكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطهية  -اللحوم 
) جيالتين (هالم -ات حيوانية أو نباتية) المعدة للإلستهالك، الجلى مصنوعة من منتجـ

للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ( الكومبوت) ، 
فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، 

، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه
الزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بوجه خاص زبدة فول سوداني، زيت لب النخيل 
للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة 

  " ٢٩الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 
لسكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و الشاى و الكاكاو و ا - ٣٠الفئة 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 
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 جريدة 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

البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، 
حلوى حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية 

الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت 
العطرية، نكهة ال?انيال [منكهات]؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 

(كعك)، أصابع سوس (حلويات)، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 
ه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ( السويسرول) ، مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتي

أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و 
البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 

التوابل،  –الفلفل و الخل  –لخردلالملح و ا –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود
البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة (،أعشاب 

  " ٣٠[بهارات]، صلصة الصويا، الواردة بالفئة 
 

التنازل عن البيان  -وغيرها  ٤٠٩٠٨٣االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

   العالمة

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448450  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات  مسئولية محدودة -سولو سوفت للورق الصحى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -حي التوسعات الشمالية للمنطقة الصناعية  ٤بلوك  ١مبني Z21قطعة االرض رقم 
  الجيزة -اكتوبر  ٦ مدينة

  39 - 16 -5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

المناديل المعطرة والمبللة ومناديل تنظيف الوجه وإزالة المكياج الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
)٣(  

  )٥حفاضات و المناديل المعقمة والعالجية والمطهرة الواردة بالفئة ( - ٥الفئة 
واعها مناشف ورقية والعبوات الورقية الواردة بالفئة المناديل الورقية بأن - ١٦الفئة 

)١٦(  
  )٣٩خدمات تعبئة وتغليف الورقيات الواردة بالفئة ( - ٣٩الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450741  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -بالك سيد لالغذية والمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش العروبة  ٤٤ -الدور الخامس  - ٥٥شقة 

  41 - 38 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
  ٣٨الموقع االلكتروني الوارد بالفئه  - ٣٨لفئة ا

  ٤١تنظيم المعارض الوارد بالفئه  - 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 
 

    0453777  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

 :يلالتسج إسم طالب
  

  كوبيكاد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مساكن شيراتون -جمعية شرارة كمال حسنين علي  ١١فيال 

  40 - 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
  ٤٠خدمات الفئة  - ٤٠الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429120  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدوده -حرير لتجارة مستحضرات التجميل ش ذ م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -مدينه العاشر من رمضان  -سنتر المباركيه امام مرفق الشرطه  - ١٨مكتب 

  44 - 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مناديل وجميع منتجات الفئه  -مطبوعات الشركه  - ١٦الفئة 
  ٤٤صالونات تجميل ومراكز العنايه الصحيه وجميع خدمات الفئه  - ٤٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429124  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدوده -حرير لتجارة مستحضرات التجميل ش ذ م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -مدينه العاشر من رمضان  -سنتر المباركيه امام مرفق الشرطه  - ١٨مكتب 

  44 - 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مناديل وجميع منتجات الفئه  -كه مطبوعات الشر - ١٦الفئة 
  ٤٤صالونات تجميل ومراكز العنايه الصحيه وجميع خدمات الفئه  - ٤٤الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1330 
 

 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429126  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ركه ذات مسئوليه محدودهش -حرير لتجارة مستحضرات التجميل ش ذ م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -مدينه العاشر من رمضان  -سنتر المباركيه امام مرفق الشرطه  - ١٨مكتب 

  44 - 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مناديل وجميع منتجات الفئه  -مطبوعات الشركه  - ١٦الفئة 
  ٤٤نايه الصحيه وجميع خدمات الفئه صالونات تجميل ومراكز الع - ٤٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451539  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصيه بسيطة -ابراهيم عبد الحميد ابراهيم وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ -ملك / حنان دسوقي احمد حفناوي مركز فوه قبريط ب -كفر الشيخ 

  25 - 16 -9 -5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع منتجات الفئة رقم  - ٥الفئة 
  ٩جميع منتجات الفئة رقم  - ٩الفئة 
  ١٦مطبوعات الشركة و المنتجات الورقيه بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
  ٢٥المالبس الجاهزه الواردة بالفئة   - ٢٥الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0446153  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصريه -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  19 - 17 -2 -1 : المةــــــات العـــئف
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١الفئة 
  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٧الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0446157  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصريه -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  19 - 17 -2 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١الفئة 
  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٧الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1334 
 

 جريدة 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 
 

    0448237  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل م طالبإس
 

  شركة مساهمة مصرية  -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  19 - 17 -2 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١الفئة 
  ٢نتجات الواردة بالفئه جميع الم - ٢الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٧الفئة 
 ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه-١٩الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448238  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ة مصريةشركة مساهم  -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  19 - 17 -2 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١الفئة 
  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢الفئة 
  ١٧نتجات الواردة بالفئه جميع الم - ١٧الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 

 

٤٤٦١٥٠العالمة 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 
 

    0448239  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية  -يماويات شركة سكيب للك

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  19 - 17 -2 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١الفئة 
  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٧الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 

 

٤٤٦١٥٩العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448240  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :تسجيلال إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  19 - 17 -2 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١الفئة 
  ٢اردة بالفئه جميع المنتجات الو - ٢الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٧الفئة 
  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 

 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى فى الوضع  العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448241  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية  -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  19 - 17 -2 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١الفئة 
  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢الفئة 
  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٧الفئة 
 ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه-١٩الفئة

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449921  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -حبوبة فاميلى لالستيراد و التصدير  -فايز علي محمود علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك/ على محمود على -القليوبية  -القناطر الخيرية  -عزبة الرملية 

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

  ١٦منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
  ١٧منتجات الفئة  - ١٧الفئة 
  ١٨منتجات الفئة  - ١٨الفئة 
  ١٩منتجات الفئة  - ١٩الفئة 
  ٢٠منتجات الفئة  - ٢٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448373  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -د سعيد سليمان عبد الصمد وحي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -باسوس شارع الرشاح ملك سعيد عبد الصمد القناطر الخيرية 

  17 - 16 : المةــــــات العـــفئ
  

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

    0449928  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -فايز علي محمود علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك/ على محمود على -القليوبية  -القناطر الخيرية  -عزبة الرملية 

  20 - 19 -18 -17 : المةــــــالع اتـــفئ
  

  ١٧منتجات الفئة  - ١٧الفئة 
  ١٨منتجات الفئة  - ١٨الفئة 
  ١٩منتجات الفئة  - ١٩الفئة 
  ٢٠منتجات الفئة  - ٢٠الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0448234  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية  -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  19 - 17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٧الفئة 
  ١٩ردة بالفئه جميع المنتجات الوا - ١٩الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0448424  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -وليد وخالد امين سالم هالل وشريكتهما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية  - ٣١م قطعة رق 3Aالمنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان 

  21 - 17 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
وغيرها ٤٠٢٩٣٤
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448425  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -وليد وخالد امين سالم هالل وشريكتهما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الشرقية - ٣١قطعة رقم  3Aالعاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

  21 - 17 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم --االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
وغيرها ٢٧٣٥٦٣
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448426  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -وليد وخالد امين سالم هالل وشريكتهما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الشرقية - ٣١قطعة رقم  3Aالعاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

  21 - 17 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدمها 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 
 

    0448428  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  توصية بسيطة -ين سالم هالل وشريكتهما وليد وخالد ام

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية ٣١قطعة رقم  3Aالعاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

  21 - 17 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448429  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -وليد وخالد امين سالم هالل وشريكتهما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة  الشرقية - ٣١قطعة رقم  3Aنطقة الصناعية العاشر من رمضان الم

  21 - 17 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  --االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدمها مجمعة 
وغيرها ٢٧٣٥٦٣
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 جريدة 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 
 

    0448430  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -وليد وخالد امين سالم هالل وشريكتهما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الشرقية -  ٣١قطعة رقم  3Aالعاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

  21 - 17 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدمها مجمعة
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448401  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة مصر لالسمنت قنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قنا -مدينة قفط 

  35 - 19 -17 : المةــــــات العـــفئ
  

   ١٧منتجات الفئة  - ١٧الفئة 
  ١٩منتجات الفئة  - ١٩الفئة 
  ١٩-١٧في مجال  ٣٥ير بالفئة االستيراد والتصد - ٣٥الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  -وغيرها  ٤٣٠٥١٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429835  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية -كان دريم دونتس مصر االغذية شركة امري

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

-17 : المةــــــات العـــفئ 31 - 35 
  

  ١٧جميع منتجات الفئة رقم  - ١٧الفئة 
  ٣١منتجات الفئة رقم  - ٣١الفئة 

  ٣١-١٧في مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥فئة ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454390  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -ايادى العالمية للصناعات البالستيكية ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -ه العامة المنطقة الحر

  37 - 17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع منتجات الفئة  - ١٧الفئة 
  ٣٧جميع خدمات الفئة  - ٣٧الفئة 

 



هاز تنمية التجارة الداخليةج  
 
 
 

1352 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448130  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة السويدى اليكتريك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -القطاع األول  ٢٧القطعه 

  17 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩منتجات الفئه  - ٩الفئة 
  ١٧منتجات الفئه  - ١٧الفئة 

 

التنازل عن تيليكوم  -وغيرها  ١٥٦٨٥٤العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
telecom على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449319  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -د. على محمد ابراهيم وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ٨شقه  ٢٢الدور  عمارات العبور صالح سالم ٣٥

-9 : المةــــــات العـــفئ 20 - 24 
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٠الفئة 
  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٤الفئة 

 

ضع العادىعلى حدى وفى الو Rالتنازل عن حرف ار  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449922  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -فايز علي محمود علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك/ على محمود على -القليوبية  -القناطر الخيرية  -عزبة الرملية 

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

  ٢١منتجات الفئة  - ٢١الفئة 
  ٢٢منتجات الفئة  - ٢٢الفئة 
  ٢٣منتجات الفئة  - ٢٣الفئة 
  ٢٤منتجات الفئة  - ٢٤الفئة 
  ٢٥منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 

 



ةجهاز تنمية التجارة الداخلي  
 
 
 

1355 
 

 جريدة 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 
 

    0449929  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردي  -فايز على محمود على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -القناطر الخيرية  -دار الكتب  -عزبة الرملية 

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

  ٢١منتجات الفئه  - ٢١الفئة 
  ٢٢الفئه منتجات  - ٢٢الفئة 
  ٢٣منتجات الفئه  - ٢٣الفئة 
  ٢٤منتجات الفئه  - ٢٤الفئة 
  ٢٥منتجات الفئه  - ٢٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0440788  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

ة شركة مساهم -والنسيج كلر ات رايت لتصنيع المالبس الجاهزة والطباعة والصباغة 
  مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

- 23 : المةــــــات العـــفئ 25 
  

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

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1357 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0340944  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -فراس محمد عادل مجركش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كامل الطابق الثانى فوق البدروم واالول من المصنع المبنى على قطعه االرض رقم  
  بلوك الصناعات الصغيرة مدينة العبور القليوبية ١٦٣

  26 - 25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥العبابات بالفئه   - ٢٥الفئة 
 ٢٦المطرزات بالفئه-٢٦الفئة

 

التنازل عن كلمات العالمه كال علي  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
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 
 

    0449930  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردي  -فايز على محمود على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -القناطر الخيرية  -دار الكتب  -عزبة الرملية 

  28 - 27 -26 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٦منتجات الفئه رقم  - ٢٦الفئة 
  ٢٧منتجات الفئه رقم  - ٢٧الفئة 
  ٢٨منتجات الفئه رقم  - ٢٨الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1359 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431761  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -ية  دايلي بروداكتس جروب للتجارة والصناعات الغذائ

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -العاشر من رمضان  ٦المجاورة  - ٣٢عمارة  ٣شقة 

  30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئة رقم  - ٢٩الفئة 
  ٣٠منتجات الفئة رقم  - ٣٠الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1360 
 

 جريدة 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 
 

    0435974  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -محمد جمال عبد الرحمن محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه - ١٤٧قطعه  ١١مجاوره  -العاشر من رمضان 

  30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠منتجات الفئه  - ٣٠فئة ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0435975  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -محمد جمال عبد الرحمن محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  رقيهالش - ١٤٧قطعه  ١١مجاوره  -العاشر من رمضان 

  30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠منتجات الفئه  - ٣٠الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1362 
 

 جريدة 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 
 

    0449511  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  يةفرد مصرى الجنس  -ايمن ابراهيم عبد العال الحيوان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -التجمع الخامس  ٥النرجس  ٥تجمع 

  30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩عسل نحل وزيت زيتون ومنتجات الفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠منتجات الفئه  - ٣٠الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453286  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -كيرلس وجيه واصف ابسخرون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ق الصناعات الغذائيه ١٦٢اسيوط المنطقة الصناعيه الصفا بنى غالب قطع 

  30 - 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئه  - ٣٠الفئة 

 



 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 
 

    0448690  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -مواسم البركة لتجارة المواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة - ٢٢ة شق -المنطقة السادسة  -شارع مصطفي النحاس  ٢٦

  31 - 30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 

 

بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
 
 
 

1365 
 

 جريدة 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 
 

    0449808  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -هانى السيد احمد محمد نور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طنطا طريق اسكندرية الزراعي امام مبروك سيرفيس

  31 - 30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449811  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  جنسيهمصري ال -فرد  -هانى السيد احمد محمد نور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طنطا طريق اسكندرية الزراعي امام مبروك سيرفيس

  31 - 30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1367 
 

 جريدة 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 
 

    0450039  

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2021/08/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -ريم عبد الحميد وشريكهما  -شركة الفا فارما

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزة -قسم الهرم  -س حدائق االهرام بوابة متفرع  ٦٥

  31 - 30 -29 -10 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣وجميع سلع الفئة  ٣مستحضرات التجميل فئة  - ٣ئة الف
  ١٠وجميع سلع الفئة ١٠مستلزمات طبية فئة  - ١٠الفئة 
  ٢٩وجميع سلع فئة  ٢٩مواد غذائية فئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠وجميع سلع الفئة  ٣٠مواد بقالة وبن وكاكاو وشاي بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١ئة وجميع سلع الف ٣١منتجات طازجة فئة  - ٣١الفئة 

 

ايه     Aاالشتراطات        :      التنازل عن حرف ال   
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1368 
 

 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0436680  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد بشير حسن صالح و شريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -المعراج السفلي  - ١٠ورة مجا ١٠٠١٩قطعة 

  31 - 30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠وجميع المنتجات الواردة بالفئة  ٣٠األرز الوارد بالفئة   - ٣٠الفئة 
  ٣١وجميع منتجات الفئة  ٣١الحاصالت الزراعية الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 

 

٤٣٦٢٥١العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -البيان التجاري االشتراطات        :      التنازل  عن 
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1369 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0436681  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد بشير حسن صالح وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -لمعراج السفلي ا - ١٠مجاورة  ١٠٠١٩قطعة 

  31 - 30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠وجميع المنتجات الواردة بالفئة  ٣٠األرز الوارد بالفئة   - ٣٠الفئة 
  ٣١وجميع منتجات الفئة  ٣١الحاصالت الزراعية الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 

 

ارياالشتراطات        :      التنازل عن البيان التج
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1370 
 

 جريدة 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 
 

    0451472  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -اسامه محمد صالح الدين اسماعيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

د سف الصياالبحيره مدينه دمنهور ش قطب فيصل امام ثالجه مرعى بملك نغم محمد يو
  ووسام محمد حامد الصياد

  32 - 30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 

 

وغيرها ٢٩٥١٦٦ة رقم العالمة مرتبطة مع العالم  -االشتراطات        :      
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1371 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450031  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد سورى الجنسية --حذيفة مصطفى قطان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ارريحا -ادلب 

  32 - 31 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩فئة ال
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
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1372 
 

 جريدة 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 
 

    0451808  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد سورى الجنسية -عماد كوجك بن سمير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوق مدحت باشا -دمشق  -سوريا 

  32 - 31 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩كافة المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠كافة المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 

  ٣١كافة المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١ة الفئ
  ٣٢كافة المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
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1373 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451811  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد سورى الجنسية -عماد كوجك بن سمير 

 :انوــــــــــــــــــالعن
  

  سوق مدحت باشا -دمشق  -سوريا 

  32 - 31 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩كافة المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠كافة المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١كافة المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
  ٣٢كافة المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
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1374 
 

 جريدة 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 
 

    0453023  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -الدولية للمرطبات والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ١٣شقة  -مدينة نصر  -امام قسم مدينة نصر اول  -اسكان شباب المهندسين  ١٠
  القاهرة

  39 - 32 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٢جميع منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
  ٣٢في مجال الفئة  ٣٩خدمات التعبئه الوارده بالفئة  - ٣٩الفئة 

 



اخليةجهاز تنمية التجارة الد  
 
 
 

1375 
 

 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452044  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ة جى ار واى بي ايه ان دىشرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قبرص -نيكوسيا  ٢٠١ياني كرانيديوتي ، نايس داي ، الدور الثاني ، مكتب  ١٠

  43 - 32 -30 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
   ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 

 ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة-٤٣ئةالف
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1376 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450783  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن  -محمود محمد محمود نور الدين وشريكة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦مدينة  -  ٤ارى الحى مركز المدينه التج  ٩٨وحده 

  32 - 30 -28 -27 -8 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٨الفئة 
  ٢٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٧الفئة 
  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٨الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1377 
 

 جريدة 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 
 

    0449924  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -فايز علي محمود علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك/ على محمود على -ة القليوبي -القناطر الخيرية  -عزبة الرملية 

  34 - 33 -32 -28 -27 -26 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٦منتجات الفئة  - ٢٦الفئة 
  ٢٧منتجات الفئة  - ٢٧الفئة 
  ٢٨منتجات الفئة  - ٢٨الفئة 
  ٣٢منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
  ٣٣منتجات الفئة  - ٣٣الفئة 
  ٣٤منتجات الفئة  - ٣٤الفئة 
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1378 
 

 جريدة 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 
 

    0452159  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -هشام محمد عبد العزيز شراقي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الرحمه ميت حلفا ملك / محمد عبد العزيز شراقي ٢القليوبيه مركز قليوب 

  35 - 10 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠منتجات الفئه  - ١٠الفئة 
خدمات االستيراد والتصدير والبيع بالتجزئه وجمله والعرض عن طريق  - ٣٥الفئة 

  ١٠في مجال الفئه  ٣٥وسائل التواصل االجتماعي والتسويق بالفئه
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1379 
 

 جريدة 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 
 

    0454510  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -خالد الوصيف رزق السيد شرف وشريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -اكتوبر  ٦ -من القطعه السادسه بالمنطقة الصناعيه ارض المطورين  ١٤القطعه 
  الجيزة

  35 - 19 -2 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

 -مواد عازلة للمياه والرطوبة اسمنتية  -ة االسطح الخرسانية مواد معالج - ١الفئة 
  ١دهانات صناعية ايبوكسية بالفئة رقم 

  ٢دهانات خرسانية للمياه والرطوبة اسمنتيه الواردة بالفئة رقم  - ٢الفئة 
  ١٩كيماويات بناء بالفئة رقم  - ١٩الفئة 
  ٢ - ١ في مجال الفئة٣٥االستيراد والتصدير يالفئة-٣٥الفئة

 

٣٣٣٩٥٥االشتراطات        :      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 
 

    0448440  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد محمود عبد الحميد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -ش عبد هللا موسي ثانى الزقايق 

  35 - 11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١منتجات الفئه  - ١١الفئة 
  ١١في مجال الفئه  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 
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1381 
 

 جريدة 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 
 

    0448441  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد محمود عبد الحميد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -ش عبد هللا موسي ثانى الزقايق 

  35 - 11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١منتجات الفئه  - ١١الفئة 
  ١١في مجال الفئه  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1382 
 

 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قم قدم عنها طلب ر
 

    0448442  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد محمود عبد الحميد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -ش عبد هللا موسي ثانى الزقايق 

  35 - 11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١منتجات الفئه  - ١١الفئة 
  ١١في مجال الفئه  ٣٥خدمات الفئه  - ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1383 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450722  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -عبد الرحمن محمد ابو المجد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينه نصر  -عباس العقاد  -عبد العظيم الغلمى  ٥

- 11 : المةــــــات العـــفئ 35 
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - ٣٥الفئة 

  ١١ فى مجال الفئه ٣٥السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه والتسويق بالفئه 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1384 
 

 جريدة 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 
 

    0450929  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -التوكل للصناعات الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ةالقليوبي -المنطقة الصناعية  ١٣٠٢٢بلوك  ٤مدينة العبور القليوبية قطعة رقم 

  35 - 11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١منتجات االضاءة بجميع انواعها بالفئة  - ١١الفئة 
خدمات االستيراد زوالتصدير والتوكيالت التجارية والدعاية واالعالن بالفئة  - ٣٥الفئة 
 ١١في مجال منتجات االضاءة بالفئة٣٥

 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
 
 
 

1385 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450930  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -التوكل للصناعات الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -المنطقة الصناعية  ١٣٠٢٢بلوك  ٤مدينة العبور القليوبية قطعة رقم 

  35 - 11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١منتجات االضاءة بجميع انواعها بالفئة رقم  - ١١الفئة 
خدمات االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والدعاية واالعالن بالفئة  - ٣٥الفئة 
 ١١في مجال منتجات االضاءة بالفئة٣٥

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1386 
 

 جريدة 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 
 

    0453391  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -روماني رزق عبد المالك قليني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  و االرضي . ٢محل  -الفجالة  -ش قصر اللؤلؤة  ١٥ -االزبكية  -القاهرة 

  35 - 11 : المةــــــات العـــفئ
  

صحية بكافة انواعها االدوات و الوصالت و التركيبات و المستلزمات ال - ١١الفئة 
   ١١الواردة بالفئة 

  في مجال االدوات الصحية ٣٥خدمات االستيراد و التصدير الواردة بالفئة -٣٥الفئة
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1387 
 

 ةيجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  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 
 

    0434965  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -وشريكيه طارق ابراهيم محمود ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -االزبكية  -الدور االول  -القسم االيمن  - ٢شقة  -شارع شنن  ٣٧،  ٣٥

  35 - 12 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢منتجات الفئة  - ١٢الفئة 
  ١٢في مجال الفئة  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئة   - ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1388 
 

 جريدة 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 
 

    0452399  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة -ليبتيس نيوترشن اس ايه ار ال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جنيف سويسرا ١٢٠٦ - ٦ريو فرانسوا بيلوت 

  35 - 2 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غيرها١اللواصق والمواد الالصقة الواردة بالفئة ( - ١الفئة 
  ) دون غيرها٢دهانات ومعاجين السيارات والواردة بالفئة ( - ٢الفئة 
خدمات الدعاية واإلعالن واألعمال التجارية واإلستيراد والتصدير الواردة  - ٣٥الفئة 

  )٢ – ١) في مجال الفئة (٣٥بالفئة (
 

وعن البيان التجارى ١والرقم  Qاطات        :      التنازل عن الحرف كيو االشتر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1389 
 

 جريدة 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 
 

    0449995  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية --كريم رشدى صادق ميخائيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهره -الجماليه  -الخرونفش  -رع  خان ابو طاقيه شا ٤

  35 - 14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤مصوغات و جميع منتجات الفئة  - ١٤الفئة 
  ٣٥معرض تسويق الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1390 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457671  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -محمد مبروك فتحي ابراهيم خليل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اول القاهرة -ش سعيد زكريا مدينة نصر  ١٤
  

  35 - 28 -25 -16 -14 -12 -9 -5 -1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥ة الفئ

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
  ١٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٢الفئة 
  ١٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٤الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٨الفئة 
  ١،٥،٩في مجال الفئات  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

٤٥٧٣٨٦االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1391 
 

 جريدة 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 
 

    0448403  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل لبإسم طا
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة مصر لالسمنت قنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٢٠٠٠ش انور المفتى مشروع طيبه  ٢٢

  35 - 19 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦االسم التجاري والمكاتبات الخاصة بالشركة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ١٩منتجات الفئة رقم  - ١٩الفئة 
  ١٩في مجال  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1392 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0438443  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/21  

 :يلالتسج إسم طالب
 

  شركة توصيه بسيطه -ميالد ناشد عبد هللا عبد السيد وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  

  35 - 25 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مطبوعات الشركه الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
  ٢٥المالبس جاهزه الوارده بالفئه  - ٢٥الفئة 
في مجال الفئه  ٣٥ايه و االعالن للمنشأه بالفئة االستيراد و التصدير و الدع - ٣٥الفئة 
٢٥  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1393 
 

 جريدة 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 
 

    0449323  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى   -محمد جمعه منصور محمود الشوري  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  44 - 43 -41 -35 -32 -31 -30 -29 -16 -5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩لفئة ا
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
  ١٦،٥،٣فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٤١ات الواردة بالفئه جميع الخدم - ٤١الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٤الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1394 
 

 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449326  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ى الجنسيةفرد مصر -محمد جمعه منصور محمود الشوري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

-5 -3 : المةــــــات العـــفئ 16- 29- 30- 31- 32- 35- 41- 43 - 44  
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥ جميع المنتجات الواردة بالفئة - ٥الفئة 
  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
  ٣٥ جميع الخدمات الواردة بالفئة - ٣٥الفئة 
  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 

 

Gاالشتراطات        :      التنازل عن حرف ال جى  



الداخلية جهاز تنمية التجارة  
 
 
 

1395 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449332  

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردى   -محمد جمعه منصور محمود الشوري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

-5 -3 : المةــــــات العـــفئ 16- 29- 30- 31- 32- 35- 41- 43 - 44  
  

  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
  ٥جميع منتجات الفئة  - ٥الفئة 
  ١٦جميع منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٤١جميع خدمات الفئة  - ٤١الفئة 
  ٤٣جميع خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 
  ٤٤جميع خدمات الفئة  - ٤٤الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1396 
 

 جريدة 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 
 

    0451980  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -محمد متولى محمد متولى رمضان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -خمسه عشرة مايو  ١٥مجاورة  ١٢مجموعه  ٣

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

  ٣٠المطبوعات الورقيه الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
  ٣٠المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣٢المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٢الفئة 
  ٣٠فى مجال الفئه  ٣٥الواردة بالفئه الخدمات  - ٣٥الفئة 
  ٣٠التعبئه والتغليف فى مجال الفئه  ٣٩الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٣كافيهات بالفئة  - ٤٣الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1397 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451577  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -تجات االلبان بلبن لمن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

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

  ١٦نتجات بالفئة جميع م - ١٦الفئة 
  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣١جميع منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
  ٣٢جميع منتجات الفئة  - ٣٢الفئة 
خدمات البيع بالتجزئة و خدمات السوبر ماركت و التسويق عبر وسائل  - ٣٥الفئة 

  ٣٢-٣١-٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٥الفئة التواصل االجتماعي و الدعاية و االعالن ب
  ٤٣جميع خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 

 

التنازل عن البيان التجارى - ٤٤٨٨١٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1398 
 

 جريدة 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 
 

    0461528  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/11/30  

 :التسجيل طالبإسم 
 

  شركة مساهمة مصرية -ش م م  -أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كورنيش  -ابراج النايل سيتي  ٢٠٠٥البرج الجنوبي  ٢٩الدور  ٢٩٠٣القاهرة وحدة 
  -رملة بوالق  -النيل 

-14 : المةــــــات العـــفئ 16- 28- 35- 38- 39- 41 - 43 
  

  ١٤جميع منتجات الفئة رقم  - ١٤الفئة 
  ١٦جميع منتجات الفئة رقم  - ١٦الفئة 
  ٢٨جميع منتجات الفئة رقم  - ٢٨الفئة 
  ٢٨،  ١٦،  ١٤في مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئة   - ٣٥الفئة 
   ٣٨خدمات الفئة رقم  - ٣٨الفئة 
   ٢٨،  ١٦،  ١٤في مجال الفئات  ٣٩خدمات الفئة   - ٣٩الفئة 
  ٤١جميع خدمات الفئة رقم  - ٤١الفئة 
  ٤٣خدمات الفئة رقم  - ٤٣الفئة 

 

٤٥٨٢١٨االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1399 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0461529  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/11/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ش م م  -دز للمشروعات الترفيهية أوراسكوم بيرامي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كورنيش  -ابراج النايل سيتي  ٢٠٠٥البرج الجنوبي  ٢٩الدور  ٢٩٠٣القاهرة وحدة 
  -رملة بوالق  -النيل 

  43 - 41 -39 -38 -35 -28 -16 -14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤ئة رقم منتجات الف  - ١٤الفئة 
  ١٦منتجات الفئة رقم   - ١٦الفئة 
  ٢٨منتجات الفئة رقم   - ٢٨الفئة 
  ٢٨،  ١٦،  ١٤في مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئة   - ٣٥الفئة 
  ٣٨منتجات الفئة رقم   - ٣٨الفئة 
   ٢٨،  ١٦،  ١٤في مجال الفئات  ٣٩خدمات الفئة   - ٣٩الفئة 
  ٤١خدمات الفئة رقم  - ٤١الفئة 
  ٤٣خدمات الفئة رقم  - ٤٣الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها  - ٤٦١٥٢٨االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1400 
 

 جريدة 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 
 

    0461530  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/11/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -ش م م  -عات الترفيهية أوراسكوم بيراميدز للمشرو

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كورنيش  -ابراج النايل سيتي  ٢٠٠٥البرج الجنوبي  ٢٩الدور  ٢٩٠٣القاهرة وحدة 
  -رملة بوالق  -النيل 

-14 : المةــــــات العـــفئ 16- 28- 35- 38- 39- 41 - 43 
  

  ١٤منتجات الفئة رقم   - ١٤الفئة 
  ١٦منتجات الفئة رقم   - ١٦الفئة 
  ٢٨منتجات الفئة رقم   - ٢٨الفئة 
  ٢٨،  ١٦،  ١٤في مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئة   - ٣٥الفئة 
   ٣٨خدمات الفئة رقم  - ٣٨الفئة 
   ٢٨،  ١٦،  ١٤في مجال الفئات  ٣٩خدمات الفئة   - ٣٩الفئة 
  ٤١خدمات الفئة رقم  - ٤١الفئة 
  ٤٣فئة رقم خدمات ال - ٤٣الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
٤٦١٥٢٩



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1401 
 

 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  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 
 

    0461531  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/11/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -ش م م  -هية أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كورنيش  -ابراج النايل سيتي  ٢٠٠٥البرج الجنوبي  ٢٩الدور  ٢٩٠٣القاهرة وحدة 
  -رملة بوالق  -النيل 

-14 : المةــــــات العـــفئ 16- 28- 35- 38- 39- 41 - 43 
  

  ١٤منتجات الفئة رقم   - ١٤الفئة 
   ١٦منتجات الفئة رقم   - ١٦الفئة 
  ٢٨منتجات الفئة رقم   - ٢٨الفئة 
  ٢٨،  ١٦،  ١٤في مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئة   - ٣٥الفئة 
  ٣٨خدمات الفئة رقم  - ٣٨الفئة 
   ٢٨،  ١٦،  ١٤في مجال الفئات  ٣٩خدمات الفئة   - ٣٩الفئة 
  ٣٨خدمات الفئة رقم  - ٤١الفئة 
  ٤٣خدمات الفئة رقم  - ٤٣الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1402 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451071  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -محمد متولى محمد متولى رمضان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -خمسة عشرة مايو  ١٥مجاورة  ١٢مجموعة  ٣

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

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
  ٣٠البن الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣٠فى مجال البن بالفئه  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٠التعبئه والتغليف فى مجال البن بالفئه  ٣٩الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٣ت الواردة بالفئه كافيها - ٤٣الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1403 
 

 جريدة 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 
 

    0451188  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -محمد متولى محمد متولى رمضان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -خمسه عشرة مايو  ١٥مجاورة  ١٢مجموعه  ٣

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

  ١٦مطبوعات الورقية الواردة بالفئة   - ١٦الفئة 
   ٣٠البن الوارد بالفئة  - ٣٠الفئة 
   ٣٠في مجال البن بالفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
   ٣٠التعبئة و التغليف في البن بالفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 
  ٤٣فيهات الواردة بالفئة الكا - ٤٣الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1404 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447967  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة التموينات المصرية لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الدور االرضي  -مدينة نصر  -شارع حلمي حسن علي  ٣٦

  39 - 35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦يافطة محل الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٣٥االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٢٩في مجال الفئة  ٣٩التعبئة والتغليف الوارد بالفئة  - ٣٩الفئة 

 



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
 
 
 

1405 
 

 جريدة 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
 

    0452786  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -هاني عبد البديع امين امام 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش البطل احمد عبد العزيز _ عابدين _ القاهرة ٥

  39 - 35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

تات ، شعار الشركة والمطبوعات ، دفاتر دليل السفر الخاصبالفنادق ، الالف - ١٦الفئة 
الورق ، الورق المقوي، المنشورات المطبوعة بشكل عام ؛ ادوات مكتبيه؛ متطلبات 

المكتب ؛ مواد الصقة لألدوات المكتبية أو المنزلية ؛ ادوات الفنانين ؛ أقالم حبر جاف 
ية ، ومناديل المائدة ، وزينة الطاولة من ومجموعات طالء وفرشاة؛ المناديل الورق

الورق و / أو الورق المقوى ، وبطاقات األماكن من الورق و / أو الورق المقوى ، 
وقواطع الورق و / أو الورق المقوى ، وبطاقات المعايدة ، والملصقات ، ومنصات 

ورق المذكرات ، وورق الكتابة ، والتقويمات والمذكرات ؛ أكياس الهدايا من ال
والكرتون؛أكياس ومصنوعات للتغليف وتغليف وتخزين الورق أو الكرتون أو البالستيك 
؛ أظرف زجاجة من الورق المقوى أو الورق ؛ صناديق من الورق المقوى أو الورق ؛ 

مواد تغليف من الورق والكرتون والمواد االصطناعية ، و بشكل عام جميع 
  .١٦المنتجاتبالفئة 

ن في مجال السياحة والسفر ، إدارة الفنادق اإلدارية ؛ إدارة الفنادق اإلعال - ٣٥الفئة 
لآلخرين ؛ إدارة أعمال الفنادق ؛ خدمة إدارة الفنادق [لآلخرين] ؛ خدمات السكرتارية 

التي تقدمها الفنادق ؛ الخدمات اإلعالنية المتعلقة بالفنادق ؛ إدارة أعمال الفنادق 
دق لآلخرين؛إدارة برامج الحوافز الفندقية لآلخرين ؛ والمنتجعات ؛ إدارة أعمال الفنا

الخدمات االستشارية المتعلقة بإدارة وتنظيم الفنادق؛ التسويق العقاري ؛ تحليل التسويق 
العقاري ؛ اإلعالن عن العقارات التجارية أو السكنية ؛ إدارة المطاعم لآلخرين ؛ إدارة 

طاعم؛مساعدة إدارة األعمال في تشغيل أعمال المطاعم ؛ خدمات التسويق في مجال الم
المطاعم ؛ العالقات العامة وخدمات التسويق ؛ خدمات الشراء للفنادق ؛ خدمات إدارة 

سلسلة التوريد ؛ ترتيب وإجراء وظائف مكتب األعمال ، ومؤتمرات األعمال ، 
ة واتفاقيات األعمال ، ومعارض األعمال ، واجتماعات األعمال ؛ الخدمات االستشاري

لألعمال التجارية ؛ ترتيب وإدارة األعمال التجارية والمؤتمرات والمعارض 
واالجتماعات ؛الخدمات اإلعالنية؛ خدمات االمتياز ، أي تقديم المساعدة إلدارة األعمال 

في إنشاء وتشغيل الفنادق والمطاعم والنوادي الليلية والحانات والمنتجعات والمرافق 
ية ومتاجر البيع بالتجزئة والوحدات السكنية والمباني السكنية الترفيهية واللياقة البدن



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

ومراكز المؤتمرات ومنتجعات المشاركة باآلخرين ؛ خدمات إدارة األعمال ، أي إدارة 
وتشغيل الفنادق ، ومنتجعات المشاركة بالوقت ، ونوادي الترفيه للمنتجع ، ونوادي 

اإلقامة الخاصة ، والحق في استخدام  العطالت ، ونوادي الفائدة ذات القسمة ، ونوادي
النوادي ؛ خدمات استشارات إدارة األعمال ؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات التسويق 
في مجال خصائص المشاركة بالوقت؛اإلعالن واالتصاالت فيما يتعلق بتنظيم وإجراء 

؛  األحداث ، وترتيب وإجراء المعارض التجارية لألغراض التجارية أو اإلعالنية
اإلشراف المهني لألعمال ، ومراقبة األعمال المهنية ، والتفتيش المهني لألعمال 

التجارية للشركات ؛ مراقبة العمليات التشغيلية ؛ إدارة األعمال في الصناعات الغذائية 
والفنادق؛ االستشارات التجارية للفنادق والمطاعم ومرافق التموين الشامل ؛ توظيف 

  .٣٥والصناعات الغذائية، بشكل عام جميع الخدمات الواردةالفئة  العاملين في الفنادق
ترتيب وحجز جوالت السفر السياحي ومشاهدة المعالم السياحية ؛ حجز  - ٣٩الفئة 

جوالت السفر لمشاهدة معالم المدينة ؛ خدمات الحجز للسفر بالطيران ؛ توفير معلومات 
أو مرافقة جوالت السفر ؛ جوالت السفر السياحي ؛ ترتيب نقل المسافرين ؛ إجراء 

السفر وخدمات حجز التذاكر ؛ حجز النقل من خالل وكاالت السفر ؛ تشغيل وتنظيم 
جوالت السفر ؛ خدمات وكالة الحجز المتعلقة بالسفر ؛ تخطيط وتنظيم وحجز السفر ؛ 
ترتيب وحجز السفر لقضاء العطالت ؛ تنسيق ترتيبات السفر لألفراد والمجموعات ؛ 

يم وحجز السفر لمجموعة العطالت ؛ توفير معلومات السفر السياحي عبر اإلنترنت تنظ
؛تخطيط وحجز سفر الخطوط الجوية بالوسائل اإللكترونية ؛ ترتيب جوالت السفر ؛ 

) ؛ تنظيم الجوالت ترتيب -ترتيب الجوالت جوالت لمشاهدة معالم المدينة (إجراء 
دينة ؛ توفير معلومات حول السفر وجوالت خدمات النقل لجوالت لمشاهدة معالم الم

السفر ؛ تنظيم وحجز جوالت السفر لمشاهدة معالم المدينة ؛ ترتيب وحجز جوالت 
السفر لمشاهدة معالم المدينة ؛ حجز وحجز وسائل النقل لجوالت السفر ؛ ترتيب جوالت 

 السفر لمشاهدة معالم المدينة كجزء من حزمة العطالت ؛ تنظيم وحجز وترتيب
الرحالت والرحالت اليومية وجوالت السفر لمشاهدة معالم المدينة ؛ مشاهدة معالم 

المدينة [سياحة]؛ خدمات الدليل السياحي ؛ توفير معلومات السفر السياحي ؛ خدمات 
حجز السفر السياحي ؛ ترتيب الرحالت للسياح ؛ توفير معلومات السفر السياحي ؛ 

اإلنترنت ؛ خدمات لترتيب الرحالت السياحية  توفير معلومات السفر السياحي عبر
  .٣٩للسياح. بشكل عام جميع الخدمات الواردةبالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1407 
 

 جريدة 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 
 

    0366585  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/03/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -أكاديمية يوسى ماس العالميه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مصر الجديده  -شارع الحجاز  ٨٨

  41 - 35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

   ١٦المكاينات والمراسالت الخاصة والمطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
  )١٦في مجال الفئة ( ٣٥استيراد وتصدير بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
  ٤١ة مهارات االطفال فى مجال الحساب العقلى الواردة بالفئة رقم تنمي-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 
 

    0449635  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -محمد حامد محمد السيد النادى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر القديمة  -برج سرايا الروضة  -منيل الروضة  ش ٢

  43 - 35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
 -الدعاية االعالن  -ادارة االعمال التجارية والتسويقية  -ادارة اعمال الفنادق  - ٣٥الفئة 

  ١٦ئه فى مجال الف ٣٥خدمات االستيراد والتصدير بالفئة 
  ٤٣الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 

 

٣٧٥٩١٥االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0464052  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ات مسئولية محدودةشركة ذ -الشركة المصرية للمطاعم دبل ديز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -زهراء مدينة نصر  -شارع الميثاق  ٨٢

  43 - 35 -16 : المةــــــات العـــفئ
  

  )١٦مطبوعات الخاصة بالشركة رقم ( - ١٦الفئة 
   ٢٩،  ٣٢،  ٣٠) في مجال الفئات رقم ٣٥االعمال التجارية بالفئة رقم ( - ٣٥الفئة 
  )٤٣خدمات المطاعم والكوفي شوب بالفئة رقم ( - ٤٣ الفئة

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0440106  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد محمود محمود علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -بملك/ ياسر محمد علي محمد عبد ربه  -الجمهورية  ش ٣٩ -تقسيم بهاء الشربيني 
  محافظة الدقهلية  -مركز ومدينة طلخا 

  35 - 16 : المةــــــات العـــفئ
  

   ١٦مطبوعات الشركة بالفئة  - ١٦الفئة 
  ٣٢-٣١-٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٥جميع خدمات الفئة   - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452780  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -انوفايشن تكنولوجي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35 - 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئه رقم  - ١٦الفئة 
  ١٦فى مجال الفئه  ٣٥األعمال التجارية والدعايه واالعالن 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 جز ال يجوز التعامل مع - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455073  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدودة -لتجارة العامة ش.ذ.م.م شركة اباريل نون ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربيه المتحده -دبى  -الفهيدى 

  35 - 25 -18 : المةــــــات العـــفئ
  

والمنتجات المصنوعه من هذه –الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة  - ١٨الفئة 
الصناديق  –جلود الحيوانات الخام او المدبوغة  –ي فئات اخري الموارد غير الواردة ف

المظالت والشماسي والعصي ، السياط و اطقم الحيوانات والسروج –والحقائب السفرية 
  )  ١٨الواردة بالفئة ( 

  ٢٥المالبس ولباس القدم واغطيه الرأس الوارده بالفئه  - ٢٥الفئة 
  ٣٥اره االلكترونية الوارده بالفئه متاجر البيع بالتجزئه والتج-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 
 

    0449621  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -شركة مصر لالسمنت قنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة قنا -مدينة قفط 

  37 - 35 -19 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩منتجات الفئة  - ١٩الفئة 
  ١٩في مجال الفئة  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ١٩فى مجال الفئه ٣٧خدمات الصيانة بالفئة-٣٧الفئة

 

٤٤١٦٧٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

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

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم قدم عنها طلب 
 

    0448402  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة مصر لالسمنت قنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  - ٢٠٠٠شارع انور المفتى مشروع طيبة  ٢٢

  39 - 35 -19 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

تعهد مالك العالمة  -وغيرها  ٤٣٠٥١٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: عنها طلب رقم قدم 
 

    0448404  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة مصر لالسمنت قنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  - ٢٠٠٠ش انور المفتى مشروع طيبه  ٢٢

-19 : المةــــــات العـــفئ 35 - 39 
  

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

 

تعهد مالك العالمة  -وغيرها  ٤٣٠٥١٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 

 
  

: عنها طلب رقم قدم 
 

    0452403  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -احمد محمد عطية وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  43 - 42 -41 -35 -19 : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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

التمويل استشارات  المحتملين من القطاع الخاص مع رواد األعمال الذين يحتاجون إلى
إدارة األعمال والتنظيم إدارة أعمال الفنادق خدمات إدارة المشاريع التجارية لمشاريع 
البناء ملف تعريف المستهلك ألغراض تجارية أو تسويقية خدمات اتصاالت الشركات 
تحليل سعر التكلفة البحث عن البيانات في ملفات الكمبيوتر لآلخرين تنظيم المعارض 

  )٣٥تجارية أو دعائية التسويق المستهدف بالفئة رقم (ألغراض 
  ٤١الخدمات الواردة بالفئه  - ٤١الفئة 
  ٤٢الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٢الفئة 
  ٤٣الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
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1417 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450598  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

 :التسجيل سم طالبإ
  

  شركة تضامن -محمد ابراهيم ابو المعاطى وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35 - 20 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠االثاث الوارد بالفئه  - ٢٠الفئة 
  ٣٥معرض موبليا 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 
 

    0438380  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -خلف عبد الرحيم عبد العال سالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الشيخ زايد   - ١٣٥ق  ٣م  ٩ح 

  39 - 35 -21 -7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧قطع ملحقه بالمكانس الكهربائيه لنشر العطور والمطهرات الوارده بالفئه   - ٧الفئة 
  ٢١مباخر الطيب والعطور الوارده بالفئه  - ٢١الفئة 
  ٢١ - ٧فى مجال الفئات  ٣٥خدمات االستيراد والتصدير بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٢١ - ٧فى مجال الفئات  ٣٩ه التعبئه والنقل والتوزيع بالفئ - ٣٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0443511  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  عبده على عبده  على عزام  فرد مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

د التبين للدراسات المعدنيه فى حاضنة المشروعات التكنولوجيه معه ١٠١٤وحده رقم 
  الحديد والصلب

  35 - 25 -14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤الساعات بالفئة  - ١٤الفئة 
  ٢٥المالبس بالفئة  - ٢٥الفئة 
  ٣٥التوزيع 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 
 

    0443514  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية--عبده على عبده  على عزام 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

خاصة المشروعات التكنولوجيه معهد التبين للدراسات المعدنيه فى  ١٠١٤وحده رقم 
  الحديد والصلب

  35 - 25 -14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤الساعات بالفئة  - ١٤الفئة 
  ٢٥المالبس بالفئة  - ٢٥الفئة 
 ٣٥التوزيع بالفئة-٣٥الفئة
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0441812  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -رانيا أحمد سعيد موسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة اسوان-كوم امبو  مركز -االحمدية 

  35 - 25 : المةــــــات العـــفئ
  

المالبس بكافة أنواعها ، لباس القدم بكافة أنواعة ، أغطية الرأس بكافة  - ٢٥الفئة 
   ٢٥أنواعها وكافة المنتجات الواردة بالفئة 

لبيع ااإلستيراد والتصدير والتجارة بالجملة والقطاعى والمحالت التجارية و - ٣٥الفئة 
المباشر والتسويق اإللكترونى فى مجال المالبس بكافة أنواعها ، لباس القدم بكافة 

وذلك ضمن  ٢٥أنواعة ، أغطية الرأس بكافة أنواعها وكافة المنتجات الواردة بالفئة 
 ٣٥الخدمات الواردة بالفئة

 

R Sادى ار اس  االشتراطات        :      التنازل عن الحروف  كال على حدة فى الوضع الع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448671  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -التوبة للمالبس الجاهزة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -روكسي  -ش بطرس غالي  ٣

  35 - 25 : مةالــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
  ٣٥خدمات البيع الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

٤٠٥١٦٢االشتراطات        :      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 
 

    0454317  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة اف اس سكر للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع االول  - ١الدور االرضي البنفسج  - ١٠فيال 

  35 - 25 : المةــــــات العـــفئ
  

  (المالبس الجاهزة) ٢٥منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
  (المالبس الجاهزة) ٢٥فى مجال  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة   - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454403  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردى  -احمد عبد العزيز عبد الفتاح ليله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قها  -الحسانيه  -ش داير الناحيه   -مركز طوخ  -القليوبية  

  35 - 25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
  ٢٥فى مجال الفئه  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 
 

    0454404  

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردى  -احمد عبد العزيز عبد الفتاح ليله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قها -الحسانيه    -ش داير الناحيه   -مركز طوخ  -القليوبية 

- 25 : المةــــــات العـــفئ 35 
  

  ٢٥ردة بالفئه رقم المنتجات الوا - ٢٥الفئة 
  ٢٥فى مجال الفئه  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 

 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
 
 
 

1426 
 

 جريدة 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 
 

    0454406  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردى  -احمد عبد العزيز عبد الفتاح ليله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قها -الحسانيه    -ش داير الناحيه  -مركز طوخ   -القليوبية 

  35 - 25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٥الفئة 
  ٢٥فى مجال الفئه  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 
 

    0405741  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة نوفافيرا سبورت للرياضه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بمشروع كابيتال بيزنس بارك محور  6Bبالدور الثالث بالمبنى رقم  ٣١٤الوحده رقم 
  الكريزى ووتر الشيخ زايد

  35 - 28 : ةالمــــــات العـــفئ
  

  ٢٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٨الفئة 
  ٢٨فى مجال الفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454707  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ة مساهمة مصريةشرك -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  نادي وادي دجلة -زهراء المعادي  -الشطر الرابع 

  35 - 28 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٨منتجات الفئة رقم  - ٢٨الفئة 
  ٣٥خدمات الفئة رقم  - 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 
 

    0452825  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -طلحة طه حسن الخولي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة دمياط -امتداد المنطقة الصناعية  ٩بلوك  ١٢مصنع رقم 

- 2 : المةــــــات العـــفئ 35 
  

   ٢الدهانات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
  ٣٥وارد بالفئة التصدير ال - 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 
 

    0427316  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -حسين عباس احمد و محمد حمدان احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مالك ناحية خارج تقسيم اال ٣تقسيم شركة النور حوض رقم ٥٠,  ٤٨,  ١٠٥قطعة 
  طريق مصر االسكندرية الصحراوى ٢٦الكيلو   -زمام ابو رواش محافظة الجيزة 

  35 - 30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣٠في مجال الفئة  ٣٥االستيراد والتصدير والتجارة والتسويق بالفئة  - ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1431 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: ب رقم قدم عنها طل
 

    0451387  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه - ٢٠٠٠الحرية  -شركة الحرية للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  . -قسم النزهة  -ش جوزيف تيتو  ١١٤

  35 - 30 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣٠الحلوي الجافة الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣٥تجارة الحلوي الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

االشتراطات        :      التنازل عن ويفر باللغتين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1432 
 

 جريدة 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 
 

    0451388  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -  ٢٠٠٠الحرية  -ت الغذائية شركة الحرية للصناعا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  .القاهرة -قسم النزهة  -ش جوزيف تيتو  ١١٤

  35 - 30 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣٠الحلوي الجافة الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣٥تجارة الحلوي الجافة الواردة بالفئة   - ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1433 
 

 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

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

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453847  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -محمود حلمى صادق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٥٥-٥٤غرب جرجا الصناعية الوحده 

  35 - 30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠المقرمشات بالفئة  السناكس و - ٣٠الفئة 
  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1434 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0410323  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئوليه محدوده شركه -لوتس فودز اند كافيز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -البساتين  -القطاميه  -بافاريا تاون  B4برج  -الدور االول  -١٣شقه 

  35 - 31 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١اغذيه و االعالف الحيوانات االليفة بالفئة  - ٣١الفئة 
  ٣٥تيراد و التصدير بالفئة التجاره العامة و التوزيع و االس - ٣٥الفئة 
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1435 
 

 جريدة 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 
 

    0434148  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -احمد محمد ابراهيم هالل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -الصالحية الجديده  -مول النيل بالزا  -الدور الثاني  - ١٢وحده 

  35 - 31 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 



التجارة الداخلية جهاز تنمية  
 
 
 

1436 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451218  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة  اوتانتيك كومبير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الشيخ زايد  -بوليجن بيزنيس بارك  5A1-3مكتب   -٣اكتوبر مبني  ٦الجيزة مدينة 
  بيفرلي هيلز ..

  43 - 41 -35 -32 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٢٩ائية الواردة بالفئة جميع المنتجات المواد الغذ - ٢٩الفئة 
   ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 
  ٣٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٢الفئة 
  ٣٥إدارة و توجيه األعمال بالفئة  - ٣٥الفئة 
   ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
  ٤٣المطاعم الواردة بالفئة  - ٤٣الفئة 
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1437 
 

 جريدة 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
 

    0450544  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة اويل تك للزيوت النباتية والمنظفات

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة  المنوفية -مدينة السادات  - ٨قطعة رقم 

  35 - 29 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣بون بالفئة صا - ٣الفئة 
  ٢٩زيت بالفئة  - ٢٩الفئة 
 ٣٥التصدير بالفئة-٣٥الفئة

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1438 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457525  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

 شركه -بيوتى اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجارة االدوية والمستحضرات الطبية 
  مساهمه مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -المعادى الجديده   -/ متفرع من شارع مجدى سالمه تقسيم الالسلكى  ٥عماره رقم 
  القاهره

-3 : المةــــــات العـــفئ 5- 35 - 39 
  

  ٣مستحضرات التجميل بالفئة  - ٣الفئة 
  ٥مكمالت الغذائية بالفئة  - ٥الفئة 
  ٥-٣في مجال الفئات  ٣٥دمات الفئة جميع خ - ٣٥الفئة 
  ٥-٣في مجال الفئات  ٣٩جميع خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1439 
 

 جريدة 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 
 

    0444598  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرية الجنسية -ايمان محمود ابراهيم محمد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك / محمود البكري السيد علي مركز منية النصر  -مركز منية النصر  -ميت طاهر 
 محافظة  الدقهلية-

  39 - 35 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها  ٣الصابون وصابون التواليت الواردة بالفئة   - ٣الفئة 
  صابون تواليت ٣الفئه فى مجال  ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  صابون تواليت ٣فى مجال الفئه  ٣٩الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 

 

soupاالشتراطات        :      التنازل عن كلمة   سوب  
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1440 
 

 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0444599  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرية الجنسية -ن محمود ابراهيم محمد ايما

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك / محمود البكري السيد علي مركز منية النصر  -مركز منية النصر  -ميت طاهر 
  محافظة الدقهلية -

-3 : المةــــــات العـــفئ 35 - 39 
  

  الصابون وصابون التواليت - ٣الفئة 
  صابون تواليت ٣فى مجال الفئه  ٣٥لواردة بالفئه الخدمات ا - ٣٥الفئة 
  صابون تواليت ٣فى مجال الفئه  ٣٩الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1441 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453968  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

 فرد مصرى -لصاحبها هاني صبحي أبو بكر الوفاء لصناعة مستحضرات التجميل 
  الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط ١٢بلوك  ٢٤ - ٢٣قطعة رقم  -دمياط الجديدة امتداد المنطقة الصناعية 

  39 - 35 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئة  - ٣الفئة 
ع بالجملة وخدمات بيع بالتجزئة خدمات االستيراد والتصدير وخدمات البي - ٣٥الفئة 

وخدمات الدعاية واالعالن وادارة االعمال وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبي 
وخدمات التسويق االلكتروني واستشارات اعمال نصائح وادارة االعمال التجارية 

  ٣في مجال الفئة  ٣٥الواردة بالفئة 
  ٣ارد بالفئة في مجال منتجات الو ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 
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1442 
 

 جريدة 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 
 

    0457526  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركه  -بيوتى اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجارة االدوية والمستحضرات الطبية 
  مساهمه مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -المعادى الجديده   -/ متفرع من شارع مجدى سالمه تقسيم الالسلكى  ٥عماره رقم 
  محافظة القاهره

  39 - 35 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
  ٣في مجال الفئات  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣في مجال الفئات  ٣٩جميع خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 
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1443 
 

 جريدة 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 
 

    0457527  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركه  -بيوتى اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجارة االدوية والمستحضرات الطبية 
  مساهمه مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -المعادى الجديده   -مه تقسيم الالسلكى / متفرع من شارع مجدى سال ٥عماره رقم 
  القاهره

  39 - 35 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات بالفئة   - ٣الفئة 
  ٣في مجال الفئة  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣في مجال الفئة  ٣٩جميع خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1444 
 

 جريدة 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 
 

    0449974  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -اريج هاني شفيق احمد قادوس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -عين شمس  -حلمية الزيتون  -منشية التحرير  - ٢٢ش  ٢٧

  44 - 35 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣نتجات الفئة م - ٣الفئة 
  والدعاية واالعالن  ٣٥التسويق الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
 ٤٤خدمات الفئة-٤٤الفئة
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1445 
 

 جريدة 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 
 

    0442181  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -ايجيبتوس فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -ش دير المالك حدائق القبه  ٩

  35 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئه  - ٣الفئة 
  ٥المنتجات الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
  ٥،٣فى مجال الفئات٣٥خدمات الفئه-٣٥الفئة

 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
 
 
 

1446 
 

 جريدة 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 
 

    0452010  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -بشر جمال محمود كدش وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة األستاد طنطا بملك ( جمال محمود عبد الفتاح ) -الغربية 

  35 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣ات التجميل وجميع المنتجات الواردة بالفئة مستحضرات و ادو - ٣الفئة 
  ٥المستحضرات الطبية و الكميائية وجميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
  ٥ - ٣في مجال ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة-٣٥الفئة
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452011  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -شركة بشر جمال كدش وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع الجيش ، عمارة التوحيد ، امام حديقة الطفل منطقة األستاد طنطا ثان الملك / 
  محمد عبد الفتاح حمدي خليل

  35 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣تجات الواردة بالفئة جميع المن - ٣الفئة 
   ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
  ٥،  ٣في مجال  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452012  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -عات الدوائية كمت انترناشيونال للصنا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -مدينة التوفيقية  -شارع خضر التوني  ٤٩القاهرة 

  35 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣المستحضرات التجميلية الواردة بالفئة   - ٣الفئة 
   ٥الطبية الواردة بالفئة  االدوية البشرية و المستحضرات  - ٥الفئة 
  ٥ - ٣في مجال الفئات ٣٥جميع الخدمات 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 
 

    0454985  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  منشركة تضا -شركة عادل عبد العظيم وشريكة عاطف عبد العظيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينه نصر -شارع  سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد  ٥١

  35 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئة  - ٣الفئة 
  ٥منتجات الفئة  - ٥الفئة 
  ٥،٣فى مجال الفئات٣٥خدمات الفئة -٣٥الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

:  قدم عنها طلب رقم
 

    0454986  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

ة شرك -شركة عادل عبد العظيم عبد الحافظ وشريكة عاطف عبد العظيم  عبدالحافظ
  تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد مدينه نصر , القاهره ٥١

  35 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئة  - ٣الفئة 
  ٥منتجات الفئة  - ٥الفئة 
  ٥،٣فى مجال الفئات  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454470  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -احية والعمرانية شركة اربيال للتنمية السي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينه نصر سيبويه المصري رابعه العدويه المنطقه االولي

  41 - 37 -36 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥الدعاية و االعالن الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٦خدمات الفئه  - ٣٦الفئة 
  ٣٧خدمات الفئه  - ٣٧الفئة 

  ٤١خدمات الفئه  - ٤١لفئة ا
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 ةيجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  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 
 

    0454472  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدوده -نيوم ارابيال للتطوير العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  التجمع الخامس -ي االداري ارابيال كانتري كلوب القاهره الجديده الدور االول بالمبن

  43 - 37 -36 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥الدعاية و االعالن الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٦خدمات الفئه  - ٣٦الفئة 
  ٣٧خدمات الفئه  - ٣٧الفئة 
  ٤٣خدمات الفئه  - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0441773  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدوده -تراست كولومس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -البساتين  - ٤٥أ منطقه االستثمار الدور الرابع شقه رقم ١٠تقسيم  - ١٢قطعة 

  37 - 36 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧في مجال الفئة  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٦جميع خدمات الفئة  - ٣٦الفئة 
  ٣٧انشاء وتشييد البناء الواردة بالفئة-٣٧الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450489  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -ركه هايد بارك العقاريه للتطوير ش م م ش

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -القاهره الجديده  -شارع التسعين  ٦٧

-35 : المةــــــات العـــفئ 36 - 37 
  

  ٣٥إدارة المشروعات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
  ٣٧التشييد والبناءالواردة بالفئه  - ٣٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454471  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه -مجموعة الرابح  المتحدة للتجارة واالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمارات البنفسج التجمع الخامس القاهره الجديده ٥٦٤عماره رقم 

-35 : المةــــــات العـــفئ 37 - 43 
  

  ٣٥الدعاية و االعالن الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٧انشاء المباني الواردة بالفئه  - ٣٧الفئة 
  ٤٣خدمات الفئه  - ٤٣الفئة 
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1456 
 

 جريدة 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 
 

    0454190  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -هشام محمد عبد السالم يحيي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أ شارع محمود صدقي نوران الرمل االسكندرية ٩

-9 : المةــــــات العـــفئ 35- 37- 38 - 41 
  

   ٩الفئة جميع المنتجات الواردة ب - ٩الفئة 
   ١١،  ٩في مجال الفئة  ٣٥االستيراد و التصدير الواردة بالفئة   - ٣٥الفئة 
   ٣٧جميع الخدمات الصيانة الواردة بالفئة   - ٣٧الفئة 
   ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئة   - ٣٨الفئة 
  ٤١جميع الخدمات الواردة بالفئة   - ٤١الفئة 

 

وغيرها ٢٦٩١٩٣مرتبطة مع العالمة رقم  العالمة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449707  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد   -د. ندى محمد اسحق محمد نصر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -امام معمل البرج  -حسن المامون  م. نصر من ش -عمارات المبعوثين  ٤

  44 - 41 -38 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥التسويق االلكتروني الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٨خدمات االنترنت الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة 
  ٤١جميع خدمات الفئة رقم  - ٤١الفئة 
  ٤٤عيادة اسنان الواردة بالفئة رقم  - ٤٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454401  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  ذات مسئوليه محدودة -صوت الدنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

حاره ابو  ٣ملحق بها شقه بالدور الثالث رقم  ١مكتب بمقر ادارى الدور االول رقم 
  ش مدخل كفر الدوار امام سوبر ماركت فتح هللا٢المكارم منزل رقم

  42 - 41 -38 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٣٨الفئة 
  ٤١جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤١الفئة 
  ٤٢ارد بالفئه جميع الخدمات الو - ٤٢الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1459 
 

 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419131  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  ذات مسئوليه محدودة -بونبيل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة--ش عبد الشافى محمد عباس العقاد مدينه نصر  ٩٢

  43 - 42 -38 -35 -9 : المةــــــات العـــفئ
  

  برامج وتطبيقات - ٩الفئة 
  تسويق الكتروني  - ٣٥الفئة 
  خدمات انترنت - ٣٨الفئة 
  تصميم انتاج البرامج  - ٤٢الفئة 
  المطاعم والكافيهات - ٤٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0460058  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -جيمرز الونج للرياضات االلكترونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -مدينة نصر  -الدور السادس  -شارع يوسف عباس  ٦٠

  42 - 41 -38 -35 -9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩اردة بالفئة رقم تطبيقات علي الموبايل الو - ٩الفئة 
  ٣٥تنظيم المعارض و المؤتمرات الواردة بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
  ٣٨االتصاالت و االنترنت الواردة بالفئة رقم  - ٣٨الفئة 
  ٤١التعليم و االلعاب الترفيهية الواردة بالفئة رقم  - ٤١الفئة 
  ٤٢البرامج الخاصة باالنترنت الواردة بالفئة رقم  - ٤٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  لعالمة ا

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0444842  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  مساهمة -الشركة المصرية لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سنترال رمسيس ش رمسيس القاهرة

  42 - 38 -35 -9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
  ٩في مجال  ٣٥خدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٨الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئه - ٤٢الفئة 

 

٣٥٥٥١٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم  قدم عنها طلب
 

    0453410  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شهبندر دوت كوم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة . -المعادي  -أ / د شارع عبد الهادي امين  ٢

-35 : المةــــــات العـــفئ 38 - 42 
  

جميع الدعاية و االعالن و التسويق و العرض عن طريق السوشيال ميديا و  - ٣٥الفئة 
   ٣٥البيع الواردة بالفئة 

   ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٢الفئة 
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1463 
 

 جريدة 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 
 

    0453531  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -لوغاريتم للتسويق االلكترونى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٧المجاورة  -الحي الثاني  - ١٩٦٢اكتوبر عقار رقم  ٦الجيزة مدينة 

  42 - 38 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣٥الفئة جميع الخدمات الواردة ب - ٣٥الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة 
 ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئة-٤٢الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450856  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدوده -شركة داو للمراكز الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ميدان  -منطقه المثلث  -بمشروع ارابيال بالزا  ١بالمبنى االدارى رقم  ٢الوحده رقم 
  القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -جمال عبد الناصر 

  44 - 38 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣٥التسويق الوارده بالفئه   - ٣٥الفئة 
   ٣٨موقع الكترونى الوارد بالفئه   - ٣٨الفئة 
  ٤٤المراكز الطبيه الوارده بالفئه   - ٤٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450857  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدوده -شركة داو للمراكز الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ميدان  -منطقه المثلث  -بمشروع ارابيال بالزا  ١بالمبنى االدارى رقم  ٢الوحده رقم 
  القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -جمال عبد الناصر 

  44 - 38 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

انواعة ومشتمالتة  ادارة وتسويق المنتجات والتجارة عبر االنترنت بكافة - ٣٥الفئة 
   ٣٥الوارده بالفئه 

   ٣٨موقع الكترونى الوارده بالفئه   - ٣٨الفئة 
  ٤٤تشغيل المراكز والعيادات الطبية الوارده بالفئه  - ٤٤الفئة 

 



تنمية التجارة الداخلية جهاز  
 
 
 

1466 
 

 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  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 
 

    0454585  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده  -رو كير وورلد لبنان ت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره الجديده -التجمع االول  ٧ميدان الرحيم الياسمين  ٣٩٧فيال 

  38 - 35 -5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مكمالت غذائيه بالفئه  - ٥الفئة 
  ٣٥خدمات االستيراد والتصدير بالفئه  - ٣٥الفئة 
 ٣٨موقع الكتروني بالفئه-٣٨الفئة
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1467 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454587  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  ذات مسئوليه محدوده  -ترو كير وورلد لبنان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره الجديده -التجمع االول  ٧ ميدان الرحيم الياسمين ٣٩٧فيال 

  38 - 35 -5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مكمالت غذائيه بالفئه  - ٥الفئة 
  ٣٥خدمات االستيراد والتصدير بالفئه  - ٣٥الفئة 
 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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448602  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرية الجنسية -عبير ابراهيم على الشيمى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الشيخ زايد  -بيفرلي هيلز  - ٣٢شقة  - ٢٠٩عمارة 

  38 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩-٣١في مجال الفئات  ٣٥يع بالفئة االستيراد و التصدير و التجارة و التوز - ٣٥الفئة 
  ٣٨الموقع االلكتروني بالفئة  - ٣٨الفئة 

 

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 ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453959  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  سورى الجنسية -فرد  -أبو بكر هاني صبحي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط ١٢بلوك  ٢٤ - ٢٣قطعة رقم  -دمياط الجديدة امتداد المنطقة الصناعية 

-25 : المةــــــات العـــفئ 35 - 39 
  

  ٢٥منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
بالتجزئة وخدمات خدمات االستيراد والتصدير وخدمات البيع وخدمات بيع  - ٣٥الفئة 

الدعاية واالعالن وادارة االعمال وتوجية االعمال وتفعيل النشاط المكتبي وخدمات 
التسويق االلكتروني واستشارات اعمال نصائح ادارة االعمال التجارية الواردة بالفئة 

  ٢٥في مجال الفئة  ٣٥
  ٢٥في مجال منتجات الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453965  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

فرد سورى  -الوفاء لصناعة مستحضرات التجميل لصاحبها هاني صبحي أبو بكر 
 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط ١٢بلوك  ٢٣ - ٢٣قطعة رقم  -دمياط الجديدة امتداد المنطقة الصناعية 

  39 - 35 -25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
خدمات االستيراد والتصدير وخدمات البيع وخدمات بيع بالتجزئة وخدمات  - ٣٥الفئة 

الدعاية واالعالن وادارة االعمال وتوجية االعمال وتفعيل النشاط المكتبي وخدمات 
واستشارات اعمال نصائح ادارة االعمال التجارية الواردة بالفئة التسويق االلكتروني 

  ٢٥في مجال الفئة  ٣٥
  ٢٥في مجال الفئة  ٣٩خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448049  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -ي امين  مصطفى جمال عبد الشاف

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك سمير عبد الرحمن محمد سالم -القليوبية  -بهادة القناطر الخيرية 

  39 - 35 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئشة  - ٣٠الفئة 
  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٥ئة جميع خدمات الف - ٣٥الفئة 
  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٩جميع خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448052  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى جمال عبد الشافي امين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك سمير عبد الرحمن محمد سالم -القليوبية  -بهادة القناطر الخيرية 

-29 : المةــــــات العـــفئ 30- 35 - 39 
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئشة  - ٣٠الفئة 
  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٩مات الفئة جميع خد - ٣٩الفئة 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448054  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى جمال عبد الشافي امين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك سمير عبد الرحمن محمد سالم -القليوبية  -بهادة القناطر الخيرية 

  39 - 35 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئشة  - ٣٠الفئة 
  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٩جميع خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  ة العالم

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448058  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى جمال عبد الشافي امين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك سمير عبد الرحمن محمد سالم -القليوبية  -بهادة القناطر الخيرية 

  39 - 35 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئشة  - ٣٠الفئة 
  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٩جميع خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1475 
 

 جريدة 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 
 

    0448060  

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى جمال عبد الشافي امين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك سمير عبد الرحمن محمد سالم -القليوبية  -بهادة القناطر الخيرية 

  39 - 35 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩ع منتجات الفئة جمي - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئشة  - ٣٠الفئة 
  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠-٢٩في مجال الفئات ٣٩جميع خدمات الفئة-٣٩الفئة

 



از تنمية التجارة الداخليةجه  
 
 
 

1476 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448061  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل بإسم طال
  

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى جمال عبد الشافي امين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك سمير عبد الرحمن محمد سالم -القليوبية  -بهادة القناطر الخيرية 

  39 - 35 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠شة جميع منتجات الفئ - ٣٠الفئة 
  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٩جميع خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1477 
 

 جريدة 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 
 

    0448062  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسيةفرد  -مصطفى جمال عبد الشافي امين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك سمير عبد الرحمن محمد سالم -القليوبية  -بهادة القناطر الخيرية 

  39 - 35 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئشة  - ٣٠الفئة 
  ٣٠-٢٩الفئات في مجال  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٩جميع خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1478 
 

 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448063  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى جمال عبد الشافي امين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك سمير عبد الرحمن محمد سالم -القليوبية  -دة القناطر الخيرية بها

  39 - 35 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع منتجات الفئشة  - ٣٠الفئة 
  ٣٠-٢٩في مجال الفئات  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠-٢٩ي مجال الفئات ف ٣٩جميع خدمات الفئة  - ٣٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448065  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى جمال عبد الشافى امين  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قليوبية -القناطر الخيرية  -بهادة 

-29 : المةــــــات العـــفئ 30- 35 - 39 
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448066  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى جمال عبد الشافى امين  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قليوبية -القناطر الخيرية  -بهادة 

  39 - 35 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

 :قدم عنها طلب رقم 
 

    0448067  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى جمال عبد الشافى امين  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قليوبية ملك/ سمير عبد الرحمن محمد سالم -القناطر الخيرية  -بهادة 

  39 - 35 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
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1482 
 

 جريدة 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
 

    0448068  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى جمال عبد الشافى امين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قليوبية -القناطر الخيرية  -بهادة 

  39 - 35 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩لواردة بالفئه جميع المنتجات ا - ٢٩الفئة 
  ٣٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٩جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٩الفئة 
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1483 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447812  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -محمد مراد محمد حافظ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -بملك / محمد التهامي المرسي  -كفر الجنينيه مركز نبروه 

  39 - 35 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩جميع منتجات الفئة  - ٢٩الفئة 
  ٢٩في مجال الفئة  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥ئة الف

  ٢٩في مجال الفئة ٣٩خدمات التعبئة 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 
 

    0448395  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  جمعية بنك الطعام المصرى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مركز خدمات التجمع الثالث خلف مستشفي القاهرة الجديدة ٤٤قطعة 

  45 - 42 -39 -35 -31 -30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئة رقم  - ٢٩الفئة 
  ٣٠منتجات الفئة رقم  - ٣٠الفئة 
  ٣١منتجات الفئة رقم  - ٣١الفئة 
  ٣٥خدمات الفئة رقم  - ٣٥الفئة 
  ٣٩خدمات الفئة رقم  - ٣٩الفئة 
  ٤٢خدمات الفئة رقم  - ٤٢الفئة 
  ٤٥خدمات الفئة رقم  - ٤٥الفئة 
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1485 
 

 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0410235  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -محمود محمد  محمود يوسف  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك / محمد محمود يوسف احمد -القليوبية  -القناطر الخيرية  ١٤ش ٨

  43 - 39 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠في مجال الفئة  ٣٥استيراد وتصدير بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٣٠في مجال الفئة  ٣٩التعبئة والتغليف بالفئة  - ٣٩الفئة 
  ٤٣والكافيتريات الواردة بالفئة خدمات المطاعم-٤٣الفئة

 

االشتراطات        :      التنازل عن البيانات التجاريه المصاحبه للعالمه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422329  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -بملك/ كامل عبد المقصود مجاهد  -شارع محمود عبد العظيم  -ميدان الطميهى 
  الدقهلية -المنصورة 

  39 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه ومحالت تجاريه  - ٣٥الفئة 
خدمات الدعايه واالعالن وجميع خدمات الفئة  ١٧ - ١٦مجال الفئتين ومعارض فى 

٣٥  
 ٣٩وجميع خدمات الفئه  ١٧ - ١٦خدمات التعبئة والتغليف فى مجال الفئتين  - 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 
 

    0451114  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -يسرى احمد محمود عبد الباسط وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الكاليله كفر عابد -مركز طوخ  -القليوبيه 

  39 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥التجاره والتوزيع الواردة بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
  ٢٩فى مجال الفئه  ٣٩تعبئه بالفئه  - ٣٩الفئة 
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1488 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  المة الع

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451571  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -احمد فيصل السيد محمد عبد الجواد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قيةرش ترعة المسلمية طريق هرية ملك / السيد فيصل السيد محمد مركز الزقازيق الش

  39 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥التسويق و التوزيع بالفئة  - ٣٥الفئة 
  و جميع خدمات الفئة ٣٩خدمات التخزين بالفئة  - ٣٩الفئة 

 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 
 
 

1489 
 

 جريدة 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 
 

    0453056  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -جرو لالستيراد و التصدير كابيتال ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

قسم  -شارع جمال سالم  ٣٨الدور الرابع فوق االرضي و الميزانين بالعقار  ٤١شقة 
  الجيزة -الدقي 

  39 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١فى مجال الفئه  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣١فى مجال الفئه  ٣٩خدمات التعبئه والتغليف بالفئه  - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1490 
 

 جريدة 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 
 

    0453062  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -كابيتال اجرو لالستيراد و التصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

قسم  -شارع جمال سالم  ٣٨الدور الرابع فوق االرضي و الميزانين بالعقار  ٤١شقة 
  الجيزة -الدقي 

  39 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١فى مجال الفئه  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣١فى مجال الفئه  ٣٩خدمات التعبئه والتغليف بالفئه  - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1491 
 

 جريدة 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 
 

    0453063  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -كابيتال اجرو لالستيراد و التصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

م قس -شارع جمال سالم  ٣٨الدور الرابع فوق االرضي و الميزانين بالعقار  ٤١شقة 
  الجيزة -الدقي 

  39 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١فى مجال الفئه  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣١فى مجال الفئه  ٣٩خدمات التعبئه والتغليف بالفئه  - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1492 
 

 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453064  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -كابيتال اجرو لالستيراد و التصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

قسم  -شارع جمال سالم  ٣٨الدور الرابع فوق االرضي و الميزانين بالعقار  ٤١شقة 
  الجيزة -الدقي 

  39 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١فى مجال الفئه  ٣٥والتصدير بالفئه  االستيراد - ٣٥الفئة 
  ٣١فى مجال الفئه  ٣٩خدمات التعبئه والتغليف بالفئه  - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1493 
 

 جريدة 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 
 

    0453066  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ة مصريةشركة مساهم -كابيتال اجرو لالستيراد و التصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

قسم  -شارع جمال سالم  ٣٨الدور الرابع فوق االرضي و الميزانين بالعقار  ٤١شقة 
  الجيزة -الدقي 

  39 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣١فى مجال الفئه  ٣٥االستيراد والتصدير بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٣١فى مجال الفئه  ٣٩لفئه خدمات التعبئه والتغليف با - ٣٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1494 
 

 جريدة 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 
 

    0447362  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة اباريل ش.ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربيه المتحده -دبي  ٢٧٤٠١ص.ب 

  35 - 3 : المةــــــات العـــئف
  

  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
  ٣فى مجال الفئه  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1495 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447363  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ئوليه محدودهشركة ذات مس -شركة اباريل ش.ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربيه المتحده -دبي  ٢٧٤٠١ص.ب 

  35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
  ٣فى مجال الفئه  ٣٥جميع خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1496 
 

 جريدة 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 
 

    0450653  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمه  -شركة مصانع الدكتور الشبراويشي لعطور مستحضرات التجميل 
  مصريه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش ويصا واصف من ش مراد برج االمراء ٨

  35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣ة بالفئة مستحضرات تجميل الوارد - ٣الفئة 
  ٣في مجال الفئة  ٣٥المعرض الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1497 
 

 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452334  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -د محسن سيد عبد الرحيم سي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

) منشية ٥٣بحوض خارج زمام البحري  -٧٥ش مكة من ش المصانع (سابقا قطعة 
  القاهره -السالم الجديده  -مدينة السالم  -السد العالي 

  35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل بالفئة  - ٣الفئة 
عمال التجارية و خدمات االستيراد و التصدير و خدمات التسويق و البيع اال - ٣٥الفئة 

  ٣في مجال مستحضرات التجميل بالفئة  ٣٥و الشراء و االعالن بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1498 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454989  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -م عبد الحافظ خليل وشريكة عاطف عبد العظي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

- 3 : المةــــــات العـــفئ 35 
  

   ٣منتجات الفئة   - ٣الفئة 
  ٣٥تيراد والتصدير الواردة بالفئة خدمات البيع و التسويق وخدمات االس  - ٣٥الفئة 

 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 
 
 

1499 
 

 جريدة 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 
 

    0452197  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -مريان محروس رشدى ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع احمد سعيد اسيوط ثان اسيوط

- 35 : المةــــــات العـــفئ 41 
  

  ماعدا االستيراد والتصدير ٣٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٤١الخدمات الواردة بالفئه  - ٤١الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1500 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454400  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ركة  ذات مسئوليه محدودةش -صوت الدنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

حاره ابو  ٣ملحق بها شقه بالدور الثالث رقم  ١مكتب بمقر ادارى الدور االول رقم 
  شارع  مدخل كفر الدوار امام سوبر ماركت فتح هللا ٢المكارم منزل رقم 

  42 - 41 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥العالن الوارد بالفئه الدعايه وا - ٣٥الفئة 
  ٤١جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤١الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الوارد بالفئه  - ٤٢الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1501 
 

 جريدة 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 
 

    0448113  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  سئؤليه محدودهشركة ذات م -شركة الما لتصميم االزياء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزه -المهندسين  -شارع شهاب  -ش كمال ابراهيم ٣

  42 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  االكسسوارات ٢٦في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة   - ٣٥الفئة 
  ٤٢خدمات الفئة  - ٤٢الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1502 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450026  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -سيتاديل لالستشارات العقارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -بسرايات المعادي  ١٣شارع  ٦٤العقار رقم 

  42 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥ق عقاري بالفئة تسوي - ٣٥الفئة 
  ٤٢االستشارات بالفئة   - ٤٢الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1503 
 

 جريدة 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 
 

    0450027  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -سيتاديل لالستشارات العقارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -بسرايات المعادي  ١٣شارع  ٦٤م العقار رق

  42 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥تسويق عقاري بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٤٢االستشارات بالفئة   - ٤٢الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1504 
 

 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450028  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -تاديل لالستشارات العقارية سي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -بسرايات المعادي  ١٣شارع  ٦٤العقار رقم 

  42 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥تسويق عقاري بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٤٢االستشارات بالفئة   - ٤٢الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1505 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: نها طلب رقم قدم ع
 

    0448022  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة -شركة ماجازيو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشارع العام -صحنايا  -ريف دمشق  -سوريا 

  43 - 35 -30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠نتجات الواردة بالفئه جميع الم - ٣٠الفئة 
  ٣٠المتعلقه بالمواد الغذائيه بالفئه  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
 ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه-٤٣الفئة

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1506 
 

 جريدة 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 
 

    0451540  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصيه بسيطة -ابراهيم عبد الحميد ابراهيم وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ -مركز فوه قبريط بملك / حنان دسوقي احمد حفناوي  -كفر الشيخ 

  43 - 40 -35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠-٣٢في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
  ٤٠لفئة رقم خدمات ا - ٤٠الفئة 
  ٤٣خدمات الفئة رقم   - ٤٣الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1507 
 

 جريدة 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 
 

    0442701  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  السرايا الحمراء للتجارة العامة ش ذ م م

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

اإلمارات العربية  -دبي  ٢١٢مكتب  -مل سارة بناية أج -وادي الصفا  -دبي الند 
  المتحدة

  43 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي  - ٣٥الفئة 
  ٣٥بالفئة 
  ٤٣خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت بالفئة  - ٤٣الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1508 
 

 جريدة 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 
 

    0447820  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -توب ليفل للخدمات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديده  -شارع العروبة  ٦٦بالدور االرضى بالعقار  ١الوحدة رقم 

- 35 : المةــــــات العـــفئ 43 
  

فى مجال  ٣٥الدعاية و االعالن و االستيراد و التصدير الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
  الوجبات السريعه

  ٤٣المطاعم الوارده بالفئه  - ٤٣الفئة 
 



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
 
 
 

1509 
 

 جريدة 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 
 

    0450519  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد كمال عبد الرازق معوض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الفتح باكوس اول الرمل االسكندريه ٨٦٠

  43 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥تيك واى الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٤٣المطاعم الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1510 
 

 جريدة 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 
 

    0450520  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد كمال عبد الرازق معوض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الفتح باكوس اول الرمل االسكندريه ٨٦٠

  43 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥تيك واى الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٤٣المطاعم الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1511 
 

 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450521  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد كمال عبد الرازق معوض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الفتح باكوس اول الرمل االسكندريه ٨٦٠

  43 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥تيك واى الوارد بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٤٣المطاعم الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1512 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454094  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -محمد علي ابراهيم علي وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة نصر -نادي الزهور  -سوق  رابعة العدوية 

  43 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1513 
 

 جريدة 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 
 

    0454468  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه شخص واحد  -هدير محمد امين امين الدخميسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  التجمع الخامس ٠مبني االداري نادي ارابيال كومباوند ارابيال  ٤القاهره الجديده  رقم 

  43 - 35 : المةــــــات العـــئف
  

  ٣٥الدعاية و االعالن الواردة بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٤٣خدمات الفئه  - ٤٣الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1514 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454496  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -شوى ) ش.م.م الشركة العربية لخدمات المطاعم (سيخ م

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -ارض طرح النهر  -الدقي بجوار نادي القضاه  -شارع النيل ١٠٦

  43 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥خدمات التيك اواي بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٤٣جميع خدمات الفئة  - ٤٣الفئة 

 

التنازل عن البيان التجارى -  االشتراطات        :    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1515 
 

 جريدة 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 
 

    0450439  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -ريم عبد الحميد وشريكهما  -شركة الفا فارما

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزة -قسم الهرم  -بة متفرع بوا -شارع حدائق األهرام  ٦٥

  44 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣٥االستيراد و التصدير الوارده بالفئه  - ٣٥الفئة 
  ٤٤الخدمات الطبية و البيطرية و العناية الصحية الوارده بالفئه   - ٤٤الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1516 
 

 ةيجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  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 
 

    0450518  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -حسام الدين عدلي سيد البدراوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد هللا بن مسعود العصافره قبلى ثان المنتزة ١٢

  45 - 35 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ٤٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٥ة الفئ

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1517 
 

 جريدة 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 
 

    0454488  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردي   -محمود سيد محمود محمد معوض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بالدور االرضي ٢دراسة محل رقم ش بن بطوطه ال ٣القاهرة الجمالية 

  35 - 4 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٤الفحم الواردة بالفئة   - ٤الفئة 
  ٤في مجال الفئة  ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئة   - ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1518 
 

 جريدة 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 
 

    0450545  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

 :التسجيل طالب إسم
 

  شركه مساهمه مصريه -زيتا فارما للصناعات الدوائية ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -ش محمد النادي من ش حسن المأمون  ٣٦

  35 - 5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مكمل غذائي بالفئة  - ٥الفئة 
  ٣٥البيع والتسويق بالفئة  - ٣٥الفئة 

 



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
 
 
 

1519 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450966  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية -روتا بيوجين لالستثمارات الدوائية والكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -نة نصر مدي -المنطقة الثامنة  -ش عبد الحميد عبد الوهاب ٨

  35 - 5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
  ٥فى مجال الفئه  ٣٥خدمات التجاره العامه الوارده بالفئة  - ٣٥الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1520 
 

 جريدة 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 
 

    0453385  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -محمد أبو الخير وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الحى الرابع المجاورة الخامسة ملك جمعه محمد محمد   ٦٤/٤٥محل رقم بالعقار رقم  
  احمد مركز كفر سعد دمياط الجديده دمياط

  35 - 9 -8 -7 -6 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٦الواردة بالفئة (جميع المنتجات  - ٦الفئة 
  )٧جميع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٧الفئة 
  )٨جميع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٨الفئة 
  )٩جميع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٩الفئة 
-٨-٧-٦) في مجال الفئات (٣٥خدمات اإلستيراد والتصدير الوادرة بالفئة ( - ٣٥الفئة 

٩(  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ا طلب رقم قدم عنه
 

    0445030  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -الدلتا للصناعات االلكترونية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة القطام بعد محطة محالت ابو غالب غرب الرياح م منشأه القناطر امبابه

  35 - 11 -9 : مةالــــــات العـــفئ
  

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

    0445031  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصريةlشركه مساهمه  -الدلتا للصناعات االلكترونية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القطا بعد محطه محوالت ابو غالب غرب الرياح م. منشاه القناطر امبابه

  35 - 11 -9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
  ١١ردة بالفئه جميع المنتجات الوا - ١١الفئة 
  ١١،٩فى مجال الفئات ٣٥جميع الخدمات الواردة بالفئه-٣٥الفئة
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0435013  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  ذات مسئولية محدودة -شركة فوود اكسبرتس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة-مصر الجديدة  - ١٧شقة  - ٩شارع عمر بن الخطاب دور  ١١٤

  35 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ٩في مجال الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449146  

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  مساهمه   -سبيس سيفين للحلول التكنولوجية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -دجله المعادي  ٢١ب شارع   ١٧بالعقار رقم  ٢٤مكتب رقم 

  35 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩منتجات الفئه  - ٩الفئة 
  ٩في مجال الفئه  ٣٥زيع الوارده بالفئه التجاره والتو  - 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 
 

    0451706  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  اتصال للصناعات المتطورة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

زا الكائن بمنطقة المثلث ميدان بمشروع ارابيال بال ١الدور الثاني بالمبني اإلداري رقم 
 القاهرة الجديدة القاهرة-جمال عبد الناصر

  35 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ٩في مجال  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة   - ٣٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0436825  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدوده -شركة مواد للتجارة االلكترونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهره -مدينة نصر اول  -ش الدكتور مصطفى عبد السميع ١٠

  37 - 36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع خدمات الفئة  - ٣٦الفئة 
  ٣٧جميع خدمات الفئة  - ٣٧الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447393  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  لية محدودةشركة ذات مسئو -كيو ام سي للتطوير العقاري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الشيخ زايد  -مشروع الكورت يارد   F ٣٠٢مبني 

- 36 : المةــــــات العـــفئ 37 
  

  ٣٦خدمات الفئة  - ٣٦الفئة 
  ٣٧خدمات الفئة  - ٣٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452115  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ابو سومه للتنميه السياحيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -الزمالك    -أ ش حسن صبرى  ٤

  37 - 36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
  ٣٧اء المباني الوارد بالفئه خدمات تشيد و انش - ٣٧الفئة 
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1529 
 

 جريدة 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 
 

    0452116  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة ابو سومه للتنميه السياحيه    

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قاهرةال  -الزمالك    -أ ش حسن صبرى  ٤

  37 - 36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦الخدمات الواردة بالفئه رقم  - ٣٦الفئة 
  ٣٧خدمات انشاء المبانى الواردة بالفئه  - ٣٧الفئة 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452246  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -مة للتنمية السياحية شركة ابو سو

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزمالك  -أ ش حسن صبرى 

- 36 : المةــــــات العـــفئ 37 
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452247  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة ابو سومة للتنمية السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزمالك  -أ ش حسن صبرى 

  37 - 36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦لفئه جميع الخدمات الواردة با - ٣٦الفئة 
  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٧الفئة 
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1532 
 

 جريدة 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 
 

    0452249  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ابو سومة للتنمية السياحية ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -الزمالك  -صبرى  أ ش حسن

  37 - 36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - ٣٦الفئة 
  ٣٧خدمات تشييد وانشاء المبانى الواردة بالفئه  - ٣٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453541  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة ابو سومة للتنمية السياحية ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزمالك  -ش حسن صبري  ٤

  37 - 36 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٦الفئة 
  ٣٧اردة بالفئة انشاء و تشييد المباني الو - ٣٧الفئة 
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1534 
 

 جريدة 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 
 

    0453542  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ابو سومة للتنمية السياحية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -أ ش حسن صبري الزمالك  ٤

  37 - 36 : المةــــــالعات ـــفئ
  

   ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٦الفئة 
  ٣٧انشاء وتشييد المبانى الواردة بالفئة   - ٣٧الفئة 
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1535 
 

 جريدة 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 
 

    0451023  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -اري فايند ويل للتسويق العق

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز المدينة التجاري القطاع  ١٠٦بالدور الثاني الكائن داخل المبني   c5وحدة رقم 
  االول القاهرة الجديدة

  42 - 36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦خدمات الفئة  - ٣٦الفئة 
  ٤٢خدمات الفئة  - ٤٢الفئة 
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1536 
 

 جريدة 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 
 

    0452787  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -هاني عبد البديع امين امام  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش البطل احمد عبد العزيز _ عابدين _ القاهرة ٥

  43 - 41 -36 : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات العقارية ، وهي: اإلدارة والتمويل والوساطة وتأجير الشقق  - ٣٦الفئة 
والوحدات السكنية والممتلكات السكنية ؛ الخدمات العقارية ، أي إدارة واستئجار وتأجير 
المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة ؛ الخدمات العقارية ، أي اإلدارة والتمويل والوساطة 

ارات بالوقت ؛ خدمات إجازة عقارية ترتيب تبادل حصص الوقت ؛ عطلة وتأجير العق
توفير التمويل للتطوير العقاري. خدمات التمويل المتعلقة -تقاسم الوقت في العقارات ؛ 

بالتطوير العقاري. تمويل مشروعات التطوير العقاري. السمسرة العقارية؛ استثمار 
عقارية ؛ إدارة العقارات ؛ الخدمات العقارية؛ عقاري؛ التمويل العقاري ؛ االستشارات ال

وكاالت العقارات ؛ شؤون العقارات ؛ إدارة العقار؛ تقاسم األسهم العقارية؛ تأجير 
العقارات ؛ خدمات الوساطة العقارية ؛ خدمات االستثمار العقاري ؛ إدارة االستثمار 

؛ تخطيط االستثمار العقاري ؛ تقاسم الوقت في العقارات ؛ خدمات حيازة العقارات 
العقاري ؛ شراء العقارات لآلخرين ؛ خدمات وكالة العقارات السكنية ؛ استشارات 
االستثمار العقاري. إدارة الممتلكات العقارية ؛ خدمات وكالة العقارات التجارية ؛ 

االستثمار الرأسمالي في العقارات ؛ مكاتب اإلقامة (الممتلكات العقارية) ؛ الخدمات 
رية المتعلقة بالعقارات ؛ تأجير العقارات والممتلكات ؛ توفير المعلومات المتعلقة االستشا

بالملكية [العقارات] ؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بملكية العقارات ؛ خدمات إدارة 
العقارات المتعلقة بأماكن الترفيه ؛ خدمات إدارة العقارات المتعلقة بالمباني السكنية ؛ 

عقارات المتعلقة بمجمعات المباني ؛خدمات الوكالة لتأجير خدمات إدارة ال
العقارات؛الخدمات العقارية المتعلقة بإدارة االستثمارات العقارية. خدمات الوكالة 

العقارية لتأجير المباني. توفير المعلومات العقارية المتعلقة بالملكية واألرض ؛ توفير 
نترنت. خدمات اإلدراج العقاري إليجارات المعلومات المتعلقة بشؤون العقارات عبر اإل

المساكن وإيجارات الشقق ؛ خدمات الوكالة العقارية المتعلقة بشراء وبيع المباني ؛ 
تأجير الشقق ؛ خدمات تأجير الشقق ؛ إدارة الشقق ؛ تأجير إدارة الشقق السكنية ؛ 

توديوهات خدمات مكتب السكن [الشقق] ؛ اإلقامة (تأجير الشقق) ؛ تأجير شقق واس
  .٣٦وغرف، و بشكل عام جميع الخدمات الواردةبالفئة 

خدمات الترفيه التي تقدمها الفنادق؛ توفير المرافق الترفيهية في الفنادق ؛  - 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

ترتيب دورات التدريس للسياح ؛ توفير المرافق الترفيهية والترويحية. وسائل الترفيه؛ 
 يه] ؛ توفير الترفيه ؛ خدمات الترفيه في طبيعةخدمات الترفيه ؛ خدمات ملهى ليلي [ترف

تقديم الرقص الحي ، والعروض الموسيقية المتنوعة ؛ خدمات النوادي الصحية ، وهي 
توفير التعليمات والمعدات في مجال التمرين البدني ؛ توفير المرافق الرياضية 

مؤتمرات والترفيهية ؛ تنظيم وإدارة المعارض الحية والوظائف والمؤتمرات وال
والندوات واالجتماعات في مجاالت الثقافة والرياضة والترفيه ألغراض غير تجارية 

ر توفي -وغير تجارية ؛ حجز تذاكر المسرح واألوبرا وتذاكر الحفالت الموسيقية ؛ 
أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية ، مثل تنظيم األحداث الرياضية المجتمعية والثقافية ، 

الحية ، وأحداث الطهي ، واألحداث الفنية. تنظيم المؤتمرات  والعروض الموسيقية
وتنظيم المعارض لألغراض الثقافية والتعليمية؛ الترتيب لحجوزات التذاكر للعروض 

واألحداث الترفيهية األخرى ؛ خدمات نادي الصحة واللياقة البدنية ، أي تقديم 
ر معدات التمرين ؛توفير اإلرشادات واالستشارات في مجال التمرين البدني ؛ تأجي

مرافق اللياقة البدنية والتمارين الرياضية ؛ توفير التسهيالت لألنشطة الترفيهية؛ توفير 
حمامات سباحة؛ توفير مرافق للرياضات المائية ؛ توفير مرافق مالعب التنس 

واستئجار مالعب التنس وتعليم التنس ؛ تقديم خدمات ألعاب التسلية ؛ خدمات التخطيط 
ستقبال الزفاف. خدمات تخطيط وإدارة األحداث ، أي ترتيب وتنظيم وجدولة وتصميم ال

األحداث الخاصة ألغراض الترفيه االجتماعي ؛ خدمات الكازينو خدمات األلعاب في 
طبيعة ألعاب الكازينو ؛ خدمات المالهي ؛؛ تزويد ضيوف الفندق بمعلومات تعليمية 

ونقاط االهتمام القريبة من ممتلكات الفندق وترفيهية حول مناطق الجذب المحلية 
وتوزيع المواد المتعلقة بها ؛ المعارض الفنية، وبشكل عام جميع الخدمات الواردةبالفئة 

٤١.  
وكاالت السفر لترتيب اإلقامة. حجز الغرف للمسافرين ؛ حجز اإلقامة  - ٤٣الفئة 

ة السفر لحجز اإلقامة ؛ للمسافرين؛ خدمات وكاالت السفر لحجز الفنادق ؛ خدمات وكال
خدمات وكالة السفر لحجز المطاعم ؛ خدمات وكاالت السفر إلجراء الحجوزات الفندقية 

؛ خدمات وكالة السفر لحجز اإلقامة المؤقتة؛ حجز غرف الفنادق للمسافرين ؛ حجز 
السكن السياحي ؛ خدمات الوكالة السياحية لحجز اإلقامة، الفنادق وبيوت الشباب 

ومطعم العطالت واإلقامة السياحية ، وخدمات المطاعم ، وبار وصالة  والسكن ،
الكوكتيل ؛ خدمات سكن المنتجع ؛ توفير مرافق لألغراض العامة لالجتماعات ؛ توفير 
مرافق الحفالت والمناسبات االجتماعية للمناسبات الخاصة ؛ وخدمات حجز اإلقامة في 

تحفظات (اإلقامة المؤقتة) ؛ خدمات الفنادق الفنادق لآلخرين ؛ استئجار سكن مؤقت ؛ ال
والموتيالت والبار والمقاهي والمطاعم والحفالت والمطاعم ؛ تأجير قاعات لعقد 

الوظائف والمؤتمرات والمعارض والندوات واالجتماعات ؛ الفنادق؛ خدمات فندقية؛ 
 ؛ خدماتحجوزات فندقية؛ معلومات الفندق؛ فنادق المنتجع خدمات المطاعم الفندقية 

المطاعم الفندقية ؛ ترتيب اإلقامة في الفنادق ؛ توفير اإلقامة في الفنادق ؛ خدمات حجز 
الفنادق ؛ خدمات اإلقامة في الفنادق ؛ خدمات الفنادق والمنتجعات ؛ الفنادق والموتيالت 
 ؛توفير اإلقامة في الفنادق ؛ حجز اإلقامة في الفندق ؛ خدمات حجز اإلقامة في الفنادق ؛

خدمات حجز غرف الفنادق ؛ المعلومات المتعلقة بالفنادق ؛ إجراء حجوزات فندقية 
لآلخرين ؛ توفير خدمات الفنادق والموتيالت ؛ الخدمات الفندقية للعمالء المفضلين ؛ 

ترتيب الوجبات في الفنادق ؛ خدمات المطاعم التي تقدمها الفنادق ؛ مكاتب اإلقامة 
إلقامة في الفنادق ؛ توفير مرافق المعارض في الفنادق ؛ [الفنادق ، النزل] ؛ حجز ا

الخدمات االستشارية المتعلقة بالمنشآت الفندقية ؛ حجز غرف الفنادق للمسافرين ؛ 
خدمات وكالة الحجز للسكن في الفندق ؛ خدمات الوكالة لحجز اإلقامة في الفنادق ؛ 
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 جريدة 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

ومات المتعلقة بالفنادق ؛ توفير خدمات مكاتب اإلقامة [الفنادق ، النزل] ؛ توفير المعل
اإلقامة في الفنادق والموتيالت. خدمات وكاالت السفر إلجراء الحجوزات الفندقية 

؛خدمات وكالة السفر لحجز اإلقامة في الفنادق ؛ تقديم معلومات عبر اإلنترنت تتعلق 
ف ربحجوزات الفنادق ؛ خدمات حجز الفنادق المقدمة عبر اإلنترنت ؛ توفير حجز الغ

وخدمات حجز الفنادق ؛ الفنادق وبيوت الشباب والسكن واإلجازات واإلقامة السياحية ؛ 
خدمات الضيافة [اإلقامة والطعام والشراب] ؛ خدمات تقديم الطعام ألجنحة الضيافة ؛ 
توفير سكن مؤقت كجزء من باقات الضيافة ؛ بيوت سياحية ؛ خدمات منازل سياحية ؛ 

[اإلقامة] ؛ حجز السكن السياحي ؛ترتيب سكن للسياح ؛ خدمات المعسكر السياحي 
خدمات الوكالة السياحية لحجز اإلقامة ؛ تأجير مساكن مؤقتة في بيوت العطالت والشقق 

؛ توفير سكن مؤقت في شقق العطالت ؛ تقديم خدمات المطاعم ؛ خدمات معلومات 
) ؛ -عم (خدمة ذاتية المطاعم، خدمات حجز المطاعم ؛ خدمات المطاعم المتنقلة ؛ مطا

مطاعم الوجبات السريعة؛ خدمات المطاعم ذاتية الخدمة ؛ خدمات مطاعم الوجبات 
السريعة ؛ خدمات المطاعم والبار ؛ خدمات المطاعم التي تتضمن مرافق البار 

المرخصة ؛ توفير المعلومات المتعلقة بالمطاعم ؛ توفير الطعام والشراب في المطاعم 
الطعام والشراب في المطاعم والحانات ؛ تقديم الطعام والشراب  والحانات ؛ تقديم

  .٤٣للضيوف في المطاعم ؛ الحانات، وبشكل عام جميع الخدماتالواردةبالفئة 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452244  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  لتنمية السياحية ش.م.مشركة ابو سومة ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزمالك   -ش حسن صبرى  ٤

  44 - 43 -36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
  ٤٣جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
  ٤٤جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0446523  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -باس   -شركة باي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -التحرير  -باب الوق  -شارع يوسف الجندى  ١١

  44 - 36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦خدمات الفئة  - ٣٦الفئة 
  ٤٤خدمات الفئة  - ٤٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449400  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -جاالكسي جامينج انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  ٨٩١١٩سبينسر ستريت الس فيغاس نيفادا  ٦٧٦٧كوربوريشن نيفادا 
  االمريكية

  42 - 41 -37 -28 : المةــــــات العـــفئ
  

اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة الجمنازية واألدوات الرياضية غير  - ٢٨الفئة 
 ٢٨الفئة الواردة في فئات أخرى، زينة لشجرة عيد الميالد وجميع المنتجات الوارده ب

  وال ترد ضمن فئات أخري. ا
إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب أو التجميع وجميع الخدمات  - ٣٧الفئة 

  وال ترد ضمن فئات أخري. ٣٧الواردة بالفئة 
التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية وجميع  - ٤١الفئة 

  ال ترد ضمن فئات أخرى "و ٤١الخدمات الواردة بالفئة 
   - ٤٢الفئة 

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

  وال ترد ضمن فئات أخري. ٤٢الواردة بالفئة 
  

 

٤٤٩٢٢٦العالمة 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 ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448018  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة  -شركة سمارت للسيارات (سمارت كار) ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -يشينى المعادى  كورنيش النيل تقسيم الش ١٥١

  37 - 7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٧الفئة 
  ٧فى مجال الفئة  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452146  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل طالب إسم
 

  فرد اردنى الجنسية -سيف محمود شحادة التلهوني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمان المملكة االردنيه الهاشميه

  38 - 24 -9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٤الفئة 
  ٣٨ميع الخدمات الواردة بالفئه ج - ٣٨الفئة 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452377  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -احمد محمد عطية وشريكتة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

جهه الشمال  ١س غرفه رقم ش التسعين الجنوبى التجمع الخام ٩فيال  ٢شقه رقم 
  القاهره الجديده

-36 : المةــــــات العـــفئ 37- 38 - 42 
  

   ٣٦جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٦الفئة 
  ماعدا المقاوالت  ٣٧جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٧الفئة 
  ٣٨جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٣٨الفئة 
  ٤٢ردة بالفئه جميع الخدمات الوا - ٤٢الفئة 

 

كال على حدى فى الوضع العادى NDGاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف ان دى جى 
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1545 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452782  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئوليه محدوده شركة  -شركة سكوترز رابيت لتكنولوجيا المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

S9  الوحده رقمL101  القاهره -باب اللوق التحرير  -شارع يوسف الجندي  

  40 - 39 -38 : المةــــــات العـــفئ
  

توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد، خدمة اتاحة الوصول الي  - ٣٨الفئة 
  ).٣٨يع الخدمات الواردة بالفئة (قواعد البيانات، وبشكل عام جم

خدمات التوصيل (الديلفيري)، تعبئة وتخزين ونقل وتوصيل السلع والمواد  - ٣٩الفئة 
الغذائية، لوجستيات سالسل التوريد واالمداد للسلع والمواد الغذائية بما في ذلك التعبئة 

ع الخدمات جميوالتغليف والتخزين والنقل والتوصيل بكافة طرق التوصيل، وبشكل عام 
  ).٣٩الواردة بالفئة (

الجزارة؛ طحن الحبوب والغالل وجرش النباتات، تجميع المواد حسب  - ٤٠الفئة 
الطلب [لآلخرين]، حفظ األطعمة والمشروبات، تجميد األطعمة، طحن الدقيق، عصر 

 الفواكه، أعمال الطحن، معالجة الزيت، ذبح الحيوانات والطيور، معالجة المياه، وبشكل
  ).٤٠عام جميع 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 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450638  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -بالك سيد لالغذية والمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر الجديدة -ش العروبة  ٤٤ - الدور الخامس - ٥٥شقة 

  41 - 38 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨الموقع االلكتروني بالفئة  - ٣٨الفئة 
  ٤١التنظيم الوارد بالفئة  - ٤١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452014  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -ران وسام الدين محمد حسن سويلم نو

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -برج بدر  -مصر حلوان الزراعي  ٥٦

  41 - 38 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٣٨موقع الكتروني الوارد بالفئة  - ٣٨الفئة 
  ٤١تنظيم المعارض الوارد 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 
 

    0454706  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  نادي وادي دجلة -زهراء المعادي  -الشطر الرابع 

  41 - 38 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨خدمات الفئة  - ٣٨الفئة 
  ٤١خدمات الفئة  - ٤١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453039  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  مساهمة مصرية  -شركة منظومة للحلول التكنولوجية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  -مساكن شيراتون  -ساكن التعاونيات م ٥٤

  42 - 38 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٨موقع الكتروني بالفئة  - ٣٨الفئة 
  ٤٢خدمات 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 
 

    0443550  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/25  

 :يلالتسج إسم طالب
  

شركة مساهمة مؤلفة وفقا لقوانين الواليات المتحده  -أدفانس ماجازين بابليشرز انك 
  االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه - ١٠٠٠٧نيويورك  -وان ورلد تريد سنتر نيويورك  

  43 - 38 : المةــــــات العـــفئ
  

ت؛ توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت ولوحات النشرات خدمات االتصاال - ٣٨الفئة 
اإللكترونية؛ توفير الوصول إلى قواعد البيانات وبوابات الويب والبريد واألخبار؛ 
خدمات بث المواد السمعية والبصرية والبرمجة عبر الشبكات الرقمية والهواتف 

ت؛ خدمات البث المحمولة واألقمار الصناعية والكابالت وتلفزيون البث واإلنترن
  المباشر؛ خدمات البث الصوتي.

  خدمات المطاعم والفنادق والبارات والمالهي الليلية. - ٤٣الفئة 
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1551 
 

 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451612  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدوده -ذائيه  شركه سي فوود فاكتوري لتوريد المنتجات الغ

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -المنطقه الثامنه  -ش زكريا عثمان متفرع من ش محمد مقلد 

  39 - 30 -29 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٩منتجات الفئه  - ٢٩الفئة 
  ٣٠منتجات الفئه  - ٣٠الفئة 
  ٣٠ - ٢٩في مجال  ٣٩تغليف الوارده بالفئه خدمات التعبئه وال-٣٩الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453384  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  توصية بسيطة -شركة الصناعات الغذائية المتطورة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العاشر من رمضان B4لصناعيه شرق المنطقة ا ١١٢قطعه 

  39 - 29 : المةــــــات العـــفئ
  

  منتجات اللحوم  - ٢٩الفئة 
  ٣١ - ٣٠ - ٢٩فى مجال الفئات  ٣٩خدمات التعبئه والتغليف بالفئه  - ٣٩الفئة 
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1553 
 

 جريدة 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 
 

    0452657  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل سم طالبإ
 

  شركة توصية بسيطة -ايهاب ابراهيم فهمي و شريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينه  ١٠المنطقة  ٣٧بلوك  ٣١عماره الصفا ش الدكتور محمود صالح ابو زيد قطعه 
  نصر اول القاهرة

  45 - 39 -36 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٦ الخدمات الواردة بالفئه - ٣٦الفئة 
  ٣٩النقل و الشحن الوارد بالفئه  - ٣٩الفئة 
  ٤٥الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452296  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -أوه اتش ان ام لالستثمارات ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
  

دبي ،  -، تالل البرشاء  ٢، شارع الخريف  ٩،  ٠٨سي  ١٧مكتب  -برج اي رايس 
  . ١٢٨٧٥٥االمارات العربية المتحدة ، صندوق بريد 

  39 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

 األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير - ٩الفئة 
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 
والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ التعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف 

أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو 
نات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، أقراص فيديوية الصور، حامالت بيا

رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية، آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت 
تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، 

  وال ترد ضمن فئات أخري. ٩ردة بالفئة أجهزة إطفاء الحرائق وجميع هذه المنتجات وا
النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت و السفر وجميع هذه الخدمات  - ٣٩الفئة 

  وال ترد ضمن فئات أخري. ٣٩واردة 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 
 

    0452685  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -رشاد فتح هللا عبد الرؤوف دسوقى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كوم حماده بالبحيره -عزبه الشريف الغربيه 

  40 - 29 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٢٩الدواجن الوارده بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٤٠مجزر الي دواجن بالفئه  - ٤٠الفئة 

 

وغيرها ٢٧١٧٦٥العالمة مرتبطة مع العالمة  -طات        :      االشترا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452689  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه  -رشاد فتح هللا عبد الرؤوف دسوقى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة البحيرة --كوم حماده  -لشريف الغربيه عزبه ا

  40 - 29 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٢٩الدواجن الوارده بالفئه  - ٢٩الفئة 
  ٤٠مجزر الي دواجن بالفئه   - ٤٠الفئة 

 

واخره  ٢٧١٧٦٥االشتراطات        :      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 

 
  

: رقم قدم عنها طلب 
 

    0449287  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -برايس هاوس ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع محمود ممفيس والشهيد  -الدور  االول علوى  -الشرق برج كمالو  -بور سعيد 
  عادل مرسي

  45 - 41 -40 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٠خدمات الفئة رقم  - ٤٠الفئة 
  ٤١خدمات الفئة رقم  - ٤١الفئة 
  ٤٥خدمات الفئة رقم  - ٤٥الفئة 

 

 EGYPTفى الوضع العادى والتنازل عن ايجيبت   Pاالشتراطات        :      التنازل عن حرف بى 
على حدى
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448406  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه  -بنشمارك للخدمات التعليمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -خدمات النرجس  ٢٠

  42 - 41 -25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥س الواردة بالفئة المالب - ٢٥الفئة 
  ٤١المدارس الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
  ٤٢االسشارات 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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449228  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :جيلالتس إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -جرين دايموند 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدخل المعادي  - ١١الدور  ١٣١مكتب رقم  -برج مامكو  -شارع كورنيش النيل  ١
  محافظة القاهرة

  44 - 42 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٢خدمات الفئة  - ٤٢الفئة 
 ٤٤خدمات الفئة-٤٤الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  لعالمة ا

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0445715  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمة مصريه -طاقة مصر لحلول الطاقة ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -صالح سالم  -عمارات العبور  ١١عقار 

  42 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
  ٤٢جميع الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449520  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -هشام محمود ابراهيم احمد الشرقاوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٩شقه  -القاهره الدور الخامس  -المقطم  -الهضبه العليا  - ٩شارع  ٩٠٨٠قطعه 

  42 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩منتجات الفئه  - ٩الفئة 
  ٤٢خدمات الفئه  - ٤٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453963  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة بوليدو لتجارة  المواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ش  ١/٢٠٤٤بسنتر سيلفر مول التجاري بالقطعة رقم  ٣برج  ٥الوحدة االدارية رقم 
  اكتوبر ٦المحور المركزي مدينة 

  43 - 30 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣٠منتجات الفئة  - ٣٠الفئة 
  ٤٣خدمات كافيهات ومطاعم بالفئة  - ٤٣الفئة 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452117  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة ابو سومه للتنميه السياحيه 

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

  القاهرة  -الزمالك    -أ ش حسن صبرى  ٤

  44 - 43 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤٣الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٣الفئة 
  ٤٤الخدمات الواردة بالفئه  - ٤٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448717  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -كنز أويل للخدمات البترولية وتعبئة الزيوت والشحوم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظةالسويس--شمال خليج السويس  -بمنطقة عتاقة الصناعية  ١٦٥قطعة 

  39 - 4 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤واردة بالفئة الزيوت و الشحوم ال - ٤الفئة 
  ٤في مجال الفئة  ٣٩التعبئة و التغليف الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 

 

٣٨٨٨١٦االشتراطات        :      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 
 

    0449787  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -األندلس للصناعات الدوائية  شركة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  10 - 5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المكمالت الغذائية بالفئة  - ٥الفئة 
  ١٠مستلزمات طبيه بالفئة  - ١٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: عنها طلب رقم قدم 
 

    0449919  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -حبوبة فاميلى لالستيراد و التصدير  -فايز علي محمود علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك / على محمود على -القليوبية  -القناطر الخيرية  -عزبة الرملية 

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

  ٦منتجات الفئة  - ٦الفئة 
  ٧منتجات الفئة  - ٧الفئة 

  
  ٨منتجات الفئة  - ٨الفئة 
  ٩منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ١٠منتجات الفئة  - ١٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449926  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى -فردي  -فايز على محمود على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -القناطر الخيرية  -دار الكتب  -عزبة الرملية 

  9 - 8 -7 -6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦منتجات الفئة  - ٦الفئة 
  ٧منتجات الفئة  - ٧الفئة 
  ٨ئة منتجات الف - ٨الفئة 
  ٩منتجات الفئة  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448374  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -وحيد سعيد سليمان عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -لقناطر الخيرية باسوس شارع الرشاح ملك سعيد عبد الصمد ا

  8 - 7 -6 : المةــــــات العـــفئ
  

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

    0446086  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى سعيد رياض العربي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه ابيار مركز كفر الزيات

  9 - 8 -7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٧الفئة 
  ٨الفئه جميع المنتجات الواردة ب - ٨الفئة 
  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1570 
 

 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0443663  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -وائل اسماعيل محمد السعيد شحاتة وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

والجمال بملك / جاذبيه محمد محمد عبد  ١٢المطرية ش مستجد  -لدقهلية محافظة ا
  الوهاب الريس

  11 - 9 -7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع منتجات الفئة  - ٧الفئة 
  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  ١١جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452271  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

 - EDGECORE ELECTRONICS FZCOادجيكور الكترونكس ش م ح  
  شركة محدودة المسئولية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، جبل على، دبي، اإلمارات العربية المتحدة٠٨١٢مكتب رقم اف زد جي او ايه 

  11 - 9 -7 : المةــــــات العـــفئ
  

مطاحن البن والقهوة، خالط بحامل (معالجات أغذية)، صانع سندوتشات،  - ٧الفئة 
صانع بسكويت الوفل (معالجات أغذية)، صانع خبز ساخن (معالجات أغذية)، مكانس 

  ) ٠٧كهربائية، صانع عصائر/خالطات الواردة بالفئة ( 
   ) ٠٩مكواة يد الواردة بالفئة (  - ٩الفئة 
صانع قهوة (ماكينة تحضير القهوة، تكيف هواء، ثالجات، صانع  - ١١الفئة 

شاي/سخان مياه، قالية تعمل بالهواء، أفران/أفران الهواء الساخن، موقد غاز أو موقد 
  ) ١١كهربائي، ردياتيرات مملوئة بالزيت، مكواه بخار للمالبس 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 

 
  

: رقم قدم عنها طلب 
 

    0454608  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -أيمن عبد المنعم عبد الهادي إبراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

محافظة   -منطقة الصناعات الصغيرة ، الحي الصناعي  ١٦٩القاهرة الجديدة ق 
 القاهرة

  11 - 9 -7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ) ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ٧الفئة 
  ) ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ٩الفئة 
  )١١جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ١١الفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: ا طلب رقم قدم عنه
 

    0454610  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -أيمن عبد المنعم عبد الهادي إبراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

   -منطقة الصناعات الصغيرة ، الحي الصناعي  ١٦٩القاهرة الجديدة ق 
  محافظة القاهرة 

  11 - 9 -7 : المةــــــالع اتـــفئ
  

  ) ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ٧الفئة 
  ) ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ٩الفئة 
  )١١جميع المنتجات الواردة بالفئة ( -١١الفئة

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1574 
 

 جريدة 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 
 

    0454613  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -أيمن عبد المنعم عبد الهادي إبراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

محافظة  --منطقة الصناعات الصغيرة ، الحي الصناعي  ١٦٩القاهرة الجديدة ق 
  القاهرة

-7 : المةــــــات العـــئف 9 - 11 
  

  ) ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ٧الفئة 
  ) ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ٩الفئة 
  )١١جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ١١الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1575 
 

 جريدة 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 
 

    0433566  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -جمال محمد احمد دسوقى و شريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الساحل  -ميدان فيكتوريا  -أ  ٤٢٨

  11 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

   ٩جميع منتجات الفئه رقم  - ٩الفئة 
  ١١جميع منتجات الفئه رقم  - ١١الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1576 
 

 جريدة 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 
 

    0451452  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -محمد احمد على محمد ابو اسماعيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برج المعمورة مدينه نصر المخيم الدائم ٦

  11 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1577 
 

 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451459  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل طالب إسم
  

  مصري الجنسيه -فرد  -محمد احمد على محمد ابو اسماعيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برج المعمورة مدينه نصر المخيم الدائم ٦

  11 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1578 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451462  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -محمد احمد على محمد ابو اسماعيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برج المعمورة مدينه نصر المخيم الدائم ٦

  11 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

1579 
 

 جريدة 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 
 

    0451465  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  سيهمصري الجن -فرد  -محمد احمد على محمد ابو اسماعيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برج المعمورة مدينه نصر المخيم الدائم ٦

  11 - 9 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

 


