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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401259  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -الفجالة لالدوات الصحية  مجمع -اسامه حسن حسين مصطفى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 6مدينة  -الدور الثانى علوى  - 234مكتب رقم  -مجمع على الدين مبنى ب  12الحى 
  اكتوبر 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  42خدمات واعمال الديكور الواردة بالفئة  - 42الفئة 
 

التنازل عن الحروف  - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
وعن البيان التجارى كال على حدى
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  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401272  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  انين والية ديالويرشركة مساهمة مؤلفة طبقا لقو -فاسبوك ، انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية  - 94025ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  1601

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

تصميم وتطوير أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات؛ خدمات الكمبيوتر، وهي  - 42الفئة 
خدمين المسجلين لتنظيم المجموعات واالجتماعات إنشاء مجتمعات افتراضية للمست

والمناسبات والمشاركة في المناقشات والمشاركة في شبكات التواصل االجتماعي 
والتواصل فيما يتعلق باألعمال والتواصل المجتمعي؛ خدمات الكمبيوتر، وال سيما 

وعقد إلكترونية على شبكة اإلنترنت لآلخرين لتنظيم ] تسهيالت[استضافة مواقع 
االجتماعات والمناسبات والمناقشات التفاعلية عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ 

خدمات الكمبيوتر في طبيعة ملفات التعريف الشخصية والجماعية المخصصة أو 
صفحات الويب التي تحتوي على معلومات محددة من قبل المستخدم، بما في ذلك، 

ور والنصوص والمحتوى والبيانات؛ خدمات المحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والص
الكمبيوتر، وهي توفير محركات البحث للحصول على البيانات على شبكات اإلنترنت 
وشبكات االتصاالت؛ توفير تسهيالت عبر اإلنترنت تتضمن تقنية تمكن المستخدمين 

عبر اإلنترنت من إنشاء ملفات التعريف الشخصية التي تتضمن معلومات شبكات 
اصل االجتماعي ومعلومات شبكات التواصل فيما يتعلق باألعمال، لنقل وتبادل هذه التو

المعلومات بين مرافق متعددة عبر اإلنترنت، وللمشاركة في شبكات التواصل 
االجتماعي، وإدارة حسابات شبكات التواصل االجتماعي الخاصة بهم؛ توفير البرامج 

نشاء مجتمع افتراضي وبث المحتوى لشبكات التواصل االجتماعي وإ] البرمجيات[
السمعي ومحتوى الفيدو الصور والنصوص البيانات؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات 

)ASP( وهي استضافة تطبيقات البرامج لآلخرين؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات ،
)ASP ( لتمكن أو تسهل إنشاء وتحرير ورفع وتنزيل ] برمجيات[التي تتضمن برامج

وتدوين وتدفق ] وضع العالمات على[ومشاهدة ونشر وعرض وتصنيف والوصول إلى 
وربط وتدوين الحواشي اإليضاحية واإلشارة إلى الشعور والرأي حول والتعليق على 
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وتضمين وإرسال ومشاركة أو توفير الوسائط اإللكترونية أو المعلومات األخرى عبر 
نترنت التي تمكن شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير خدمة شبكه اإل

المستخدمين من نقل بيانات الهوية الشخصية وتبادل بيانات الهوية الشخصية مع وبين 
اإلنترنت المتعددة؛ توفير المعلومات من الفهارس القابلة للبحث وقواعد ] مرافق[مواقع 

بيانات المعلومات، بما في ذلك النصوص والوثائق اإللكترونية وقواعد البيانات 
والوسائط اإللكترونية والصور والمحتوى السمعي البصري ] الجرافيكس[ت والرسوما

غير القابلة للتنزيل ] برمجيات[عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير برامج 
فيما يتعلق بالتجارة اإللكترونية للسماح للمستخدمين بإجراء معامالت األعمال 

اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛خدمات  اإللكترونية عبر شبكة] واألعمال التجارية[
) API(الكمبيوتر، وال سيما، موفر خدمة التطبيقات التي تضم واجهة برمجة تطبيقات 

للسماح للمستخدمين بإجراء معامالت األعمال اإللكترونية عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ 
ال التي تتضمن برامج إلرسال واستقب) SAAS(كخدمة ] البرمجيات[خدمات البرامج 

الرسائل اإللكترونية واإلشعارات والتنبيهات اإللكترونية ولتسهيل معامالت األعمال 
اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير ] واألعمال التجارية[

الستخدامها في تصميم وإدارة وقياس وتحليل ونشر وخدمة الدعاية ] برمجيات[برامج 
) API(ة التطبيقات التي تضم واجهة برمجة تطبيقات واإلعالن لآلخرين؛ موفر خدم

إلداره وتتبع وعمل تقارير وقياس تخطيط وسائل االعالم، وشراء وسائل االعالم 
واإلعالن عن اآلخرين؛ خدمات موفر برنامج شراء اإلعالنات عبر اإلنترنت، وهي 

للدعاية واإلعالن  توفير برامج البرمجيات غير قابلة للتنزيل للسماح للمشترين والبائعين
عبر اإلنترنت لشراء وبيع قائمة المخزون المعلن عنه؛ خدمات برنامج يستخدم كخدمة 

)PAAS ( يضم برامج برمجيات الستخدامها في شراء اإلعالنات ونشرها؛ خدمات
، التي تتضمن برمجيات الستخدامها في شراء وبيع )ASP(موفر خدمة التطبيقات 

يم وتحسين واستهداف وتحليل وتسليم وتغطية الدعاية وتصميم وإدارة وتتبع وتقي
، التي )ASP(واإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات 

تتضمن برمجيات الستخدامها في تصميم وإدارة الدعاية واإلعالن والتسويق عبر 
الستخدام مع اإلنترنت؛ تصميم وتطوير برامج ألعاب الكمبيوتر وبرامج ألعاب الفيديو ل

أجهزة الكمبيوتر وأنظمة برامج ألعاب الفيديو وشبكات الكمبيوتر؛ تطوير األجهزة 
الستخدامها فيما يتعلق باأللعاب اإللكترونية والتفاعلية وألعاب الوسائط المتعددة؛ 

خدمات تطوير األلعاب اإللكترونية والتفاعلية وألعاب الوسائط المتعددة؛ توفير تسهيالت 
عبر اإلنترنت تمنح المستخدمين القدرة على رفع وتعديل وتبادل محتوي الواقع ] مواقع[

عبر اإلنترنت ] مواقع[االفتراضي والمعلومات والخبرات والبيانات؛ توفير تسهيالت 
تمنح المستخدمين القدرة على رفع وتعديل وتبادل محتوي الواقع المعزز والمعلومات 

اإللكترونية التي تمنح المستخدمين القدرة على رفع  والخبرات والبيانات؛ توفير المواقع
وتعديل وتبادل محتوي الواقع المختلط والمعلومات والخبرات والبيانات؛ خدمات 

التصميم والهندسة والبحث والتطوير واالختبار في مجال تطوير برمجيات تطبيقات 
الروابط [ترونية األجهزة النقالة فيما يتعلق باستخدام وتشغيل وصالت اإلحالة اإللك

؛ االستشارات التقنية في مجال تطوير برمجيات تطبيقات األجهزة النقالة فيما ]التشعيبية
؛ توفير ]الروابط التشعيبية[يتعلق باستخدام وتشغيل وصالت اإلحالة اإللكترونية 

التي تمكن من تطوير وتقييم واختبار وصيانة تطبيقات برامج ] البرمجيات[البرامج 
النقالة ألجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ الخدمات التعليمية، وهي تنظيم وعقد األجهزة 

المؤتمرات والحلقات الدراسية في مجاالت الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء؛ توفير 
خدمات مصادقة المستخدم باستخدام تقنية التسجيل األحادي وتكنولوجيا البرمجيات 
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خدمات مصادقة المستخدم للتحويالت اإللكترونية  لمعامالت التجارة اإللكترونية؛ توفير
لألموال وبطاقات االئتمان والخصم ومعامالت الشيكات اإللكترونية باستخدام تقنية 

للسماح ) API(التسجيل األحادي وتكنولوجيا البرمجيات؛ توفير واجهة برمجة تطبيقات 
ر اإلنترنت؛ توفير برامج للمستخدمين بإجراء المعامالت النقدية لألعمال اإللكترونية عب

يضم برامج ) PAAS(لمعالجة المدفوعات اإللكترونية؛ خدمات برنامج يستخدم كخدمة 
] واألعمال التجارية[كمبيوتر تسمح للمستخدمين بإجراء األعمال ] برمجيات[

) API(ومعامالت التجارة اإللكترونية؛ توفير برامج واجهة برمجة تطبيقات 
ة اإللكترونية وبث المحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والصور الستخدامها في المراسل

يضم برامج برمجيات ) PAAS(والنصوص والبيانات؛ خدمات برنامج يستخدم كخدمة 
كمبيوتر للمراسلة اإللكترونية وبث المحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والصور 

رامج والبيانات؛ توفير ب] الجرافيكس[الفوتوغرافية والنصوص والرسومات 
] برمجيات[للمراسلة اإللكترونيه؛ خدمات رسم الخرائط؛ توفير برامج ] برمجيات[

التي تتضمن برامج ) ASP(لخدمات رسم الخرائط؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات 
لتبادل وعرض موقع المستخدم ] برمجيات[لخدمات رسم الخرائط؛ توفير برامج 

قديم التوصيات؛ خدمات موفر خدمة والتخطيط لألنشطه مع المستخدمين اآلخرين وت
لتمكن أو تسهل تبادل وعرض ] برمجيات[، التي تتضمن برامج )ASP(التطبيقات 

موقع المستخدم والتخطيط لألنشطه مع المستخدمين اآلخرين وتقديم التوصيات؛ توفير 
لألغراض االجتماعية ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ خدمات ] برمجيات[برامج 

لتمكن أو تسهل ] برمجيات[، التي تتضمن برامج )ASP(لتطبيقات موفر خدمة ا
] البرمجيات[التواصل االجتماعي ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ توفير البرامج 

، التي تتضمن )ASP(إلجراء الحجز والحجوزات؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات 
] برمجيات[برامج لتمكن أو تسهل إجراء الحجز والحجوزات؛ توفير ] برمجيات[برامج 

، )ASP(أو شراء البضائع والسلع والخدمات؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات / لطلب و
أو شراء البضائع والسلع / لتمكن أو تسهل طلب و] برمجيات[التي تتضمن برامج 

تحديد وإدراك الموقع للبحث عن وتحديد ومشاركة ] برمجيات[والخدمات؛ توفير برامج 
ع والخدمات والمناسبات ذات األهمية؛ خدمات موفر خدمة مواقع البضائع والسل

تحديد وإدراك الموقع للبحث عن ] برمجيات[، التي تتضمن برامج )ASP(التطبيقات 
وتحديد ومشاركة مواقع البضائع والسلع والخدمات والمناسبات ذات األهمية؛ توفير 

لخاصة التي أنشأها إلنشاء وإدارة والوصول إلى المجموعات ا] البرمجيات[البرامج 
للبحث عن ] برمجيات[ويديرها المستخدم داخل المجتمعات االفتراضية؛ توفير برامج 

االهتمام والمناسبات والمعالم وفرص العمل والترفيه ] مجاالت[وتحديد نقاط 
والمناسبات الثقافية والتسوق والعروض المحلية والقائمة على الموقع؛ توفير برامج 

للتعرف على ] برمجيات[عن فرص العمل وتحديدها؛ توفير برامج للبحث ] برمجيات[
لتوفير سوق ] برمجيات[والسماح للمستخدمين باالتصال بممثلي الحكومة؛ توفير برامج 

لتوفير معلومات عن الطقس حسب الموقع؛ توفير ] برمجيات[افتراضية؛ توفير برامج 
مات األحداث الجارية؛ توفير توفر ربط لـ أو بث األخبار أو معلو] برمجيات[برامج 
لتسهيل التفاعل والتواصل بين البشر وبرامج الذكاء االصطناعي؛ ] برمجيات[برامج 

لتمكن أو تسهل ] برمجيات[، التي تتضمن برامج )ASP(خدمات موفر خدمة التطبيقات 
التفاعل والتواصل بين البشر وبرامج الذكاء االصطناعي؛ تصميم مؤثرات الواقع 

الواقع االفتراضي لالستخدام في تعديل الصور الفوفوغرافية والصور والفيديو المعزز و
والمحتوى السمعي والبصري؛ توفير المواقع على اإلنترنت التي تتيح للمستخدمين 

القدرة على رفع وتعديل ومشاركة محتوى الواقع االفتراضي والبيانات؛ توفير مواقع 
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علي تحميل وتعديل وتبادل محتوي وبيانات علي اإلنترنت تتيح للمستخدمين القدرة 
الواقع المعزز؛ توفير مواقع علي اإلنترنت تتيح للمستخدمين القدرة علي تحميل وتعديل 

وتبادل محتوي وبيانات الواقع المختلط؛ موفر برنامج شراء إعالنات الفيديو عبر 
وبائعي إعالنات اإلنترنت، وهي توفير برامج برمجيات غير قابلة للتنزيل تتيح لمشتري 

الفيديو عبر اإلنترنت شراء وبيع قائمة مخزون إعالنات الفيديو؛ برنامج يستخدم كخدمة 
)PAAS ( يضم برامج برمجيات الستخدامها في شراء ونشر الدعاية واإلعالن؛ خدمات

، التي تتضمن برمجيات الستخدامها في شراء وبيع )ASP(موفر خدمة التطبيقات 
ن واستهداف وتحليل وتسليم وتغطية الدعاية واإلعالن والتسويق وتتبع وتقييم وتحسي

، التي تتضمن برمجيات )ASP(عبر اإلنترنت؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات 
الستخدامها في تصميم وإدارة حمالت الدعاية واإلعالن والتسويق عن طريق الفيديو 

تخدمين القدرة على على اإلنترنت يتيح للمس] موقع[عبر اإلنترنت؛ توفير تسهيالت 
المشاركة في شبكات التواصل اإلجتماعي وإدارة محتوى شبكات التواصل اإلجتماعي 

إلنشاء وإدارة ملفات تعريف الوسائط االجتماعية ] برمجيات[الخاصة بهم؛ توفير برامج 
لتعديل الصور الفوتوغرافية والصور ] برمجيات[وحسابات المستخدمين؛ توفير برامج 

البصري مع مرشحات  –سمعي ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي والمحتوى ال
والرسوم ] الجرافيكس[، وهي الرسومات )AR(ومؤثرات الواقع المعزز ) فالتر(

المتحركة والنصوص والرسومات ووضع العالمات الجغرافية وعالمات البيانات 
؛ توفير ]لتشعيبيةالروابط ا[ووصالت اإلحالة اإللكترونية ] البيانات الخلفية[الوصفية 

لمشاهدة والتفاعل مع ملقم وسائط إلكترونية، وهي الصور والمحتوى ] برمجيات[برامج 
البصري ومحتوى الفيديو وبث الفيديو الحي والتعليقات واإلعالنات واألخبار  –السمعي 

المحتوى ) العثور على(للبحث عن ] برمجيات[والروابط على اإلنترنت؛ توفير برامج 
لتنظيم الصور ] برمجيات[المحتوى، ولالشتراك في المحتوى؛ توفير برامج وناشرين 

؛ ]البيانات الخلفية[البصري وعالمات البيانات الوصفية  –والفيديو والمحتوى السمعي 
خدمات الكمبيوتر، وهي إنشاء مجتمع افتراضي للمستخدمين المسجلين لمشاركة الصور 

و والبيانات والمعلومات ذات الصلة والمحتوى السمعي البصري ومحتوى الفيدي
التي ) ASP(ومشاهدتها واالشتراك فيها والتفاعل معها؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات 

تضم برمجيات لشبكات التواصل االجتماعي وإدارة محتوى شبكات التواصل 
البصري  –االجتماعي، وإنشاء مجتمع افتراضي وإرسال الصور والمحتوى السمعي 

يو والصور الفوتوغرافية والفيديو والبيانات والنصوص والرسائل ومحتوى الفيد
واإلعالنات واالتصاالت والمعلومات الخاصة بوسائل الدعاية واإلعالن؛ خدمات موفر 

التي ) API(التي تضم برمجيات واجهة برمجة تطبيقات ) ASP(خدمة التطبيقات 
وتطوير تطبيقات تسهل الخدمات عبر اإلنترنت لشبكات التواصل االجتماعي، 

يضم برامج برمجيات لشبكات التواصل ) PAAS(البرمجيات؛ برنامج يستخدم كخدمة 
االجتماعي وإدارة محتوى شبكات التواصل االجتماعي وإنشاء مجتمع افتراضي 

البصري ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية  –وإرسال الصور والمحتوى السمعي 
لرسائل واإلعالنات واالتصاالت والمعلومات الخاصة والفيديو والبيانات والنصوص وا

التي تتيح للمستخدمين القدرة ] البرمجيات[بوسائل الدعاية واإلعالن؛ تأجير البرامج 
البصري؛ خدمات  –على رفع وتحرير ومشاركة الصور والفيديو والمحتوى السمعي 

من قبل المستخدم  الكمبيوتر، وهي اختيار وتنسيق المحتوى واإلعالنات عبر اإلنترنت
اللتقاط الصور ] برمجيات[وإنشاء تلقيم لوسائل اإلعالم االجتماعية؛ توفير برامج 

البصري ومحتوى  –الفوتوغرافية وتسجيل المحتويات السمعية والمحتوى السمعي 
لرفع وتنزيل وأرشفة وتمكين إرسال ومشاركة ] برمجيات[الفيديو؛ توفير برامج 
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البصري ومحتوى الفيديو والنصوص والبيانات المرتبطة  –الصور والمحتوى السمعي 
لتدفق محتوى الوسائط المتعددة الترفيهية؛ توفير برامج ] برمجيات[بها؛ توفير برامج 

إلنشاء والحفاظ على وجود على اإلنترنت لألفراد والجماعات والشركات ] برمجيات[
لتواصل والتفاعل مع للمعلنين ل] برمجيات[والعالمات التجارية؛ توفير برامج 

المساعد الشخصي؛ توفير برامج ] برمجيات[المجتمعات عبر اإلنترنت؛ توفير برامج 
عبر اإلنترنت التي تتضمن ] المواقع[المساعد االجتماعي؛ توفير التسهيالت ] برمجيات[

غير القابلة للتنزيل إلرسال واستقبال الرسائل ] البرمجيات[االستخدام المؤقت للبرامج 
لكترونية والرسائل الفورية ورسائل التنبيهات والرسائل التذكيرية اإللكترونية اإل

والبيانات والمحتوى السمعي ] الجرافيكس[والصور الفوتوغرافية والصور والرسومات 
البصري عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛  –ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي 
األعمال [مستخدمين بإجراء معامالت األعمال برنامج التجارة اإللكترونية للسماح لل

اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ توفير استخدام مؤقت لبرنامج الكمبيوتر غير قابل ] التجارية
للتنزيل للوصول إلى وجمع وعرض وتحرير وربط وتعديل وتنظيم ووضع العالمات 

ة والصور وبث ومشاركة وتخزين وإرسال، وبطريقة أخرى توفير الوسائط اإللكتروني
والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو ] الجرافيكس[الفوتوغرافية والصور والرسومات 

البصري والبيانات والمعلومات عبر اإلنترنت وشبكات  –والمحتوى السمعي 
االتصاالت؛ توفير استخدام مؤقت لبرنامج الكمبيوتر غير قابل للتنزيل الستخدامها في 

كول االتصاالت والمحادثات الصوتية عبر اإلنترنت تسهيل المكالمات عن طريق بروتو
وخدمات المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو والرسائل النصية والرسائل ) فواب(

اإللكترونية والرسائل الفورية وخدمات شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ 
تمكن أو تسهل ل] برمجيات[، التي تتضمن برامج )ASP(خدمات موفر خدمة التطبيقات 

المكالمات عن طريق بروتوكول االتصاالت والمحادثات الصوتية عبر اإلنترنت 
وخدمات المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو والرسائل النصية والرسائل ) فواب(

اإللكترونية والرسائل الفورية وخدمات شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ 
ير المعلومات في مجاالت التكنولوجيا وتطوير البرمجيات خدمات الكمبيوتر ، وهي توف

لالستخدام في التقاط ] برمجيات[عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير برامج 
الصور الفوتوغرافية وتحريرها وتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها؛ خدمات موفر خدمة 

لصور الفوتوغرافية التي تضم برنامج لتمكين أو تسهيل التقاط ا) ASP(التطبيقات 
وتحريرها وتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها؛ تصميم وتطوير برامج وأجهزة ألعاب 

الكمبيوتر؛ تصميم وتطوير برامج وأجهزة الواقع االفتراضي؛ تصميم وتطوير برامج 
وأجهزة الواقع المختلط؛ تصميم وتطوير برامج وأجهزة ألعاب الفيديو؛ توفير االستخدام 

قات البرامج غير القابلة للتنزيل لشبكات التواصل االجتماعي وإنشاء المؤقت لتطبي
مجتمع افتراضي وإرسال محتوى وبيانات الواقع االفتراضي؛ خدمات الكمبيوتر في 

توفير صفحات مخصصة على اإلنترنت تضم معلومات محددة أو ] على هيئة[طبيعة 
انات الواقع االفتراضي معلومات من قبل المستخدم والصفحات الشخصية ومحتوى وبي

والواقع المعزز؛ خدمات برمجة الكمبيوتر إلنشاء فيديوهات وألعاب الواقع االفتراضي؛ 
؛ تطوير ]البرمجيات[تصميم وتطوير برامج وأجهزة الواقع المعزز؛ تطوير البرامج 

برامج الوسائط المتعددة التفاعلية؛ صيانة وإصالح برامج الكمبيوتر؛ توفير االستخدام 
الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل إلرسال وتبادل واستقبال ] برمجيات[لمؤقت لبرامج ا

وتنزيل وعرض والتفاعل مع ونقل المحتوى والنصوص واألعمال البصرية واألعمال 
السمعية واألعمال السمعية البصرية واألعمال األدبية والبيانات والملفات والوثائق 

مبيوتر، وهي توفير المعلومات في مجالي التكنولوجيا واألعمال اإللكترونية؛ خدمات الك
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وتطوير البرمجيات عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ خدمات الدعم الفني، وهي تقصي 
تشخيص مشاكل عتاد وبرامج الكمبيوتر؛ خدمات ] على هيئة[األعطال في طبيعة 

الستخدام الكمبيوتر، وهي الخدمات الخاصة بمقدم خدمة االستضافة السحابية؛ توفير ا
الكمبيوتر السحابية عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل ] برمجيات[المؤقت لبرامج 

الستخدامها في التخزين اإللكتروني للبيانات؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج 
الكمبيوتر السحابية عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل لتطبيقات وبيئات ] برمجيات[

الملفات، وهي توفير ] تبادل[واقع المعزز؛ خدمات مشاركة الواقع االفتراضي وال
عبر اإلنترنت لآلخرين التي تتضمن تقنية تمكن المستخدمين من ] التسهيالت[المواقع 

] تسهيالت[رفع وتنزيل الملفات اإللكترونية؛ خدمات الكمبيوتر، وهي استضافة مواقع 
ت؛ توفير برامج غير قابلة لآلخرين إلجراء مناقشات تفاعلية عبر شبكات االتصاال

للتنزيل عبر اإلنترنت؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات، وهي تقديم واستضافة وإدارة 
وتطوير وصيانة التطبيقات والبرامج ومواقع شبكة اإلنترنت وقواعد البيانات في 

مجاالت االتصاالت الالسلكية والوصول إلى المعلومات الخاصة باألجهزة النقالة وإدارة 
يانات عن بعد لتسليم المحتوى السلكيًا ألجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر الب

، واألجهزة اإللكترونية النقالة؛ موفر خدمة التطبيقات ]الالبتوب[الشخصية الصغيرة 
)ASP( عبر اإلنترنت التي تتيح للمستخدمين القدرة على ] المواقع[؛ توفير التسهيالت

المحتوى الصوتي ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية رفع وتعديل ومشاركة 
والبيانات؛ توفير استخدام مؤقت ] الجرافيكس[والصور والنصوص والرسومات 

للبرامج والتطبيقات غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت للرسائل الفورية، وبروتوكول 
لفيديو ، ومؤتمرات ا)فواب(االتصاالت والمحادثات الصوتية عبر اإلنترنت 

والمؤتمرات الصوتية؛ خدمات الكمبيوتر، وهي إنشاء مجتمع عبر اإلنترنت 
للمستخدمين المسجلين للمشاركة في شبكات التواصل اإلجتماعي؛ خدمات تشفير 

؛ توفير ]المستردة[البيانات؛ النقل اإللكتروني المشفر وتسليم البيانات المسترجعة 
؛ خدمات موفر خدمة )CRM] (الزبائن[مالء البرامج والتطبيقات إلدارة عالقات الع

] الزبائن[إلدارة عالقات العمالء ] برمجيات[، التي تتضمن برامج )ASP(التطبيقات 
)CRM( ؛ توفير خدمات برامج البرمجيات عبر اإلنترنت التي تمنح المستخدمين القدرة

والمطاعم علي نشر التقيمات والمراجعات واإلحاالت والتوصيات المتعلقة باألعمال 
ومقدمي الخدمات والمناسبات والخدمات العامة واألجهزة الحكومية؛ خدمات الكمبيوتر، 

ال سيما خدمات موفر خدمة التطبيقات التي تتضمن برامج واجهة برمجة تطبيقات 
)API ( الزبائن[إلدارة عالقات العمالء) [CRM( ؛ استضافة المحتوى الرقمي] الواقع

على شبكة اإلنترنت؛ الخدمات العلمية والتقنية وخدمات ] عززاالفتراضي و الواقع الم
البحث والتصميم المتعلقة بها؛ خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية؛ خدمات الكمبيوتر، 

وهي توفير اإلدارة عن بعد لألجهزة عبر شبكات الكمبيوتر أو الشبكات الالسلكية أو 
رتيب لتمويل جمع األموال والتبرعات لتسهيل والت] برمجيات[اإلنترنت؛ توفير برامج 
لخدمات جمع األموال لألغراض الخيرية وخدمات ] برمجيات[وتوزيعها؛ توفير برامج 

  42بالفئة . التبرعات المالية على اإلنترنت
 

التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى -:      االشتراطات        
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  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0403241  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه امريكيه  -جينيرال اليكتريك كومباني 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه  12345نيويورك , ريفر رود سكينيكتادي 1

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير برامج غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت مستخدمة للتحكم في ضغط  - 42الفئة 
التوربينات البخارية وعملية المراقبة في الوقت الفعلي مدى الحياة؛ توفير برامج غير 

قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لحساب وتقييم الضغوط الحرارية والحد من الضغط ومراقبة 
دون  42الواردة بالفئه .التوربينات البخارية للضغط والتحكم التشغيلي في مكونات

  غيرها 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

807 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية
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  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404096  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي -دمحم عمرو مفيد كمال الديب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كندريه ش لومومبا االس 32

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  42جميع خدمات الفئه  - 42الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

808 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404469  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة طبقا لقوانين والية ديالوير - .غوغل ال ال سى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة  94043امفيثياتر باركواي ، ماونتين فيو ، كاليفورنيا ،  1600
  األمريكية 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

ي تتيح للمستخدمين امكانية توفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل الت - 42الفئة 
تحميل وتنزيل وتعديل ومشاركة الصور والفيديوهات ، خدمات الحاسوب وبالتحديد 

توفير موقع الكتروني تفاعلي يضم تقنية تتيح للمستخدمين امكانية التصرف بصورهم 
  42وفيديوهاتهم على الخط مباشرة والواردة بالفئة 

 

الب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الط -:      االشتراطات        
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809 
 

 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404793  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -ال تي دي  -هاينان اكسينر وان سوفتوير كو 
  وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - اولد تاون هاى   -سوفتوير بارك  -هاينان اكو  -والكر بارك  - 8830بيلدينج ان أو 
  الصين -هاينان بروفينس  -تيك اندسترى ديمونستراشين اريا 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات  - لقة بها الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتع - 42الفئة 
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر وجميع  -التحاليل واالبحاث الصناعية 

  42الخدمات الواردة فى الفئة رقم 
 



نمية التجارة الداخليةجهاز ت  
 
 
 

810 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0299380  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

06/03/2014  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - ونال لالستيراد والتصدير شركة اسبير انترناشي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  - ش الميرغنى  129

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 43الفنادق بالفئة  - 43الفئة 
 

------:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

811 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0314529  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/2015  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -الدولية لالستثمار العقارى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش الثورة  52

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 43جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

812 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0323088  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2015  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية-فرد  -مدحت دمحم الطيب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شيراتون ملك هشام المهندس الغردقة  البحر االحمرش ال 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 43الكافيهات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كل على حدى:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

813 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0328946  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/01/2016  

  :التسجيل إسم طالب
  

ش ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -م . م . ذ . نوال للمخبوزات ش 
  جمهورية مصر العربية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

م ، ارض المنطقة شمال طريق القطامية العين  300منطقة الورش  61قطعة رم 
  القاهرة  -الثالث ، القاهرة الجديدة التجمع  -السخنة 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير االطعمة والمشروبات واالقامة المؤقتة وجميع الخدمات  - 43الفئة 
  دون غيرها 43الواردة بالفئة 

 

منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

814 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0330795  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/02/2016  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد  مصرى الجنسية -سيد السيد دمحم أبو رواش للتوريدات العموميه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القااهرة  -التجمع الخامس القاهرة الجديدة  90ب شارع سليم سحاب متفرع من شارع  6

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

   43خدمات مطاعم و الكافتيريات و المواد الغذائية بالفئة  - 43الفئة 
 

منح  الطالب حق خاص على االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

815 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0346203  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

22/01/2017  

  :التسجيل البإسم ط
  

  شركة محدودة المسئولية -. ال. ار. ايه. ريزورتس اس& اف ار اتش اى هوتلز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دوشى اوف لوكسمبورغ  -لوكسمبورغ جراند  1610 -افينو ديه ال جار ال  10 -  8

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

ات؛ و اإليواء المؤقت؛ خدمات الفنادق و خدمات توفير األطعمه و المشروب - 43الفئة 
المنتجعات، و خدمات اإلقامه في الفنادق؛ خدمات الحجز لإلقامه في الفنادق؛ تأجير 
الغرف؛ عمل الحجز و الحجوزات اإلقامه المؤقته؛ عمل الحجز لإلقامات الطويله و 

خدمات القصيره األجل في الشقق و الوحدات السكنيه؛ توفير مرافق المؤتمرات، و 
و المقاهي و المطاعم، و خدمات صاله ) البارات(الحفالت و الوالئم؛ خدمات الحانات 

، و خدمات طهي الطعام؛ حجوزات )الكوفي شوب(و المقاهي ) البارات(الكوكتيل 
المطاعم و الوجبات، و مرافق الوالئم و األنشطه اإلجتماعيه للمناسبات الخاصه؛ 

عات و أماكن اإلقامه و المطاعم التي يتم توفيرها عن المعلومات عن الفنادق و المنتج
طريق قاعده بيانات كمبيوتر قابله للبحث علي اإلنترنت؛ توفير مرافق قاعات 

؛ خدمات المعلومات و )الحضانات(المؤتمرات و المعارض؛ خدمات رعايه األطفال 
جميع الخدمات  المشوره و اإلستشارات المتعلقه بالخدمات المذكوره أعاله؛ بما في ذلك

المذكوره أعاله المقدمه إلكترونياً أو عبر اإلنترنت من قاعده بيانات كمبيوتر أو عن 
  43بالفئة . طريق اإلنترنت

  
 

التنازل عن الحرف فى الوضع العادى -:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

816 
 

 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0347318  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/02/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة  -اللبنانية جروب للتغذيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر الجيزة 6المركز التجارى الترفيهى مول العرب  299

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

اردة بالفئة خدمات توفير االطعمه والمشروبات واالقامه وجميع الخدمات الو - 43الفئة 
  دون غيرها 43

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

817 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0359956  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/11/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  لية محدودة شركة مسئو - avant foodافانت فوود 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش احمد تيسير مدينه نصر اول القاهره 44

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 43مطاعم الفئة  - 43الفئة 
 

------:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

818 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0368999  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/04/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسية -عبد الغني طاهر عبد الغني حامد فرج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الهرم  - شارع حسني سرور  4

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43خدمات الفئة   - 43الفئة 
 

التنازل عن كلمة  - لى االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص ع -:      االشتراطات        
والرسم على حدى وفى الوضع العادى  shawarmaشاورما 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

819 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0371261  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/05/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  يه محدوده شركة كويتيه ذات مسئول -شركة مشاريع الصالل التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الكويت   - السلميه  -، شارع سالم المبارك  34، جناح رقم  8مجمع زهراء ، الطابق 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

 -خدمات الكافيتريات  - خدمات التزويد بالطعام والشراب  -خدمات المطاعم  - 43الفئة 
خدمات  -خدمات توفير الطعام والشراب  -السريعه  خدمات مطاعم الوجبات -المطاعم 

خدمات المطاعم ذات الخدمة الذاتيه  -) تيك اواى ( اخذ الطعام والشراب خارج المطعم 
  دون غيرها  43خدمات االقامه المؤقته الوارده بالفئه رقم  -خدمات المقاهى  -

 

لموضحة بالصورة منح الطالب حق خاص على االلوان ا:      االشتراطات        



جارة الداخليةجهاز تنمية الت  
 
 
 

820 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0372394  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/06/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -الشركة العالمية للمشروعات السياحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  وتمقابل فندق ماري  -بالزمالك   - ش سراى الجزيرة 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43مطعم و كوفى شوب الوارد بالفئة رقم  - 43الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

821 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0376066  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  لقوانين قطر شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا -مطعم قصر الياسمين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الدوحه ، قطر 47663. ب.ص

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير االطعمة والمشروبات ، االيواء المؤقت وجميع الخدمات  - 43الفئة 
  43الواردة بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

822 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0377380  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

30/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسيه  -ميالد عادل عياد عيد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع عبد العظيم دمحم ش عثمان محرم الهرم  6

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها  43جميع خدمات المطاعم والواقعة بالفئة  - 43الفئة 
 

التنازل عن مقطعي العالمه كال علي حدا :      راطات        االشت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

823 
 

 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0378799  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/10/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -ويليز كيتشن فور فاست فودز اس ايه بى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر   -القاهرة  - مدينة نصر  -شارع حافظ رمضان   9

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

 -المقاهى  -اماكن االقامة المؤقتة  -خدمات توفير االطعمة والمشروبات   - 43الفئة 
 -التزويد بالطعام والشراب  -) الكانتينات ( المطاعم المؤقتة أو المتنقلة  -الكافتيريات 

الواردة بالفئة رقم  -مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة  -عم الخدمة الذاتية مطا -المطاعم 
43  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

824 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0379293  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/10/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردى مصرى الجنسية -مطعم مرحبا للوجبات السريعة  -السيد عز دمحم رزق 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  الجيزة  - محطة اسباتس  -ش العريش من ش الهرم 9

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 43مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئة  - 43الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381286  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/11/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة روسية - 197101او او او رازفيتى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  روسيا -سان بيترسبرج  418ايه اوف . ، ليت 1سان كروبوتكينا 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43خدمات المطاعم الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - لى االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص ع -:      االشتراطات        
باستخدامها مجمعة
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826 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388448  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -شركة مساهمة _ايكوينوكس هولدينجز انك   
  الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية 10003برودواى نيوريورك  895

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات المطاعم المقدمة فى النادى الصحى واللياقة  -خدمات المطاعم  - 43الفئة 
توفير مرافق المعارض  -الفنادق  -ق خدمات المطاعم المقدمة فى الفند -البدنية 

 -توفير اماكن اقامة ووجبات مؤقتة لعمالء منتجع صحى او تجميلى  -واالجتماعات 
 43توفير موقع على شبكة االنترنت يضم معلومات ونصائح عن المطاعم والفنادق فئة 

  دون غيرها
 

------- :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0388554  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

ش امريكيه محدودة المسئوليه مؤلفة طبقا لقوانين  -بى آر آى بى هولدر  ال ال سى 
  والية ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ة االمريكيهالواليات المتحد 02021رويال ستريت كانتون ماساتشوستس  130

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير الطعام والشراب االقامة المؤقتة خدمات المطاعم خدمات  - 43الفئة 
 43المقاهى خدمات اماكن نقدبم الوجبات الخفيفه خدمات مطاعم الوجبات السريعه فئة 

  دون غيرها
  

 

203150العالمة مرتبطة مع العالمة  -منح حق خاص على االلوان :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391453  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  - افراد - كشري االمور لصاحبها دمحم علي صادق امام 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوراق الجيزه-ترعة السواجل ش هاشم ابو سعيد من ش1

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 43و الواقعه بالفئة ) كشري(تحضير و بيع ماكوالت  - 43الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة  -منح حق خاص على االلوان :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393561  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة   - شركة النسبة المختصه للتجارة  تاسست وقائمه طبقا لقوانين دوله السعوديه 
  ذات مسئوليه محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السعوديه -36421رمز  بريدى , الهفوف

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

المقاهي والكافيتريات والمطاعم والفنادق ومطاعم تقديم الوجبات الخفيفة  - 43الفئة 
  .43والتزويد بالطعام والشراب الواردة بالفئة رقم 

 

التنازل عن البيان التجاري  -تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها :      االشتراطات        



اخليةجهاز تنمية التجارة الد  
 
 
 

830 
 

 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم قدم عنها طلب 
 

    0396039  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده  -ايه ام ايه العالمية للمطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره   - التجمع االول  -شرق االكاديميه  - 1منطقه  - 33فيال رقم  - 8شقه رقم 
  يو القاهره ما 15 -الجديده 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43المطاعم والكافيتريات الوارده بالفئه  - 43الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398715  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -واحد كشرى لبيع الواد الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه   -العطارين   -شارع اسماعيل  مهني  111

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43محل كشري الوارد بالفئه رقم  - 43الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
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832 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399481  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة مؤلفة  -اتش هوسبيتاليتى كوليكشن هولدينغ المحدودة 
  ات العربيه المتحدهوقائمة طبقا لقوانين االمار

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، برج الختم ، سوق ابو ظبى العالمى ، جزيرة الماريه ، ابو  33،  32932ب  -ص 
  ظبى ، االمارات العربيه المتحده

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

 خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت؛ خدمات الفنادق؛ - 43الفئة 
خدمات الحجز المسبق؛ خدمات الحجز المسبق والمعلومات المتعلقة بالفنادق واإليواء 

؛ خدمات فندقية لتوفير مرافق المؤتمرات ]اإلقامة[المؤقت؛ خدمات الشقق الفندقية 
واالجتماعات والمعارض والدورات التدريبية وورش العمل والمعارض التجارية 

؛ المطاعم ]األطعمة والمشروبات/ اإلقامة [ة والمجالس والمحاضرات؛ خدمات الضياف
ومطاعم الخدمة الذاتية ومطاعم الوجبات الجاهزة والمقاهي والقهاوي وخدمات مطاعم 

تقديم الوجبات الخفيفة؛ خدمات التموين لتوفير األطعمة والمشروبات؛ دُور الحضانة 
  43النهارية بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399624  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدوده  -ان براند بروبيرتيز ال ال سي  -امريكاز درايف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحده  73104جوني بينش درايف اوكاهولما سيتي ، او كية 300
  االمريكيه

  43  : المةــــــت العاـــفئ
  

  43خدمات المطاعم الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

393320العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401411  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصر لالنشاء والتعمير مساهمه شركة العروبة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق االسكندريه مطروح العروبه مول تجاري طريق مطار برج العرب  34.5الكيلو 
  الدولي  نهايه محور  التعمير العامريه محافظه االسكندريه 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  هادون غير 43جميع منتجات الفئه  - 43الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401657  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فردى  -احمد محمود رفعت دمحم رضوان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  - مدينة نصر اول  -العربى  ش عبد هللا 58

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43جميع الخدمات الوارده بالفئة رقم  - 43الفئة 
 

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

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0402273  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -شوحها متطلبهاش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

حدائق  -كمبوند المنتزه  -الدور االرضي  -  5عماره رقم  -مدخل ج  - 1شقه رقم 
  الجيزة  -اكتوبر  

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43مطاعم وكافتيريات الواردة بالفئه رقم  - 43الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        



از تنمية التجارة الداخليةجه  
 
 
 

837 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402274  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -طلبهاش شوحها مت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

حدائق اكتوبر  -كمبوند المنتزه  -الدور االرضي  2عماره رقم  -مدخل ج  1شقه رقم 
  الجيزة

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43مطاعم والكافتيريات والكافيهات بالفئه  - 43الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
402273مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402275  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -شوحها متطلبهاش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

حدائق  -كمبوند المنتزه  -الدور االرضي  -  2عماره رقم  -مدخل ج  -1شقه رقم 
  الجيزة  -اكتوبر 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43مطاعم والكافتيريات الواردة بالفئه رقم  - 43الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة:      االشتراطات        
وغيرها  402273العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

839 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402573  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية تأسست . كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدنجز ال ال سى 
  الواليات المتحدة االمريكية  -ة ديالوير وقائمة طبقا لقوانين والي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   75024كوربوريت درايف بالنو ، تكساس  7100

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43خدمات المطاعم الواردة بالفئة رقم  - 43الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -صورة منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بال:      االشتراطات        
وغيرها  182004العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

840 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402575  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  ذات مسئوليه محدودة . كنتاكى فرايد تشيكن انترناشيونال هولدنجز ال ال سى 
  الواليات المتحدة االمريكيه , لقوانين واليه ديالوير تاسست وقائمه طبقا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  .، الواليات المتحدة االمريكيه  75024كوربورت  درايف بالنو ، تكساس  7100
  

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43خدمات المطاعم الواردة في الفئه  - 43الفئة 
 

وغيرها  182004العالمه مرتبطه مع العالمه رقم :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

841 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402666  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى  -طريق اسكندرية مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندرية -قسم العامرية  -نهاية محور التعمير   -العرب  الدولى 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 43الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -ى االلوان الموضحة بالصورة منح الطالب حق خاص عل:      االشتراطات        
باستخدامها مجمعه 
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842 
 

 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403016  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ال سكاي ليميتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السيشل, فيكتوريا, نيو افي, ريفولوشين ,استات , أنسويا  9سويت

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ اإليواء المؤقت؛ مكاتب تأمين اإلقامة  - 43الفئة 
؛ حجز أماكن اإلقامة المؤقتة؛ تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة؛ خدمات ]الفنادق والنُزل[

ت أراضي مخيمات؛ أماكن إقامة توفير تسهيال -] أماكن إقامة[مخيمات العطالت 
؛ المطاعم؛ )الموتيالت(السياح؛ الحجز في الفنادق؛ الفنادق؛ النُزل؛ الفنادق الصغيرة 

  . مطاعم الخدمة الذاتية؛ المقاهي؛ الكافتيريات؛ مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة
 

تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها :      االشتراطات        
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843 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  عالمة ال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403147  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده ) دبل ديز ( الشركة المصرية للمطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش المثياق زهراء مدينه نصر  82

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 43مطعم وكوفي شوب بالفئه  - 43الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

844 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403605  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

سيالز    -ت عبد الفتاح المغربل شركة دمحم مدحت عبد الفتاح المغربل وشريكة اسالم مدح
  شركة تضامن  -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور االرضي بملك / تقسيم المعلمين ش نبيل يوسف امام مدرسة السيدة خديجة  248
  الشرقية   -اول الزقازيق  - عبد العال دمحم ابراهيم  

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43لوارد بالفئة رقم جميع الخدمات ا - 43الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى فى الوضع العادى :      االشتراطات        
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845 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403647  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -رنا دمحم عبد الحميد عطوان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية  -ش احمد الجمل من ش النحاس طنطا اول  17

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

846 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404123  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردي  -تاجر  -احمد محمود رفعت دمحم رضوان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد هللا العربي مدينه نصر اول القاهره 58

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 43جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

-----:      االشتراطات        



التجارة الداخلية جهاز تنمية  
 
 
 

847 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405001  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد لبنانى -سامر غسان رزف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برمانا لبنان 36رزيدانس رزق ش فابركا 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

حانات ، خدمات تقديم الطعام والشراب، خدمات خدمات المطاعم، خدمات ال - 43الفئة 
  دون غيرها 43االقامة المؤقتة فئة 

 

------:      االشتراطات        
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848 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0342617  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

06/11/2016  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -ش م م مجموعة دكتور نيوترشن للحمية الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -الوايلى الكبير  -ش دمحم فريد  6

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  44مركز تخسيس الوارد بالفئة  - 44الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

849 
 

 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390731  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

22/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - كلير فيجن ليزر ليزك العيون 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - الدقى  -شارع البطل احمد عبد العزيز  54

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  44جميع الخدمات الطبية الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

زل عن البيان التجارىالتنا -:      االشتراطات        
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850 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391496  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -)ايفا فارما( ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بقا من ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم الجيزةشارع السادات سلطان سا 176

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  44جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

في الوضع العادي )  i)( اي (التنازل عن حرف :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

851 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397461  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -انك   - كايت فارما  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - 90404كاليفورنيا  -برودواى سانتا مونيكا  2400

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير المعلومات الطبية فى  - توفير المعلومات الطبية والرعاية الصحية  - 44الفئة 
  44مجال االدوية والعالج الخلوى الواردة بالفئة رقم 

 

منح الطالب حق  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
اسبقية 
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852 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399135  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة وي كير للرعاية الصحية ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

وجزء منه   316بالدور الثالث فوق االرضى بالمبنى المقام اعلى القطعه رقم  5شقة رقم 
  ينه القاهره الجديدةالقطاع الثانى مركز المد 315

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 44المراكز الطبيه فئة  - 44الفئة 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة -منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

853 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399460  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق اسكندريه مطروح العروبه مول التجارى طريق مطار برج العرب  34,5الكيلو 
  الدولى نهايه محور التعمير قسم العامريه االسكندريه

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 44جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 44الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

854 
 

 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399482  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة مؤلفة  -ولدينغ المحدودة اتش هوسبيتاليتى كوليكشن ه
  وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربيه المتحده

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، برج الختم ، سوق ابو ظبى العالمى ، جزيرة الماريه ، ابو  33،  32932ب  -ص 
  ظبى ، االمارات العربيه المتحده

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال ، خدمات العالج بالعطور ،  - 44الفئة 
الحمامات التركية ، خدمات صالونات التجميل ، خدمات صالونات تسريح الشعر ، 

، خدمات الساونا ، خدمات المنتجعات الصحية ، خدمات ) التدليك(خدمات المساج 
لمعلومات الطبية والصحية واللياقة ، خدمات المنتجع الصحى واالسترخاء ، خدمات ا

تقييم اللياقة البدنية ، النصائح الغذائية ، خدمات التجميل والعناية بالبشرة ، خدمات 
التجميل العالجية ، توفير خدمات ومرافق التسمير ، تقديم خدمات تشذيب االظافر 

ية ، تلوين االظافر ، ، الرعاية الصح) مانيكير وباديكير(والعناية باليدين واالقدام 
  44خدمات التشميس ، خدمات خبراء التجميل بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

855 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402667  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى  -طريق اسكندرية مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندرية -قسم العامرية   - نهاية محور التعمير  -العرب  الدولى  

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  44جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 44الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -ح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة من:      االشتراطات        
399460العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

856 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403272  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية  -دمحم سليمان السيد سليمان الطويل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ر الشطر السادس المعادى  23ق 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  44مستشفى ومراكز طبيه بالفئة  - 44الفئة 
 



الداخلية جهاز تنمية التجارة  
 
 
 

857 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403383  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -دح احمد دمحم سعيد عبدة نصر ق

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدير مركز طوخ قليوبية 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 44الخدمات الطبيه فئة  - 44الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

858 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404202  

  :خ ــــــــــــــــــريبتا
 

12/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -عالء علي عبد الحميد حسين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش ابراهيم راجى بولكى اول الرمل   اسكندرية 36

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  هادون غير 44جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

كال على  S Hالتنازل عن الحروف اس اتش -منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        
حدة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0353106  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/06/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  قوتنين واليه نيفادا شركه  أمريكية موسسه طبقا ل. انك  -امازون تكنولوجيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية -  98109واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  410

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  45خدمات االستقبال واالرشاد الشخصية لالخرين والواردة بالفئة  - 45الفئة 
  غيرها 

 

منح الطالب حق  -منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج       : االشتراطات        
اسبقية 



 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0375712  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/08/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة امريكيه -كوم انك .  9ايه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالايت المتحدة االمريكية 94301سى ايه  -يتون افينيو  بالو  التوال 101

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات النصح واالستشارات والمعلومات  -خدمات المراقبة وان المنازل  - 45الفئة 
المراقبة االلكترونية والخدمات االمنية للعقارات  -المتعلقة بالمراقبة وامن المنازل 

خدمات  - توفير المعلومات المتعلقة باالمن ومنع الجرائم  -كنية والتجارية الس
توفير موقع  -االستشارات والنصح والمعلومات المتعلقة بخدمات المراقبة وامن المنازل 

  دون غيرها 45الكترونى يضم معلومات متعلقة باالمن ومنع الجرائم والواردة بالفئة 
 

----- --:      االشتراطات        
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399461  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة مصريه  -م  .م.العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ريق مطار برج العرب طريق اسكندريه مطروح العروبه مول التجارى ط 34,5الكيلو 
  الدولى نهايه  طريق محور التعمير قسم العامريه االسكندريه

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  45جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 45الفئة 
 

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

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0400848  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  جمعية رسالة لالعمال الخيرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش منسي باسين فيصل الطوابق الجيزه 5

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 45جمعيه خيريه الوارده بالفئه  - 45الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان :      شتراطات        اال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

863 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401413  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركةمساهمه مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

السكندريه مطروح العروبه مول تجاري طريق مطار برج العرب طريق ا 34.5الكيلو 
  الدولي  نهايه محور  التعمير العامريه محافظه االسكندريه 

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  45جميع منتجات الفئه  - 45الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0402668  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى  -طريق اسكندرية مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندرية -قسم العامرية  -اية محور التعمير  نه -العرب  الدولى 

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  45جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 45الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
عالمة باستخدامها مجمعه تعهد مالك ال - 399461العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402778  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  لبنانية   - ل  . م.ناسكو هولدنغ ش  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان -يروت ب -الطابق الرابع  -بناية العسيلي  -ساحة رياض الصلح  

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات القانونية؛ الخدمات األمنية لحماية الممتلكات واألفراد؛ الخدمات  - 45الفئة 
الــوارده بالفئة . الشخصية واالجتماعية المقدّمة من قبل آخرين لتلبية احتياجات األفراد

  دون غيرهــــا) 45(
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0403948  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه  مصرية  -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير  ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه -قسم العامرية  -الدولي نهاية محور التعمير العرب

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  45جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 45الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        



ةجهاز تنمية التجارة الداخلي  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404408  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ال تي دي .فياليت تكنولوجي بيه تي ئي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  038988سنتيك تاور ثري سنغغافوره  08-05تيماسيك بوليفارد رقم  8

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

 - خدمات التواصل االجتماعى عبر االنترنت  -خدمات جدول المواعيد  - 45الفئة 
 -خدمات التقديم االجتماعى عبر االنترنت ) المرافقة ( خدمات الحراسة فى المجتمع 
استشارات تصميم خزائن المالبس ) خدمات قانونية ( تراخيص برمجيات الحاسوب 

  دون غيرها 45الشخصية فئة 
 

------:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402079  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   - م .م.شركة كارما لمكسبات الطعم والرائحة  ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المنطقة الصناعية  -مدينة العبور  - 3القطعة رقم  20031

  15 -  13 -12  : المةــــــات العـــئف
  

  12جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 12الفئة 
  13جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 13الفئة 
  15جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 15الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0392446  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

27/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -نمرتى  -دمحم عبد الرحيم عبد المقصود عيسى البيوقى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

خالد دمحم / بملك -المنطقة الحادية عشر  -الدور الثانى علوى  -مول الجامعة  -السادات 
  عبد الغنى

  5 - 3 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 
  3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 
  5جميع منتجات الفئة رقم  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396507  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

دار النهضة العربية   -ادر وشركاهما اشرف فوزي يوسف دمحم ودمحم احمد سيد عبد الق
  شركة تضامن  - للطبع والنشر والتوزيع  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  -عابدين  -شارع عبد الخالق ثروت  32

  41 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16الكتب الوارد بالفئه رقم  - 16الفئة 
  41فئه افالم الكارتون الوارده بال - 41الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399136  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  - اكرم يحي محمود دمحم رمضان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش منشيه الطيران مصر الجديده القاهرة 28

  42 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 16المطبوعات فئة  - 16الفئة 
  دون غيرها 42خدمات قانونية ومكتب محاماة فئة  - 42الفئة 

 

التنازل عن مقاطع العالمة ورسم الميزان كال على حدة:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398152  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -النصر لصناعة المحوالت والمنتجات الكهربائية الماكو  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ن القاهرةشارع  الكابالت المنطقة الصناعية بدائرة قسم الزيتو 3

  16 -  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 7جميع منتجات الفئة  - 7الفئة 
  دون غيرها 16مطبوعات الشركة الواردة بالفئة - 16الفئة 

 

منح حق خاص على االلوان:      االشتراطات        
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0374608  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركه مينيسو اليف ستايل ايجيبت للتجاره 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  - مدينة نصر  -سيتى ستارز  -  ASكابيتال  - 12الدور  - 122وحده 

  16 - 14 -8  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 8نتجات الوارده بالفئه جميع الم - 8الفئة 
  دون غيرها 14جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 14الفئة 
  دون غيرها 16جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 16الفئة 

 

منح حق خاص على االلوان :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401518  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

07/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

مصرى  -فردى  -ايجى تك للصناعة والتجارة لصاحبها دمحم زكريا احمد مصطفى 
  الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية  -مدينة العاشر  من رمضان  11مجاورة  66قطعة رقم  3الوحدة رقم 

  17 - 11  : المةــــــات العـــفئ
  

  11جميع الوصالت والتركبيات الصحية الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة 
البولى بروبلين والمواد البالستيكية المشكلة بالبثق لالستعمال فى الصناعة  - 17الفئة 

  17وأنابيب مرنة غير معدنية الواردة بالفئة 
 

ازل عن االرقام التن -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401519  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

07/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

مصرى  -فردى  -ايجى تك للصناعة والتجارة لصاحبها دمحم زكريا احمد مصطفى 
  الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -مدينة العاشر  من رمضان   11مجاورة  66قطعة رقم  3الوحدة رقم

  17 - 11  : المةــــــات العـــفئ
  

  11جميع الوصالت والتركبيات الصحية الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة 
البولى بروبلين والمواد البالستيكية المشكلة بالبثق لالستعمال فى الصناعة  - 17الفئة 

  17دة بالفئة وأنابيب مرنة غير معدنية الوار
 

 S Pالتنازل عن الحروف اس بى   -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه :      االشتراطات        
كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0382696  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

الواليات المتحدة  -ريكية متحدة تألفت في والية مينسوتا شركة ام -تارجت براندز ،انك 
  االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  2467 -55403مينا بوليس منيسوتا  3165 -نيكوليت مول تي بي اس  1000
  المتحدة االمريكية 

  26 - 25 -18 -14  : المةــــــات العـــفئ
  

المجوهرات الجديدة ، تحديدا )مجوهرات(النفيسه  خيوط من المعادن  - 14الفئة 
  دون غيرها 14فئة .األساور والقالئد والخواتم، سالسل المفاتيح، الساعات

حقائب حمل لجميع األغراض، المحافظ، اكياس النقود، حقائب الظهر،  - 18الفئة 
حقائب الشاطئ، علب أدوات الزينة و مستحضرات التجميل التي تباع فارغة، 

  دون غيرها 18فئة .الت، قواعد المظالت، أغطية المظالت، صناديق المالبسالمظ
المالبس ، تحديدا المالبس العلويه والمالبس السفلية والسترات والفساتين   - 25الفئة 

ومالبس السباحة ؛ واغطية الشاطئ واألحذية، القبعات وأغطية الرأس ؛ عصابات 
العصابات وأالوشحة، المرايل ، قبعات  الجوارب؛ مالبس الرقبه ، تحديدا. الرأس

الحفالت، مالبس تنكريه الستخدامها في لعب األطفال، ازياء تنكريه لالستخدام في 
  دون غيرها  25فئة .ألعاب لعب األدوار

ربطات الشعر المطاطية : إكسسوارات الشعر ومزينات الشعر، تحديدا - 26الفئة 
طات الشعر المطاطية ودبابيس الشعر وربطات الشعر من الخلف وأربطة الشعر ورب

عصي الشعروربطات الشعر , ومشابك الشعر وربطات الشعر على شكل وردة 
الشريطية وربطات الشعر القماشية ، توك الشعر ، ومشابك الشعر البالستيكية المسننة 
وزنبركات لف الشعر ومشابك الشعر ومثبتات الشعر المعدنية الرفيعة ومشابك الشعر 

  دون غيرها 26فئة . ة، االمشاط لألستخدام كزينة للشعرالمحدّب
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

تعهد مالك العالمة باستخدامها  -التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة :      االشتراطات        
منح الطالب حق اسبقية  -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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389754  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  - فرد  -ساره سليمان حسن احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -التجمع الخامس  -المستثمرين الحنوبية  -قطاع االندلس 

  26 -  25 -18  : المةــــــات العـــفئ
  

   18الشنط الوارده بالفئة رقم  - 18الفئة 
  25لمالبس و االحذية الواردة بالفئة رقم ا  - 25الفئة 
  26جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 26الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401159  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  - يوليو المهندسين  26ش  160

  33 -  19 -15  : المةــــــات العـــفئ
  

  15جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 15الفئة 
  19جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 19الفئة 

  33جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 33فئة ال
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
3747794مع 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401873  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد  -المصرية العلمية الجهزة االطفاء واالمن الصناعى  -ريهام نبيل دمحم زهران 
  مصرية الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مركز الدلنجات  -عبد الناصر عبد العظيم ابو الفتوح عبد ربة / العالمية بملك  
  البحيرة

  45 - 9 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  1اطفاء الحرائق ووالتراكيب الوقاية من الحرائق بالفئة  - 1ة الفئ
  9جهاز اطفاء الحريق بالفئة  - 9الفئة 
  45خدمات االمن للحماية المادية للممتلكات المادية و االفراد الفئة  - 45الفئة 

 

الك العالمة تعهد م - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن الرسم  -باستخدامها مجمعة 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401165  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

مصرى  -فرد  -العالمية لصناعة المراتب والمفروشات  -وائل مجدى ابراهيم مسعود  
  الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  -ابو النمرس  -المريوطية  -طريق سقارة السياحى 

  24 - 20  : المةــــــات العـــفئ
  

  20المراتب الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
  24المفروشات الواردة بالفئة رقم  - 24الفئة 

 

التنازل عن البيان  -الصورة منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة ب:      االشتراطات        
التجارى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

882 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0368485  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/04/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -) ميكس اند مور ش م م (دروب للتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهه  -تقسيم النهضة  -عه ج مجمو -ش طه حسين  -  3قطعة 

  20 - 11 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9التليفزيونات الوارده بالفئه  - 9الفئة 
  11النجف واالباجورات الواردة بالفئة  - 11الفئة 
  20االثاث المنزلى الوارد بالفئة  - 20الفئة 

 

لتجارىالتنازل عن البيان ا -:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393551  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -) رامكو ( المصرية الدولية لالدوات المنزلية    -وائل صالح الدين زكي وشريكيه
                                                           -             شركة توصية بسيطة                                               

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العاشر من رمضان  32مجاوره  60و  62و  61الدور االرضي بالقطع 

  21 -  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 7االجهزه الكهربائيه بالفئة   - 7الفئة 
  دون غيرها 21االدوات المنزليه من االلومنيوم والبالستيكيه المطلى بالفئه   - 21الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399083  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -هوهو لالجهزة الكهربائية واالثاث المنزلى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المعادى  - ابراج سما الطريق الدائرى   8

  21 - 11 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9االجهزة الكهربائية الواردة بالفئة  - 9الفئة 
  11واردة بالفئة االجهزة الكهربائية ال - 11الفئة 
  21االجهزة الكهربائية الواردة بالفئة  - 21الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402083  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية   - م  .م.شركة كارما لمكسبات الطعم والرائحة ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -المنطقة الصناعية  -مدينة العبور  - 3القطعة رقم  -20031

  28 -  27 -23  : المةــــــات العـــفئ
  

  23جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 23الفئة 
  )ما عدا سجاد و الحصر (  27ميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ج - 27الفئة 

  
  28جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 28الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

886 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401368  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

مؤسسة خيرية طبقا لقوانين والية  - بريزيدنت اند فيلوز اوف هارفرد كولدج 
  ماساتشوستس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه  - 02138ماساتشوستس  -كوينسي ستريت كامبريدج  17

  41 - 25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25بالفئة المالبس و البسة القدم و اغطية الراس و جميع المنتجات الواردة  - 25الفئة 
التعليم و التهذيب ، التدريب ، الترفية ، االنشطة الرياضية و الثقافية و جميع  - 41الفئة 

   41الخدمات الواردة بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0383901  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ورلد هولدنج جى ام بى اتش -لورينز سناك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المانيا   -هونوفير  30171 - 4/5.اديلهيدستر 

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

اصابع البطاطس  - طس مقرمشات البطا -) المشكلة(وجبات البطاطس الخفيفة - 29الفئة 
او / الفستق الحلبى واللوز المجفف و  -الكاجو  -الفول السودانى  -البندق  -الزبيب  -

 - االغذية الخفيفة التى أساسها المكسرات  -او المبهر /او المملح و/المحمص و
 -المكسرات المغطاة  -المكسرات المبهرة -المكسرات المحضرة  -المكسرات المحمصة 

الواردة بالفئة رقم . االغذية الخفيفة من الفواكه - الفواكه المجففة  -كسرات خلطات الم
29  

 -) المشكلة(االغذية الخفيفة من الحبوب  -االغذية الخفيفة من الحبوب   - 30الفئة 
 -االغذية الخفيفة من الذرة  -االغذية الخفيفة من القمح  -االغذية الخفيفة من االرز 

الواردة .االغذية الخفيفة من الكعك الجاف المملح -صابع المالحة اال - البسكويت المالح 
  دون غيرها  30بالفئة رقم 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0383902  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/2019  

  :التسجيل البإسم ط
  

  ورلد هولدنج جى ام بى اتش_ لورينز سناك  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هونوفير  المانيا 30171 4/5اديلهيدستر/ مركزها فى  

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

مقرمشات البطاطس اصابع البطاطس ) المشكلة(وجبات البطاطس الخفيفة   - 29الفئة 
الفول السودانى الكادو الفستق الحلبى واللوز المجفف و او المحمص أو  الزبيب البندق

المبهر االغذية الخفيفة التى أساسها المكسرات المكسرات المحمصة المكسرات 
المحضرة المكسرات المبهرة المكسرات المغطاة خلطات المكسرات الفواكه المجففة 

  .االغذية الخفيفة من الفواكه
االغذية ) المشكلة(الخفيفة من الحبوب االغذية الخفيفة من الحبوب االغذية  - 30الفئة 

الخفيفة من االرز االغذية الخفيفة من القمح االغذية الخفيفة من الذرة البسكويت المالح 
  .االصابع المالحة االغذية الخفيفة من الكعك الحاف المملح
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0354790  

  :خ ــــــــــــــــــاريبت
 

01/08/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

مصرى - فرد  -فود سرفيس النتاج وتوزيع المواد الغذائية  -السيد حامد دمحمعلى شعبان
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  علي عبد الرحمن علي القرين الشرقية/ شارع اللواء توفيق زيدان بملك 

  31 -  30 -29  : مةالــــــات العـــفئ
  

   29جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
  30جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
  31جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 31الفئة 

 

التنازل عن مقاطع العالمة كل على حدى:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381716  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -نيو ميرتكس  -السيد السيد حامد دراهم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط - بمنطقة  خدمات غرب دمياط  5بلوك  19 - 20 - 4دمياط الجديدة قطعة رقم 

  32 - 31 -30 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

فواكه وخضراوات محفوظة ومجففة ومطبوخة بكافة انواعها ومربات  - 29الفئة 
  29وتمور وقمر الدين ومكسرات بالفئة 

  30والمحمصات والتسالى بالفئة ) البودر (مسحوق العصائر   - 30الفئة 
فواكة وخضروات طازجة واعشاب ومنتجات زراعية ومنتجات البساتين   - 31الفئة 

  31لفئة با
  32العصائر ومشروبات الفواكة والمياة الغازية والمعدنية بالفئة   - 32الفئة 

 

تقبل العالمة فى مجملها  -:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0382695  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

الواليات المتحدة  -شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينسوتا  -،انك  تارجت براندز
  االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  2467 -55403مينا بوليس منيسوتا  3165 -نيكوليت مول تي بي اس  1000
  المتحدة االمريكية 

  32 - 31 -30 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

ليط الوجبات الخفيفة يتكون أساًسا من الفواكه المجففة والمكسرات خ - 29الفئة 
رقائق البطاطس وأطعمة . نقانق؛ األطعمة الخفيفة القائمة على الفاكهة. والشوكوالته

مخلل وزيتون . الوجبات الخفيفة المعتمدة على البطاطس همبرغر وفطائر همبرغر
خليط الوجبات الخفيفة يتكون أساًسا  .معالج األطعمة الخفيفة القائمة على فول الصويا
أو الزبيب ؛ المكسرات و البذور / من الفواكه المعالجة والمكسرات المحضرة و 

الصالحة لألكل المحضرة و المحمصة و المحفوظة و المكسوة والمتبلة ؛ الالنشون 
 المحضر اللحوم المجففة، االضافات المحفوظة الخال من االلبان؛ الغموس ، باستثناء

الصلصات وغيرها من الصلصات المستخدمة كغموس ؛ سلطات الفواكه والخضروات؛ 
  دون غيرها 29سلطة بطاطس؛ زبيب؛ المربي والهالم فئة 

  
الجرانوال واألطعمة الخفيفة القائمة على الجرانوال ؛ خليط االطعمة : 30الفئة  - 30الفئة 

أو الفشار / سرات المسكرة و الخفيفة يتكون أساسا من المقرمشات ، البريتزل ، المك
رقائق التورتيال؛البسكويت و خليط . المنبثق ؛ الفشار؛ األطعمة الخفيفة القائمة على الذرة

المكسرات المغطاة بالشوكوال؛ الزبيب المغطى . البسكويت ؛ حلويات؛ حلوى النعناع
ى الحبوب ؛ بالشوكوال والزبادي المحلى المغطى بالزبيب ؛ األطعمة الخفيفة القائمة عل

؛ الحلوى المجمدة تتكون من )كعك الجبن(الكعك البراونيز، تشيز كيك . حلويات المخبز
الفاكهة والكريمات أو بدائل الكريمة ؛ الحلويات المجمدة البوظة؛ الزبادي المجمد 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 966عدد 

الصلصة، الكاتشب؛ خردل؛ خليط التوابل، زخارف الكعكة الصالحة لألكل، الشاي 
  دون غيرها30لقائمة علي الشاي، القهوة المثلجةفئة المثلج والمشروبات ا

  
  دون غيرها 31فئة .فواكه وخضراوات غير مطهية و طازجة - 31الفئة 
المشروبات ، تحديدا عصائر الفاكهة ومشروبات الفواكه وعصائر  - 32الفئة 

الخضروات وعصير الليمون والعصائر المثلجة، االمياه المعبأة في زجاجات بما في ذلك 
المياه المعدنية و مياه الشرب والماء الفوار و الماء المنكهة، مشروبات الطاقة 

  دون غيرها 32فئة .المشروبات الغازية؛ البيرة
 

 -على حدة  sunالتنازل عن كلمة  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة :      االشتراطات        
منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0396141  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -قطوف للتجارة والتوزيع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -مدينة العبور  - م الشباب  70المركز التجارى  3

  32 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30عصائر بودر وجميع منتجات الفئه  - 30ة الفئ
  32عصائر سائله بكافة انواعها الوارده بالفئه  - 32الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402457  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فردى  -جونس  -جورج جميل راتب ثان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السويس   -السويس  -المالحه  -المدينه الرياضيه  

  32 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

   30جميع منتجات الفئة رقم  - 30الفئة 
  32الفئة رقم جميع المنتجات الواردة ب - 32الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

التعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 9667/2/2021عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388556  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة امريكيه محدودة المسئوليه مؤلفة طبقا لقوانين  -بى آر آى بى هولدر  ال ال سى 
  والية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكيه 02021ال ستريت كانتون ماساتشوستس روي 130

  43 -  32 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الصناعية ؛ أرز؛ التابيوكا و الساغو والدقيق  - 30الفئة 
 السكر. المثلجات. ومستحضرات مصنوعة من الحبوب ؛ الخبز والمعجنات والحلويات

ملح؛ خردل؛ الخل ، الصلصات . ، العسل ، العسل األسود ؛ الخميرة ، مسحوق الخبز
؛ التوابل، الثلج ؛البوظة وكعك البوظة ومثلجات البوظة والزبادي المجمد ) البهارات(

والكاسترد المجمد والصلصات وعصائر الفاكهة المركزة المستخدمة في المثلجات 
مستخدم في المثلجات والشراب المثلج والمثلجات وكريمة اللوز المحمر في السكر ال

والشربات والكعك والحلوى ونكهات الطعام المستخدمة في صنع المثلجات والمشروبات 
من النوع المثلج بنكهة القهوة والقهوة والمشروبات التي أساسها القهوة والشاي 

  .كاكاو والمشروبات التي أساسها الشاي والكاكاو والمشروبات التي أساسها ال
البيرة؛ المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية ؛  - 32الفئة 

  مشروبات الفواكه
وعصائر الفاكهة ؛ الشراب وغيرها من المستحضرات لصنع المشروبات المشروبات 

غير الكحولية؛ المشروبات من النوع المثلج بنكهة الفاكهة؛ عصائر الفواكه المثلجة 
  )سموزي(

  
خدمات توفير الطعام والشراب االقامة المؤقتة خدمات المطاعم خدمات  - 43الفئة 

  المقاهى خدمات اماكن نقدبم الوجبات الخفيفه خدمات مطاعم الوجبات السريعه 
 

وغيرها 203149العالمة مرتبطة بالعالمة رقم:      االشتراطات        



اخليةجهاز تنمية التجارة الد  
 
 
 

896 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401161  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  - م  .م.شركة اوراسكوم للتنمية مصر ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العجوزة -الجيزة   -المهندسين  -يوليو  26شارع  160

  41 - 32 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9المنتجات الواردة بالفئة رقم  جميع - 9الفئة 
  32جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 32الفئة 
  41جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 41الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404359  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -فيليب موريس برودتكس اس ايه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا  -نيو شاتيل  2000 - 3كيو جينير نيود 

  34 -  9  : المةــــــات العـــفئ
  

لكترونية ، بطاريات لالجهزة االلكترونية المستخدمة بطاريات للسجائر اال - 9الفئة 
لتسخين التبغ ، واجهزة شحن لالجهزة االلكترونية المستخدمة لتسخين التبغ ، شواحن 

USB  لالجهزة االلكترونية المستخدمة لتسخين التبغ ، شواحن السيارات للسجائر
تبغ ، شواحن بطارية االلكترونية ، شواحن السيارات لالجهزة التى تستخدم لتسخين ال

  9للسجائر االلكترونية فى الفئة 
المرذاذ السلكية للسجائر االلكترونية و اجهزة التدخين االلكترونية ، التبغ ،  - 34الفئة 

التبغ الخام المصنعة ، منتجات التبغ ، بما فى ذلك السيجار والسجائر والسيجار الصغير 
غليون ، مضغ التبغ ، شم التبغ ، التبغ الرطب ، والتبغ للفة السجائر الخاصة بك ، تبغ ال

، مواد المدخنين ، بما فى ذلك ورق السجائر ) وليس الغراض طبية(، بدائل التبغ 
وانابيب السجاير ، اعقاب السجائر ، وعلب التبغ ، وحاالت السجائر ومطافىء السجائر 

ومنتجات التبغ العصى التبغ . ، انابيب ، جهاز جيب للسجائر المتداول والوالعات 
لغرض تسخينها ، االجهزة االلكترونية واسهمها لغرض التدفئة او التبغ السجائر من 

. اجل االفراج عن الهباء الجوى التى تحتوى على النيكوتين عن طريق االستنشاق 
حلول النيكوتين السائل لالستخدام فى السجائر االلكترونية ، اجهزة التدخين االلكترونية 

االلكترونية ، السجائر االلكترونية كبديل للسجائر التقليدية ، االجهزة ، السجائر 
االلكترونية الستنشاق رذاذ النيكوتين يحتوى ، االجهزة التدخين عن طريق الفم 

منتجات المدخن للسجائر االلكترونية ، اجزاء . للمدخنين ومنتجات التبغ وابدال تبغ 
، طفايات السجائر والسيجار  34ة فى الفئة ولوازم للمنتجات المذكورة اعالة المدرج

صناديق السجائر االلكترونية القابلة العادة الشحن . ساخنة وكذلك العصى التبغ الساخنة 
  34بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0383119  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  - شركة فارماجين هيلث كير ايجيبت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - م نصر  - عمارات رابعة االستثمارى  9

  31 -  10 -5 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3لفئة مستحضرات التجميل والعطور والمنظفات با - 3الفئة 
  5االدوية البشرية والبيطرية واالمصال واللقاحات والمكمالت الغذائية بالفئة  - 5الفئة 
  10المستلزمات واالجهزه الطبيه بالفئه  - 10الفئة 
  31االعالف الوارده بالفئه  - 31الفئة 

 

 -التنازل عن البيان التجارى :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنها
 

    0405304  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -ش ذ م م ) واتكس (ووتر اكسبريس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مساكن  -نهايه ش المشير احمد اسماعيل  -حى الملتقى العربى  57بالعقار  5الشقه رقم 
  القاهرة -قسم النزهه  -ون الشيرات

  35 - 11  : المةــــــات العـــفئ
  

فالتر الماء وفالتر الماء وكل ما يخص وصالت وتركيبات ولوازم توريد  - 11الفئة 
  11وتنظيم وتصفيه وتوزيع وتنقيه الماء بالفئة 

تى فى مجال شمعات فالتر الماء وفال 35االعمال التجاريه الواردة بالفئه  - 35الفئة 
الماء وكل ما يخص وصالت وتركيبات ولوازم توريد وتنظيم وتصفيه وتوزيع وتنقيه 

  11الماء بالفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن الحروف كال على حدى -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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0402369  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه محدودة المسئوليه -اوتوفندي للدعاية واالعالن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مسجد الرحمة المتفرع من شارع الشعراوى  ثان شبرا الخيمة القليوبية 1

  35 - 12  : مةالــــــات العـــفئ
  

  12جميع المنتجات الواردةبالفئه  - 12الفئة 
واالستيراد والتصدير فى مجال المج و  35جميع خدمات الواردة بالفئه  - 35الفئة 

  25 - 21االكواب والمالبس الواردة بالفئات 
 

مالك العالمه تعهد  - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
باستخدامها في مجموعها 
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0374718  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

06/08/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة قنديل لالناره 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

التجميع  1العمرانى وحده رقم القطاع التانى المركز المدينة التجمع  311قطعه رقم 
  الخامس

  35 -  16 -11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 11النجف فئة  - 11الفئة 
  دون غيرها 16االدوات المكتبيه ومطبوعات الشركة فئة  - 16الفئة 
  دون غيرها 16فى مجال الفئة  35االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 35الفئة 

 

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

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405006  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة المهندس لتجارة وصناعة  -دمحم محمود قاسم ابو الخير وشركاه  -شركة مهندس
  شركة تضامن -الكيماويات الحديثة 

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

 -ابو المطامير   -بملك دمحم محمود قاسم ابو الخير  -بجوار مزلقان كوم امبو  - جناكليس 
  البحيرة

  35 -  16 -2 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  1جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 
  2جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 
  16جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 
  16 -  2 - 1فى مجال الفئات  35جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 35الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
التنازل عن البيان التجارى  - 352363العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405008  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة المهندس لتجارة وصناعة  -شركة مهندس دمحم محمود قاسم ابو الخير وشركاه 
  شركة تضامن -الكيماويات الحديثة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز ابو  - دمحم محمود قاسم ابو الخير / قان كوم امبو بملكبجوار مزل - جناكليس 
  البحيرة - المطامير 

  35 -  16 -2 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
  2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 
  16جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 16الفئة 
   2 - 1فى مجال الفئات  35ع الخدمات الواردة بالفئة جمي - 35الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن البيان التجارى -  352363مع 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405009  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة المهندس لتجارة وصناعة  -شركة مهندس دمحم محمود قاسم ابو الخير وشركاه 
  شركة تضامن -الكيماويات الحديثة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحيرةدمحم محمود قاسم ابو الخير ابو المطامير / جناكليس بجوار مزلقان كوم امبو بملك

  35 -  16 -2 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
  2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 
  16جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 16الفئة 
   2فى مجال الفئة  35جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 35الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -     : االشتراطات        
التنازل عن البيان التجارى -  352363مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

905 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405015  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة المهندس لتجارة وصناعة  -م أبو الخير وشركاه شركة مهندس دمحم محمود قاس
  شركة تضامن -الكيماويات الحديثة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز ابو  -دمحم محمود قاسم ابو الخير /جناكليس بجوار مزلقان كوم امبو بملك 
  البحيرة  - المطامير 

  35 -  16 -2 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  1يع المنتجات الواردة بالفئة جم - 1الفئة 
  2جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 2الفئة 
  16جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 16الفئة 
   2,  1في مجال الفئات  35جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 35الفئة 

 

عالمة مرتبطة ال - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن البيان التجارى -  352363مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

906 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405017  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة المهندس لتجارة وصناعة  -شركة مهندس دمحم محمود قاسم أبو الخير وشركاه 
  شركة تضامن -الحديثة  الكيماويات

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز ابو  -دمحم محمود قاسم ابو الخير /جناكليس بجوار مزلقان كوم امبو بملك 
  البحيرة  - المطامير 

  35 -  16 -2 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
  2دة بالفئة جميع المنتجات الوار - 2الفئة 
  16جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 16الفئة 
   2,  1في مجال الفئات  35جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 35الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
تجارىالتنازل عن البيان ال -  352363مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

907 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388501  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات  -) انفيرو طاقة(إنفيرو طاقة للخدمات البيئية المستدامة والطاقة المتجددة 
  مسئولية محدودة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات  -المنطقة الثالثة  -المجاورة الثانية  - 18قطعة رقم  -رض بالدوراال 4رقم 
  القاهرة  -الشروق 

  41 - 40 -38 -35 -16 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

مادة صلبه للتربة تزيل الديزل والروائح الكريهه الكيماوية الموجودة فى   - 1الفئة 
  1التربه بالفئة رقم 

  16ة الواردة بالفئة رقم مطبوعات الشرك  - 16الفئة 
تجارة وانتاج مواد صلبه تزيل الروائح الكريهه الكيميائيه الموجودة فى   - 35الفئة 

  1فى مجال المواد الكيماويه بالفئة رقم  35التربة وبيع واالستيراد والتصدير بالفئة 
   38خدمات االنترنت واالتصاالت الواردة بالفئة رقم  - 38الفئة 
  40معالجة الواردة بالفئة رقم ال - 40الفئة 
  41التدريب الوارد بالفئة رقم  - 41الفئة 

 

التنازل عن البيان  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
التنازل عن كل مقطع من مقاطع العالمة كال على  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  -التجارى 

 حدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

908 
 

 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405010  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة المهندس لتجارة وصناعة  -شركة مهندس دمحم محمود قاسم ابو الخير وشركاه 
  شركة تضامن -الكيماويات الحديثة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز ابو  -دمحم محمود قاسم ابو الخير / وار مزلقان كوم امبو بملكجناكليس بج
  البحيرة - المطامير 

  35 - 16 -2  : المةــــــات العـــفئ
  

  2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 
  16جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 16الفئة 
   2لفئة فى مجال ا 35جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 35الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن البيان التجارى -  352363مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

909 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404070  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/12/2019  

  :يلالتسج إسم طالب
  

 -هاف مون للعطور ومستحضرات التجميل   -فاطمة دمحم درويش مرسي درويش 
  مصرى الجنسية   -فردي  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ناهد دمحم احمد عبد الفتاح  / ملك   -طنطا اول   -شارع عبد العال اعلي مسجد بدر  97
  الغربيه  

  39 - 35 -16 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3مستحضرات تجمبل و جميع منتجات الفئه  - 3الفئة 
  16جميع منتجات الفئه رقم  - 16الفئة 
  مستحضرات تجميل 3في مجال الفئه  35جميع خدمات الفئه  - 35الفئة 
  3في مجال مستحضرات التجميل بالفئة رقم  39تعبئه وتغليف بالفئة   - 39الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  -ب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة منح الطال:      االشتراطات        
باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

910 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402055  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة -ام اى جى للصناعات الغذائية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس -شارع التسعين  140مبنى ريكون  منطقه البنوك 
  القاهرة 

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

   16مطبوعات الشركه الواردة بالفئه  - 16الفئة 
  29جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
  30تجات الواردة بالفئة جميع المن - 30الفئة 
  31جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 31الفئة 
  31- 30 - 29فى مجال الفئة  35االعمال التجاريه الواردة بالفئه  - 35الفئة 
  31 - 30 -  29فى مجال الفئات  39التعبئة والتغليف بالفئو  - 39الفئة 

 

مها في مجموعها تعهد مالك العالمه باستخدا:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

911 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390472  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

مؤسسة نانانيس للمنتجات و االدوات التعليمية و -احمد رضا عبد الباقي و شريكة 
  شركة تضامن -التدريب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر الجديده -ش فهمي باشا متفرع من الخليفة المامون  5فيال

  41 -  35 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 16مطبوعات الشركة و جميع منتجات الفئة  - 16الفئة 
  دون غيرها 16فى مجال الفئه  35االعمال التجاريه الوارده بالفئة  - 35الفئة 
  دون غيرها 41لفئة جميع الخدمات الخاصة با - 41الفئة 

 

منح حق خاص على االلوان:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

912 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0379099  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/10/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسيه  -مطعم السقا  - ايهاب مدحت رشاد مهدى السقا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك السيد دمحم سليم جاد هللا    -طريق عبد المنعم رياض بجوار المعهد الدينى االزهرى 
  الشرقية  -مركز ببلبيس 

  43 - 35 -30 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16مطبوعات الشركة الواردة بالفئة  - 16الفئة 
  30الوجبات الجاهزة الواردة بالفئة  - 30الفئة 
  30فى مجال الفئة  35االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 35الفئة 
  43مطعم وتجهيز مأكوالت وكوفي شوب الواردة بالفئة  - 43الفئة 

 

تعهد مالك العالمه باستخدامها -منح الطالب حق عيااللوان الموضحه بالنماذج:      االشتراطات        
في مجموعها 



التجارة الداخلية جهاز تنمية  
 
 
 

913 
 

 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0382684  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -جمال الموجى لالستيراد والتصدير والمقاوالت   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط  -عبد البارى ابراهيم سعيد / ملك -بندر كفر سعد  -ش ناصر 

  43 - 35 -28 -25 -16 -5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5جميع منتجات الفئه  - 5الفئة 
   16حميع منتجات الفئه   - 16الفئة 
  25جميع منتجات الفئه   - 25الفئة 
  28جميع منتجات الفئه  - 28الفئة 
  28،  25،  16،  5فى مجال الفئات  35جميع خدمات الفئه  - 35الفئة 
  43جميع خدمات الفئه  - 43الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

914 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401573  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

07/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -المركز الدولى للتوريدات الهندسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش رمسيس القاهرة 137

  35 -  16 -11 -9 -7 -6  : المةــــــات العـــفئ
  

  6كابالت اللحام الواردة بالفئة  - 6الفئة 
  7مستلزمات اللحام الواردة بالفئة  - 7الفئة 

  
  9اقطاب اللحام الواردة بالفئة  - 9الفئة 
  11ماكينه اللحام الواردة بالفئة  - 11الفئة 
  16مكاتبات وفواتير والدعايه الخاصه بالشركة الواردة بالفئه  - 16الفئة 
فى مجال كابالت اللحام واقطاب اللحام  35االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - 35الفئة 

  11،  9،  7،  6وماكينه اللحام ومستلزمات اللحام بالفئات 
  

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

915 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0385848  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -سامريتز هيلث كير لالدوية ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - مدينة نصر  -ش احمد تيسير  - الدور الثالث فوق االرضى  -عمارات المروة  4
  القاهرة

  35 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  )16(مطبوعات الشركة بالفئة رقم  - 16فئة ال
فى مجال االدوية ) 35(االستيراد و التصدير و التجارة و التوزيع بالفئة رقم  - 35الفئة 

  )5(بالفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

916 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

   العالمة

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0385849  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - شركة ابدا لتجارة و توزيع االدوية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  -ش احمد تيسير  -عمارات المروة  4

  35 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها) 16(مطبوعات الشركة بالفئة رقم  - 16الفئة 
فى مجال االدوية ) 35(االستيراد و التصدير و التجارة و التوزيع للفئة رقم  - 35الفئة 

  ) 5(بالفئة 
 

منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

917 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0385850  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - شركة ابدا لتجارة و توزيع االدوية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المقطم  -منطقة ب  -هضبة عليا  - 151ق 

  35 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  )16(طبوعات الشركة بالفئة رقم م - 16الفئة 
  ) 5(فى مجال االدوية بالفئة ) 35(االستيراد و التصدير و التوزيع بالفئة رقم  - 35الفئة 

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

918 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0385852  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة العربى فارما جروب لالدوية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة  -الدور الثانى فوق االرضى  - 4ش احمد تيسير جناح رقم  - 2مشروع المروة  
  القاهرة -نصر 

  35 - 16  : المةــــــات العـــفئ
  

  )16(مطبوعات الشركة بالفئة رقم  - 16الفئة 
فى مجال االدوية ) 35(االستيراد و التصدير و التجارة و التوزيع بالفئة رقم  - 35الفئة 

  ) 5(بالفئة 
 

ك العالمة تعهد مال - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن الحروف كال على حدى -باستخدامها مجمعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

919 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398586  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فرد  - توب مان   -اشرف علي دمحم بقالوة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعيد  -حجره بالدور االول  -ارع الجمهوريه والجبرتي  ش 37

  35 -  25 -18  : المةــــــات العـــفئ
  

  18الجلود و المصنوعات الجلديه الواردة بالفئه  - 18الفئة 
  25المالبس واالحذيه الواردة بالفئه رقم  - 25الفئة 
  25 -  18فى مجال الفئات  35استيراد وتصدير بالفئه  - 35الفئة 

 

التنازل عن الرسم :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

920 
 

 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395658  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -) م .م.ش(ابراج للتطوير العمرانى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش كليوباترا  21

  37 - 35 -19 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9االجهزة الكهربائية بالفئة  - 9الفئة 
  19مستلزمات البناء بالفئة  - 19الفئة 
فى مجال  35االستيراد والتصدير والتوريدات العمومية والتوكيالت بالفئة  - 35الفئة 

  19،9الفئات 
  37قارىة بالفئة االنشاءات الع - 37الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

921 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0384698  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

22/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -سيرنيل لتصنيع النسيج والمالبس الجاهزة  -دمحم على قيموز وشركاه 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

وع المجمع المصرى االلمانى المنطقة الصناعية العبور مشر)A7-A16(الوحدة
  القليوبية 

  35 -  25 -24  : المةــــــات العـــفئ
  

  24المنتجات الواردة بالفئة  - 24الفئة 
  25المنتجات الواردة بالفئة  - 25الفئة 
   25-24فى مجال الفئة  35االستيراد والتصدير بالفئه  - 35الفئة 

 

293047العالمه مرتبطه مع العالمه رقم :        االشتراطات      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

922 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386234  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -سبارك للمالبس الجاهزة لصاحبها مجدى دمحم خليل شراره  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بمجمع الصناعات المتوسطه والصغيره بالمنطقه الصناعيه جنوب  103وحده رقم 
  بورسعيد  -الرسوه 

  35 - 25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25المنتجات الوارده بالفئه  - 25الفئة 
  25فى مجال الفئة  35الخدمات الوارده بالفئه  - 35الفئة 

 

ق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب ح -:      االشتراطات        



الداخلية جهاز تنمية التجارة  
 
 
 

923 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399380  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -محمود على دمحم دنيا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محلة الكبرى الغربيهش عبد المنعم سالم من شكرى القواتلى ال 13

  35 - 25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 25المالبس الجاهزة فئة  - 25الفئة 
  دون غيرها 25فى مجال المالبس بالفئه  35االعمال التجاريه الواردة بالفئه  - 35الفئة 

 

منح حق خاص على االلوان:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

924 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0399931  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -افراد -اجمد السيد بحيري علي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -حلوان  - خسرو  -ش عبد الرحمن علي 19

  35 - 25  : المةــــــات العـــفئ
  

   25في مجال الفئة  المالبس - 25الفئة 
  في مجال المالبس 35اخدمات البيع ووكاالت االستيراد و التصدير بالفئة - 35الفئة 

 

-----:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

925 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402754  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئولية محدوده -م .م.ذ.ش -لمبتكرةتيرن اون للحلول ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -زهراء المعادي -سيتي الدور الخامس   -شارع  بيتشو امريكان 19

  35 - 25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25المالبس الوارده بالفئة  - 25الفئة 
  جال المالبس في م 35االعمال التجارية بالفئة  - 35الفئة 

 

تعهد مالك العالمه  - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
باستخدامها في مجموعها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

926 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402413  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -م  .م.ذ.والخدمات مونجينى ش مونجنيز لالغذية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع  البرنسيسة ابو رواش امبابة الجيزة 4

  35 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 30الفئة 
  35الدعايه واالعالن الواردة بالفئه  - 35الفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

927 
 

 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402444  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -جرجس شوقى جرجس بطرس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -طنطا اول  -حارة الجمهورية من ش الحكمة  65

  35 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا الحلويات  30جميع منتجات الفئة  - 30الفئة 
 35خدمات البيع و عرض السلع عبر وسائل االتصاالت و المعارض بالفئة  - 35الفئة 

  ماعدا الحلويات 30في مجال الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

928 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0367454  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/03/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -اورينت جروب  -احمد عادل حمدى وهشام المصرى وشريكهما 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الرمل  - الدور الميزانين  2شقة رقم  -استانلى  -شارع الشهيد سمير زاده  29
  ريةاالسكند

  35 - 31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 31سمسم بالفئة  - 31الفئة 
  السمسم فقط 31فى مجال الفئه  35استيراد وتصدير بالفئة  - 35الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدمها مجمعة -منح حق خاص على االلوان:      االشتراطات        
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929 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0374522  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/08/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -عبد هللا دمحم الغزالى  -الغزالى جروب للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية  -بلبيس   -االمير مدين  35

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

  29جميع منتجات الفئة  - 29الفئة 
  30جميع منتجات الفئة  - 30الفئة 
  31جميع منتجات الفئة  - 31الفئة 
  32جميع منتجات الفئة  - 32الفئة 
خدمات الدعاية واالعالن واالستيراد والتصدير والبيع بالجملة والتجزئة  - 35الفئة 

  32و31و30و29الفئات  فى مجال 35واالعمال التجارية بالفئة 
خدمات النقل والتعبئة والتغليف والتخزين للسلع والتخليص الجمركى  - 39الفئة 

  32و31و30و29فى مجال الفئات  39والشحن بالفئة 
 

313073العالمة مرتبطة بالعالمة رقم:        االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

930 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0374523  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/08/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسية -فرد  -عبد هللا دمحم الغزالى  -الغزالى جروب للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية  -بلبيس   -االمير مدين  35

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

  29جميع منتجات الفئة  - 29الفئة 
  30جميع منتجات الفئة  - 30الفئة 
  31جميع منتجات الفئة  - 31الفئة 
  32جميع منتجات الفئة  - 32الفئة 
خدمات الدعاية واالعالن واالستيراد والتصدير والبيع بالجملة والتجزئة  - 35الفئة 

  32و31و30و29فى مجال الفئات  35واالعمال التجارية بالفئة 
خدمات النقل والتعبئة والتغليف والتخزين للسلع والتخليص الجمركى  - 39 الفئة

  32و31و30و29فى مجال الفئات  39والشحن بالفئة 
 

285169العالمة مرتبطة بالعالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0383840  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة براندز بيلدرز جروب للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الشروق  -الحى السابع  - 2مجاورة  - 240قطعة رقم 

  39 - 35 -32 -31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31جميع خدمات الفئه  - 31الفئة 
  32ميع منتجات الفئة ج - 32الفئة 
  32،  31فى مجال الفئات  35االستيراد والتصدير بالفئة  - 35الفئة 
  32،  31فى مجال الفئات  39التعبئة والتغليف بالفئة  - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0382095  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - الخراط فارما لتوزيع االدويه والمستلزمات الطبيه ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  -الزيتون  -شارع ترعة الجبل  246

  35 -  10 -5 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

   3مستحضرات التجميل الوارده بالفئه  - 3الفئة 
  5ه بالفئه االدويه الوارد  - 5الفئة 
  10المستلزمات الطبيه الوارده بالفئه  - 10الفئة 
  10،  5،  3فى مجال الفئات  35التجاره الوارده بالفئه   - 35الفئة 

 

التنازل عن الحرف  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
فى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0405273  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه  - شركة ميدلينك لالستثمار والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ميشل باخوم انور سابقا الدقى الجيزه  28

  35 - 5 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات التجميل بانواعها و الكريمات و مستحضرات العنايه بالشعر و  - 3الفئة 
  3الجسم بانواعها و الزيوت العطريه و فازلين الوارده بالفئه 

  5المواد الصيدالنيه و االدويه و المطهرات الصحيه بالفئه  - 5الفئة 
 - 3مجال الفئه  فى 35خدمات التسويق والبيع و االستيراد والتصدير الواردة  - 35الفئة 

5   
 

وغيرها 373589العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -:      االشتراطات        
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386669  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ري الجنسيهفرد مص-ايجيبتو انرجى  - عادل عبد العزيز ابو العزم يوسف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع أحمد كامل تقسيم الالسلكى المعادى القاهرة 18

  42 -  37 -35  : المةــــــات العـــفئ
  

  35توريدات العماله الواردة بالفئة  - 35الفئة 
  37صيانه ابار البترول الواردة بالفئة   - 37الفئة 
  42اردة بالفئة الخدمات البترولية الو  - 42الفئة 

 

منح الطالب حق خاص علي  -تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها :      االشتراطات        
االلوان الموضحه بالنماذج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398675  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش توصية بسيطة -ليفينج ان انتريورز  -انى وشريكتةدمحم اشرف الطن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الحسن الدقى المهندسين جيزة 44

  37 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 20فى مجال االثاث بالفئه  35االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - 35الفئة 
  المقاوالت العامة  - 37الفئة 

 

------- :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396974  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -موفيكو  -معتز عصام عبد العزيز عبد المنعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادى  - عمارات المهندسين  3شقة  15دور كورنيش المعادى ال 4

  42 - 38 -35 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

 -معدات واجهزة الحاسب االلى ومستلزماته ) lcd-dvd(أقراص تسجيل  - 9الفئة 
  الموبيالت

  استيراد و تصدير فى مجال الحاسب االلى ومستلزماته  - 35الفئة 
  االت والمواقع االلكترونيهخدمات االتص - 38الفئة 
  خدمات تصميم وتطوير وبرامج الحاسب االلى - 42الفئة 

 

-----:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401783  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ذ م م  ش -شركة وان تو ثرى لالستيراد والتصدير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ا خلف شارع الجمهوريه االزبكيه   58

  35 - 8 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 3والصنفرة الواردة بالفئه   - 3الفئة 
  دون غيرها 8االحجار القطع والعدد اليدويه و الميكانيكيه بالفئه  - 8الفئة 

 8في مجال العدد واالالت اليدويه الفئه رقم  35االستيراد والتصدير بالفئه  - 35فئة ال
  دون غيرها 3والصنفره بالفئه رقم 

 

--- :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402556  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصرى  -ايه بى كومبانى لالستيراد وتجارة السيارات  - مصطفى دمحم مصطفى دمحم
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مركز ابو كبير  -عماره االيمان بملك نبيل دمحم دمحم ابراهيم  -ش طريق كفر صقر 
  الشرقيه

  39 -  35 -12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12لسيارات الواردة بالفئة قطع غيار ا - 12الفئة 
  12فى مجال قطع غيار السيارات بالفئه  35االستيراد والتصدير بالفئه  - 35الفئة 
فى مجال قطع غيار السيارات بالفئة  39نقل وتغليف وتخزين السلع بالفئة  - 39الفئة 

12  
 

عن مقطعى العالمة كال على  التنازل - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -:      االشتراطات        
حدى
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394596  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -م .م.برافو لتنميه الصناعية واالستثمارش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

محافظة اسيوط مركز ديروط  -ركز ديروط جرف سرحان م -شارع العزايزة  9
  اسيوط

  39 -  35 -24  : المةــــــات العـــفئ
  

  24جميع منتجات الفئة  - 24الفئة 
  25،  24فى مجال الفئات  35جميع خدمات الفئة  - 35الفئة 
  25،  24فى مجال الفئات  39جميع خدمات الفئة  - 39الفئة 

 



نمية التجارة الداخليةجهاز ت  
 
 
 

940 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0374613  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصرى  -ايجيبت هيلثى فود ايليت   -عبد الرحمن دمحم السيد ابراهيم ابو حجر 
  الجنسيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -شارع الطيران مدينة نصر  21

  39 -  35 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن خالصات اللحم فواكه وخضراوات   - 29الفئة 
  دون غيرها  29محفوظه ومجففه والمنتجات الوارده بالفئه 

خدمات الدعايه واالعالن واالستيراد والتصدير واالعمال التجاريه والبيع  - 35الفئة 
  دون غيرها  29فى مجال الفئه  35بالجمله والبيع بالتجزئه الوارده بالفئه 

خدمات النقل والتعبئه والتغليف والتوزيه والشحن بأنواعه وتخزين السلع   - 39الفئة 
  دون غيرها  29فى مجال الفئه  39الوارده بالفئه 

 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0376316  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسيه  -أزاهير لتوريد خضار وفاكهه  -حاتم فتح هللا دمحم حسن عالم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر 6مدينه  4شقه  17الحى الثامن مشروع الريهام عمارة 

  39 -  35 -31  : المةــــــات العـــفئ
  

   31الخضروات والفاكهه الطازجه الواردة بالفئه  - 31الفئة 
  30 - 31فى مجال الفئات  35االستيراد والتصدير بالفئة  - 35الفئة 
  31 -  30فى مجال الفئات  39التعبئة والتغليف بالفئة  - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0374123  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/07/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

الشركة الخليجية المصرية لألستيراد  - شركة رمضان دمحم أمين الخربوطلى وشريكه  
  شركة تضامن -والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

يسى مركز أمير السيد عبد الهادى الدخم/ بملك  -) المصنع(شارع جمال عبد الناصر 
  كوم حماده البحيرة 

  39 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات استيراد وتصدير ، خدمات تجميع تشكيله من البضائع لصالح الغير ،  - 35الفئة 
والينطوي ذلك على ( وذلك لتمكين عامه الزبائن من معاينتها وشرائها عند الحاجه 

جزئه ، بيع البضائع بالتجزئة فى المحالت ، من خالل متاجر البيع بالت) خدمه النقل 
التجارية ، خدمات الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى ، 

بيع بالجمله ، كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر أ بواسطه االوساط االلكترونيه ، مثل 
  35 المواقع االلكترونيه أو برامج التسوق التلفزيونيه بالفئة

  31التعبئة والتغليف والنقل والتخزين فى مجال  39خدمات الفئة  - 39الفئة 
 



 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400089  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة فرنسية -اكور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فرنسا - مولينو  -ايه   -ايزى  92130  -هينرى فارمان  -رو  82

  39 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛ خدمات  - 35الفئة 
المساعدة اإلدارية لألعمال والخدمات اإلدارية؛ خدمات اإلدارة التجارية والمساعدة 

ارة و تنظيم االعمال؛ خدمات الوظائف المكتبية؛ التطويرية؛ تقديم االستشارات عن اد
خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات تقديم المعلومات حول خبراء الكفاءة واألعمال 

التجارية؛ تقديم االستشارات بخصوص ادارة و تنظيم االعمال؛ المساعدة اإلدارية في 
عمال؛ بحوث إدارة الدعوة للمناقصات؛ استطالع اآلراء؛ خدمات االستفسار عن األ

األعمال التجارية؛ خدمات الخبرات التجارية؛ خدمات التنبؤات االقتصادية؛ خدمات 
؛ خدمات المحاسبة؛ خدمات )المساعدة في إدارة األعمال(بحوث األسواق؛ المشاريع 

وكاالت التوظيف؛ خدمات بحث البيانات التجارية في الملفات الحاسوبية لآلخرين؛ 
بيانات في ملفات مركزية؛ خدمات إدارة الملفات المحوسبة؛ خدمات تحصيل وتنظيم ال

الجمع وخدمات التجميع والترتيب المنظم للصور : خدمات إنشاء مكتبات الصور، تحديدا
في ملفات مركزية؛ الخدمات اإلعالنية فيما يتعلق بتنظيم وإدارة المؤسسات الفندقية؛ 

شر نصوص الدعاية؛ تأجير خدمات نشر توزيع اإلعالنات والمواد اإلعالنية؛ ن
المساحات اإلعالنية؛ خدمات بحوث األسواق؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ 

الخدمات االستشارية في مجال التسويق والدعاية واتصاالت الشركات؛ خدمات وكاالت 
، وكاالت المعلومات التجارية؛ تأجير اآلالت والمعدات )عالقات عامة(االتصاالت 

م المعارض التجارية للغايات التجارية أو اإلعالنية؛ خدمات تنظيم المكتبية؛ تنظي
المعارض للغايات التجارية؛ خدمات تأجير المواد اإلعالنية؛ خدمات تأجير المالبس 

والقداحات وحقائب السفر الجلدية ومحافظ الجيب الجلدية والجزادين الجلدية وعالقات 
شف حمام واألرواب النسائية وكرات المفاتيح الجلدية والمظالت والنظارات ومنا

الغولف وإكسسوارات الحاسوب وأدوات المائدة والفرشات واألسّرة والبياضات لألسّرة؛ 
إدارة أعمال الفنادق؛ خدمات المساعدة واالستشارات إلدارة األعمال من أجل إدارة 

ات وتنظيم األعمال، في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة؛ الدراسات وخدم
المعلومات واالستشارات في مجال تحسين ظروف العمل والتقيد بشروطها، تحديداً 

االستشارات فيما يتعلق بإدارة الكوادر وإدارة الموارد البشرية؛ خدمات الوظائف 
المكتبية لترسيخ وترويج وتطوير وخدمات التنسيق واإلشراف على الخدمات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

العمل والمساعدة اإلنسانية المشتركة؛ إدارة االجتماعية لترويج وتعزيز الثقافة ونزاهة 
الشؤون العقارية وإدارة األعمال العقارية، بما في ذلك إدارة الفنادق والفنادق الصغيرة 

والمجمعات الفندقية والشقق والمساكن الفندقية؛ خدمات االستشارات ) الموتيالت(
بجميع أشكال وأنواع  التجارية وتوفير المعلومات التجارية وخدمات الترويج التجاري

، )اإلنترنت أو الشبكة الداخلية(الوسائط، بما يتضمن شبكات االتصاالت الحاسوبية 
وتحديداً توفير بطاقات المستخدمين المميزين؛ خدمات تنظيم وإدارة عمليات والء 

العمالء التجاريين وتحديداً عبر وسائل بطاقات الوالء؛ خدمات إدارة برامج الشراء 
وبرامج الخصم األخرى؛ خدمات عقد وإدارة برامج االنتساب التي تسمح المشتركة 

للمشاركين بالوصول لتشكيلة من البضائع والخدمات والمنافع التي يوفرها الموردين 
المنتسبين؛ خدمات توفير وعقد وإدارة برامج االنتساب وبرامج عضوية النوادي وعقد 

أو الغايات الترويجية / غايات التجارية و برامج والء العمالء؛ خدمات والء الزبائن لل
برامج المسافرين المتكررين؛ خدمات تقديم االستشارات : أو اإلعالنية، تحديداً /و

لألعمال في مجال السفر والتخطيط للسفر؛ توفير معلومات مقارنة أجور السفر جواً 
لق باالمتيازات؛ وأسعار الفنادق؛ خدمات إدارة األعمال واالستشارات التنظيمية فيما يتع

؛ خدمات االستشارات والمساعدة في )خدمات تسويقية(خدمات التسويق واالتصاالت 
إدارة وتنظيم الشؤون التجارية ضمن شبكة امتياز؛ خدمات مانحي االمتياز، تحديدا تقديم 

المساعدات في اإلدارة والعمليات التجارية والصناعية؛ التشغيل التجاري لمجمعات 
ومنازل قضاء العطالت والمطاعم والمقاصف ) الموتيالت(نادق الصغيرة الفنادق والف

؛ خدمات تنظيم المنافسات )باستثناء النوادي(وصاالت شرب الشاي خدمات والحانات
للغايات التجارية أو اإلعالنية ولتحفيز الموظفين؛ خدمات االستقبال واإلرشاد 

طة للعمالء مع مزودي الخدمة؛ المخصصة لتلبية رغبات الناس، تحديداً خدمات الوسا
تطبيق خدمات االستقبال واإلرشاد للشركات في الموقع أو عبر الهاتف أو االنترنت، 

تحديداً خدمات الوساطة التجارية وخدمات المعلومات اإلدارية والمساعدة في 
اإلجراءات الشكلية اإلدارية لآلخرين؛ خدمات المساعدة في إنجاز اإلجراءات الشكلية 

ال التركيب واالشتراك بعقود التزويد، تحديداً من أجل الغاز والمياه والكهرباء ألعم
وأعمال التامين والهاتف واالنترنت؛ إدارة الشؤون اإلدارية للمكاتب ولألفراد أو 
لمساحات العمل الجماعية وللمجموعات بتوفير معدّات مساحات العمل الجماعية 

أجير اآلالت والمعدات المكتبية ؛ خدمات ؛ ت)آالت ومعدّات المكاتب(والمشتركة 
) وظائف مكتبية(؛ خدمات جدولة المواعيد )خدمات استقبال وإرشاد(الوساطة التجارية 

  . ؛ خدمات نقل مواقع األعمال؛ المساعدة اإلدارية الشخصية المنزلية
حة تنظيم الرحالت والسفر؛ األدالء واألدالء السياحين؛ خدمات وكالة السيا - 39الفئة 

باستثناء حجوزات الفنادق وأماكن (حجز اإلقامة والجوالت السياحية : والسفر، تحديدا
تحديدا الرحالت والجوالت المصحوبة (؛ خدمات حجز المقاعد للسياحة )اإلقامة

بمرشدين والجوالت لمشاهدة المعالم السياحية والرحالت البحرية وجوالت السياحة 
والنقل والسفر؛ خدمات ) السياحية باستثناء اإلقامة لمشاهدة معالم المدينة واإلقامات
تحديداً فيما يتعلق بالرحالت والجوالت المصحوبة (تنظيم مبيعات التذاكر السياحية 

بمرشدين والجوالت لمشاهدة المعالم السياحية والرحالت البحرية وجوالت السياحة 
، والنقل والسفر؛ نقل )ةلمشاهدة معالم المدينة واإلقامات السياحية باستثناء اإلقام

الركاب؛ خدمات النقل بالسيارات؛ خدمات النقل الجوي؛ النقل بالسكك الحديدية؛ خدمات 
النقل بواسطة القوارب؛ خدمات سائقي السيارات؛ خدمات الرحالت المكوكية 

بالسيارات؛ خدمات تنظيم الجوالت السياحية البحرية؛ خدمات النقل بمراكب التنزه؛ 
ت السياحية والنزهات؛ تأجير المركبات والسيارات والطائرات والقوارب؛ تنظيم الرحال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

حجز مقاعد السفر؛ تقديم المعلومات حول اإلقامة والسفر والسياحة والمعلومات 
الجغرافية، بما فيها الخرائط ومسارات السفر؛ ترتيبات اإلقامة؛ خدمات المساعدة عند 

  ).قطر(؛ خدمات اإلصالح )القطر(تعطل المركبات 
 

وغيرها  1472728العالمه مرتبطه مع العالمه رقم :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401669  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  جنسية مصرى ال -فردى  -الصفا والمروة لفرز وتعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -قها  -برسوم سابقا  -عزبة الدكتور زكي خالد 

  39 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

  31في مجال الحاصالت الزراعية بالفئة  35االستيراد و التصدير بالفئة  - 35الفئة 
   31جال الفئة في م 39تعبئة و تغليف حاصالت زراعية بالفئة  - 39الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0370049  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/04/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصرى  - ايس كوزماتيكس لالستيراد والتصدير -رامي مجدي فهمي الشربيني 
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   46رقم الشقة  - 3رقم الطابق   - جوهر القائد 36رقم العقار  -الجمالية 

  35 -  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 
التجميل بالفئة  في مجال مستحضرات 35االستيراد و التصدير الوارد بالفئة  - 35الفئة 

3  
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0384041  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -دى أس أل أر كوميونيتى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -حلوان  -حدائق حلوان  -شارع جمال عبد الناصر  52بالعقار رقم  13شقة رقم 
  القاهرة

  45 -  41 -35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال معدات التصوير  35خدمات التصدير والدعاية واالعالن بالفئة   - 35الفئة 
  الفوتوغرافى والسينمائى 

  41خدمات الفئة   - 41الفئة 
  45خدمات الفئة  - 45الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - ح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج من -:      االشتراطات        
التنازل عن الحروف كال على حدى -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403993  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش توصيه بسيطة -سيد عبد العال وشريكهدمحم عبد الفتاح  -بيت المهندسين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر الجديده   - منشية البكري  17المركز الرئيسي بالدور االرضي 

  45 -  41 -35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 35تنمية موارد البشرية بالفئة   - 35الفئة 
  ون غيرهاد 41تدريب و التعليم بالفئة  - 41الفئة 
  دون غيرها 45االستشارات الهندسيه الوارد بالفئة  - 45الفئة 

 

منح حق خاص على االلوان:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403994  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة  -بيت المهندسين  -وشريكه  دمحم عبد الفتاح سيد عبد العال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -مصر الجديده  -شارع منشية البكري  17الدور االرضي  

  45 -  41 -35  : المةــــــات العـــفئ
  

  35االستشارات الهندسية بالفئة  - 35الفئة 
  41التدريب و التعليم بالفئة  - 41الفئة 

  45تنمية موارد بشرية و الدعم الفني الوارد بالفئة  - 45ئة الف
 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400010  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد دمحم صالح السيد حسن عياد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بمول ميد تاون المستثمرين الجنوبيه القاهرة الجديده G11محل 

  43 -  35 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30المخبوزات بالفئة  - 30الفئة 
  35بر ماركت ومراكز البيع والتوكيالت التجاريه بالفئة سو - 35الفئة 

  
  43المطاعم والكافيه الواردة بالفئة  - 43الفئة 

  
 

تعهد مالك العمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403857  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل طالب إسم
  

شركة ذات مسئوليه  - TANMIA FRUITشركة تنمية فروت لالستثمار الزراعى 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش الثورة  114

  44 -  35 -31  : المةــــــات العـــفئ
  

  و الدواجن  ماعدا تربية الحيوانات و الطيور 31جميع منتجات الفئة - 31الفئة 
ماعدا تربية الحيوانات  31فى مجال الفئة  35االستيراد و التصدير بالفئة  - 35الفئة 

  والطيور والدواجن
  44الخدمات الزراعية بالفئة  - 44الفئة 

 

وغيرها 376717العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

953 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403858  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه  - TANMIA FRUITشركة تنمية فروت لالستثمار الزراعى 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الثورة مصر الجديدة 114

  44 -  35 -31  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 31منتجات الوارده الفئة جميع - 31الفئة 
  31دون غيرها فى مجال  35جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 35الفئة 
  دون غيرها 44جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 44الفئة 

 

وغيرها 376716العالمة مرتبطة مع العالمة :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

954 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403859  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه  - TANMIA FRUITشركة تنمية فروت لالستثمار الزراعى 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش الثورة  114

  44 -  35 -31  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا تربية الحيوانات و الطيور  31جميع منتجات الفئة - 31الفئة 
ماعدا تربية الحيوانات  31فى مجال الفئة  35االستيراد و التصدير بالفئة  - 35الفئة 

  والطيور
  44الخدمات الزراعية بالفئة  - 44الفئة 

 

وغيرها 376715العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

955 
 

 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404066  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - TANMIA FRUITتنميه فروت لالستثمار الزراعي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  -مصر الجديده  -شارع الثوره  114

  44 -  35 -31  : المةــــــالعات ـــفئ
  

  31جميع منتجات الفئه  - 31الفئة 
  31في مجال المنتجات الوارده بالفئه  35التصدير الوارده بالفئه  - 35الفئة 
  ىدون غيرها  44الخدمات الزراعيه والحيوانيه الوارده بالفئه  - 44الفئة 

 

دامها مجمعةتعهد مالك العالمة باستخ -:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

956 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389251  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرية الجنسية -نادين حسن احمد حسن وهبه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور الرابع عماره برج الشمس مصر الجديده  409ب المرغني ش  95

  44 - 35 -10 -5  : المةــــــات العـــفئ
  

   5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 
  10جميع منتجات الفئة   - 10الفئة 
   10و  5في مجال الفئات  35جميع خدمات الفئة   - 35الفئة 
  44عياده طبيه بالفئه  - 44الفئة 

 

التنازل عن البيان  - وضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الم -:      االشتراطات        
تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -التجارى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

957 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0384459  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - جو بوبى  -خالد سعد خالد نعمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الحجاز محل باالرضى النزهة القاهرة 101

  35 - 31 -5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5أدوية بيطرية بالفئة  - 5الفئة 
  31كل مايلزم الحيونات من مواد غذائية بالفئة  - 31الفئة 
  للحيوانات االليفة  35بيع االطعمة بالفئه  - 35الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

958 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389488  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرية الجنسية  -فرد  -سوزان دمحم دمحم عمران  / د

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  اول  -طقة الثامنة المن -عبد الحميد شومان  -ش د  9

  35 -  5  : المةــــــات العـــفئ
  

اغذية اطفال  - اغذية رجيم وسكر  -مكمالت غذائية  -اغذية طبية  -أغذية   - 5الفئة 
  5الواردة بالفئة رقم 

  5فى مجال الفئة  35جميع خدمات الفئة   - 35الفئة 
 

لب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة منح الطا:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

959 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405113  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -الشايب لالستيراد والتصدير  -عماد مكرم حبيب وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -برى الظاهر شارع ص 21

  35 - 11 -6  : المةــــــات العـــفئ
  

  6جميع منتجات الفئة  - 6الفئة 
  11جميع منتجات الفئة  - 11الفئة 
  11،  6في مجال الفئات  35االستيراد و التصدير بالفئة  - 35الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - نماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بال -:      االشتراطات        
وغيرها  279676العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن الرسمة  -باستخدامها مجمعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

960 
 

 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0392336  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصرى  -ين لالنظمة االلومنيوم الحديثة مؤسسة اليوفيج -احمد سعيد دمحم عثمان 
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -زهراء المعادي  -الدور الثاني مساكن  نيركو   14/2عماره المستشارين رقم  14
  القاهرة

  35 -  6  : المةــــــات العـــفئ
  

   6اااللمومنيوم باعتبارة من المعادن بالفئه  - 6الفئة 
  6فى مجال المونيوم بالفئة  35االستيراد والتصدير بالفئه  - 35الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن الحروف وعن البيان التجارى كال على حدى وفى الوضع العادى -باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

961 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0380129  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

07/11/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -موبي تل لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -عابدين  -شارع رشدى 42-الدور االول   108شقة 

  35 -  9  : المةــــــت العاـــفئ
  

  09الموبيالت ومستلزماتها الواردة بالفئة  - 9الفئة 
فى مجال الموبيالت وقطع الغيار  35االستيراد والتصدير الوارد فى الفئة  - 35الفئة 

  09بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        



اخليةجهاز تنمية التجارة الد  
 
 
 

962 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390024  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -المستقبل للتنميه العمرانيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  -المعادي  -  c 2الطابق  -برج زهره المعادي  -شارع كورنيش النيل   66

  37 - 36  : المةــــــالعات ـــفئ
  

  36التنميه العمرانيه استثمار عقاري الواردة بالفئة رقم   - 36الفئة 
  37خدمات البناء والتشييد الوارده بالفئه رقم  - 37الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
302379العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

963 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390025  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  مساهمه مصرية -المستقبل للتنميه العمرانيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المعادي القاهره   c 2ش كورنيش النيل برج زهره المعاجدي الطابق  66

  37 - 36  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 36استثمار عقاري بالفئة   - 36الفئة 
  دون غيرها 37خدمات البناء والتشييد الوارد بالفئه  - 37الفئة 

 

منح حق -كال على حدة  M Yعدم المطالبة بحق خاص على الحروف ام واى :      االشتراطات        
خاص على االلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

964 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399981  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوولية محدودة-شركة الخدمات السبع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السعودية 11531رياض  41700صندوق بريد  14الطريق الدائرى الشرقى مخرج 

  43 -  41 -36  : المةــــــات العـــفئ
  

 36خدمات التامين الشؤون التمويلية الشؤون المالية والشؤون العقارية فئة  - 36الفئة 
  دون غيرها

دون  41التعليم والتهذيب التدريب الترفيه االنشطة الرياضية والثقافية فئة  - 41الفئة 
  غيرها
  دون غيرها 43الموقت فئة خدملت توفير االطعمة والمشروبات االيواء  - 43الفئة 

 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

965 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0379953  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية-فرد  -ابراهيم سعد ابراهيم ابو بكر حسنين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - قسم محرم بك  - بجوار قاعة ميراج داون تاون  7نمرة -محالت الصرح  

  42 - 37  : المةــــــات العـــفئ
  

   37جميع خدمات الوارده بالفئه  - 37الفئة 
  صميم الداخلي وبصفه خاصه الت 42جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 42الفئة 

 

عدم المطالبة بحق  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
خاص على كلمة سعد فى الوضع العادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

966 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0382089  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  .  ال تى دى. نج اوبو موبايل تيليكو ميونيكيشن كوربجوانجدو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، هايبين رود ، ووشا ، تشانجان تاون ، دونجوان سيتى ، جوانجدونج ،  18نمبر 
  الصين 

  37 -  28 -12 -11 -7  : المةــــــات العـــفئ
  

، مطاحن قهوه بخالف االت خلط ، عصارات كهربائيه ، غساالت صحون  - 7الفئة 
، ضاغطات ) لغسيل المالبس (، غساالت ) كهربائيه ( التى تدار باليد ، معالجات اغذيه 

للثالجات ، منشأت تصريف الغبار ألغراض التنظيف ، ادوات تنظيف باستخدام البخار 
  7، طابعات ثالثيه االبعاد الوارده بالفئه 

، اجهزه واالت ) اوانى طهى ( وى اجهزه ومنشأت لألضاءه ، صوانى ش - 11الفئة 
تبريد ، برادات ، منشأت ترشيح الهواء ، اجهزه تسخين كهربائيه ، منشأت رى اليه ، 

  11الوارده بالفئه ) للتسخين ( معدات للحمام ، منشأت تنقيه الماء ، مشعات حراريه 
رات مركبات كهربائيه ، مركبات يتحكم بها عن بعد بخالف اللعب ، سيا - 12الفئة 

، مضخات لعجالت الدراجات ) سيارات مستقله ( كهربائيه ، سيارات بدون سائق 
الهوائيه ، سيارات يدويه ، اطارات للدراجات الهوائيه ، عده اصالح االطارات الداخليه 

   12، الطائرات بدون طيار الكاميرا ، مقاعد امان لألطفال فى المركبات الوارده بالفئه 
اجزاء لاللعاب ، العاب ذكيه ، مركبات لعب ، العاب مصنوعه من العاب ،  - 28الفئة 

، انسان الى لعبه ، اجهزه ) لعب ( المخمل ، نماذج لعب ، العاب ، طائرات بدون طيار 
تدريب االجسام ، االت للتمارين البدنيه ، قفافيز لأللعاب ، زالجات ذات عجالت 

  28الوارده بالفئه 
الح ، تركيب واصالح االجهزه الكهربائيه ، تركيب معلومات عن االص  - 37الفئة 

وصيانه واصالح اجهزه الحاسوب ، ازاله التشويش فى االجهزه الكهربائيه ، اصالح 
اجهزه التصوير الفوتوغرافى ، اصالح ساعات الحائط وساعات الجيب واليد ، تركيب 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

ب واصالح واصالح اجهزه االنذار ضد السرقه ، تركيب واصالح التلفونات ، تركي
   37المرافق الرياضيه الترفيهيه ، تجديد االعمال الفنيه الوارده بالفئه 
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396950  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده  - دكتور حاال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  -النزهه الجديده  -شارع جوزيف تيتو  19

  42 - 38 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9برامج الحاسب االلى الوارده بالفئه  - 9الفئة 
استئجار وقت الوصول لشبكات الكمبيوتر العالميه وتوفير الوصول الى  - 38الفئة 

  38قواعد البيانات الوارده بالفئه 
  42ت صيانة وتصميم ونسخ وتحديث برامج الحاسوب الوارده بالفئه خدما - 42الفئة 

 

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

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403104  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدوده -سنديان ميديا كرييتف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - المعادي  -ش النادي الجديد  9

  42 - 38 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9البرامج بالفئة  - 9الفئة 
  38لفئة خدمات االتصاالت وخدمات االنترنت با - 38الفئة 
   42خدمات تصميم وتطوير االلكترونيات واعمال وتصميم البرامج بالفئة   - 42الفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن الحروف كال على حدى -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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0403813  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  انك شركة  امريكية  متحدة تألفت بموجب قو انين ديالوير , ريوت جيمز

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 90064لوس انجلوس كاليفورنيا , او ليمبيك بو ليفارد,دابليو  12333/ ومركزها  فى 
  الواليات المتحدة  االمريكية ,

  41 - 38 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

مكبرات الصوت؛ فأرات الحواسيب؛ برامج الحاسوب المستخدمة في تعقّب  - 9الفئة 
حالة العديد من المستخدمين لخدمات األلعاب التفاعلية عبر اإلنترنت ولربط العبي 

كافة مراحل المهارات؛ برمجيات الواقع األلعاب اإللكترونية مع العبين آخرين من 
االفتراضي المعزز القابل للتحميل للعب ألعاب الفيديو؛ برمجيات ألعاب الهواتف النقالة 
القابلة للتحميل؛ المدونات الصوتية القابلة للتحميل في مجال الرياضة الرقمية أو ألعاب 

لفيديو القابلة للتحميل؛ برمجيات الفيديو؛ برمجيات ألعاب الفيديو القابلة للتحميل؛ ألعاب ا
ألعاب الواقع االفتراضي القابلة للتحميل للعب ألعاب الفيديو؛ السماعات الموضوعة 

بداخل األذن؛ النظارات الطبية؛ سماعات الرأس؛ برامج ألعاب الفيديو التفاعلية متعددة 
ألعاب الفيديو؛ الوسائط؛ مساند فأرات الحاسوب؛ برمجيات الواقع المعزز المسّجلة للعب 

برمجيات الواقع االفتراضي المسّجلة للعب ألعاب الفيديو؛ النظارات الشمسية؛ أشرطة 
ألعاب الفيديو؛ أقراص ألعاب الفيديو؛ برمجيات ألعاب الفيديو؛ برمجيات ألعاب الفيديو 
واإلرشادات بشكلها اإللكتروني المباعة كوحدة واحدة؛ برمجيات ألعاب الفيديو القابلة 

  .تحميل عبر شبكات الحاسوب العالمية واألجهزة الالسلكيةلل
البث والبث المباشر عبر اإلنترنت أللعاب الفيديو ومنافسات األلعاب عبر  - 38الفئة 

شبكات التواصل االجتماعية واإلنترنت والشبكات الالسلكية؛ توفير غرف الدردشة عبر 
  .لرسائل بين مستخدمي الحاسوباإلنترنت؛ توفير المنتديات عبر اإلنترنت إلرسال ا

تنظيم وعقد المنافسات والعروض والبطوالت الحية التي تعرض ألعاب  - 41الفئة 
توفير برمجيات األلعاب اإللكترونية غير القابلة : الفيديو؛ خدمات الترفيه، تحديدا

للتحميل التي تسمح للمستخدمين إلنشاء وتعديل وتحميل وتنزيل ومشاركة ومشاهدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

محتويات ألعاب الفيديو التفاعلية التي ينشئها المستخدم والموسيقى وملفات ونشر 
الوسائط األخرى عبر شبكات الحاسوب العالمية وشبكات اإلنترنت والشبكات الالسلكية؛ 

تنظيم االجتماعات والمؤتمرات الحية للمعجبين في مجاالت : خدمات الترفيه، تحديدا
توفير : والرياضة اإللكترونية؛ خدمات الترفيه، تحديداالترفيه وااللعاب وألعاب الفيديو 

توفير االستخدام المؤقت أللعاب : ألعاب الفيديو على اإلنترنت؛ خدمات الترفيه، تحديدا
الفيديو غير القابلة للتحميل؛ تنظيم منافسات ألعاب الفيديو والعروض والبطوالت؛ نشر 

للتنزيل عبر اإلنترنت على شكل الكتب  األلعاب اإللكترونية؛ تقديم منشورات غير قابلة
المصورة وروايات مصورة وقصص تعرض مشاهد وشخصيات مبنية على ألعاب 

الفيديو؛ توفير ألعاب الواقع المعزز على اإلنترنت؛ توفير المعلومات إلكترونيا حول 
ألعاب الفيديو؛ توفير األمور الصغيرة على اإلنترنت ونصائح واستراتيجيات أللعاب 

  .يديو؛ توفير ألعاب الواقع االفتراضي عبر اإلنترنتالف
  دون غيرهـــــــــــــا ) 41, 38, 09(الـــــــــــــــــوارده بالفئة 

 

وغيرها 393634العالمه مرتبطه مع العالمه 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381028  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصرى  - العطار لتعبئة وتوريد المواد الغذائية  -صالح دمحم شحته السيد حسن 
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حاره عبد اللطيف من خالد بن الوليد الحاج القاهره 

  39 - 31  : المةــــــات العـــفئ
  

  31منتجات الفئة  جميع  - 31الفئة 
  31فى مجال الفئه  39خدمات الفئه  - 39الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0359064  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/10/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تحوت لالبحاث والدراسات  -سيد احمد وشريكه  سامح احمد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزيتون  -االميريه  - ش احمد عرابي مدينه الرياض  25

  42 - 41  : المةــــــات العـــفئ
  

   41تدريب وتعليم في مجال االبحاث الوارده بالفئئة  - 41الفئة 
  42تصميم مواقع كمبيوتر الوارده بالفئة  - 42الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0377376  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

30/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئوليه محدودةشركة  -شركة دى سكويرز ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مصر اسكندرية  29الكيلو  -بالقرية الذكيه  -بالدور الرابع  A 12القطعه 
  الجيزة -الصحراوى 

  42 -  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9منتجات الفئة  - 9الفئة 
  42خدمات الفئة   - 42الفئة 

 

الطالب حق خاص على االلوان الموصحة بالصورة منح:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388361  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -قياس كيميكا  -خليل دمحم خليل وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العمار الكبرى مركز طوخ القليوبية شارع داير الناحية بقرية 

  43 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30وجبات جاهزة الواردة بالفئة  - 30الفئة 
  43المطاعم والفنادق الواردة بالفئة  - 43الفئة 

 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
البيان التجارى كال على حدى الحروف وعن
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401749  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة بيراميدز انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -النزهه الجديده  -المطار  امام سور  6  -ش جوزيف تيتو  84

  43 - 41  : المةــــــات العـــفئ
  

   41سينما والخدمات الترفيهيه الوارده بالفئه رقم  - 41الفئة 
  43مطعم وكوفي شوب الوارده بالفئة رقم  - 43الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388124  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة ايجى كيم لتكنولوجيا المعامل ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -مصر الجديدة  -شارع عبد الحميد بدوى  83

  10 -  5  : المةــــــات العـــفئ
  

ضرات كيماوية لالغراض و بصفة خاصة مستح) 5الفئة (جميع منتجات  - 5الفئة 
  )محلول طبى(الطبية 

  .10جميع منتجات الفئة  - 10الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399072  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ال جى اليكترونيكس انك  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جمهورية كوريا 721_ 150يواوى داير يونجدونجبو جو سول  128

  11 -  7  : المةــــــات العـــفئ
  

ية للمالبس غساالت الصحون أوتوماتيكية، المكانس غساالت الكهربائ  7 - 7الفئة 
االت المالبس . الكهربائيه األوتوماتيكية ؛ آالت إدارة المالبس لألغراض المنزلية

أكياس للمكانس الكهربائية، . خراطيم للمكانس الكهربائية. الكهربائية لالغرض المنزلية
ربائية؛ ضواغط للهواء، مراوح الدوارة الكه. عصا المكانس الكهربائية الروبوتات

الضواغط الدوارة ضواغط للثالجات مجفالكهربائية الروبوتية مصنعات الطعام 
منظفات بالبخار لألغراض المنزلية ؛ المكانس الكهربائية باليد ؛ المكانس . الكهربائية

( روبوتات التدبير المنزلى وربوتات االستخدام الشخصى ) للفراش(الكهربائيه لالسرة 
  . دون غيرها 07، وجميعها تقع بالفئة ) التنظيف ربوتات

مكيفات الهواء جهاز الهواء الساخن، مزيل الرطوبة الكهربائية  11 - 11الفئة 
مواقد كهربائية أجهزة تنقية المياه لألغراض المنزلية، الماء المؤين . لالستخدام المنزلي

؛ )تدفئة(بالطاقة الشمسية اجهزة تدفئة .لألغراض المنزلية، جهاز غشاء لتنقية المياه
؛ جهاز التدفئة مصابيح الصمام الثنائي الباعث ) تكييف الهواء(منظفات الهواء، التهوية 

ثالجات . جهاز أو منشآت للطهي. مواقد الغاز أفران المطبخ الكهربائية) ليد(للضوء 
ف المالبس آالت إدارة المالبس الكهربائية لتجفي. كهربائية، مجففات المالبس الكهربائية

آالت إدارة المالبس الكهربائية لها وظائف إزالة الروائح الكريهة ، . لألغراض المنزلية
وتعقيم وتبخير المالبس لألغراض المنزلية ؛ آالت تجفيف المالبس الكهربائية مع 
التعقيم ، وإزالة الروائح الكريهة ومقاومة التجاعيد وعالجها لألغراض المنزلية، 

دون  11والمداخن ، شفاطات التهوية لالفران، وجميعها تقع بالفئة  شفاطات التهوية
  . غيرها

 

398943العالمة 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 ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0376222  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

06/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد دمحم  وليد البدري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بور سعيد - العرب  -ش الغورى والبلدية  15ش الغورى والبلدية سابقا  86

  11 - 9 -7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 7جميع منتجات الفئة  - 7الفئة 
  دون غيرها 9جميع منتجات الفئة  - 9الفئة 
  دون غيرها 11جميع منتجات الفئة  - 11الفئة 

 

 376223العالمة مرتبطة مع العالمة :      االشتراطات        


