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1 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1196119 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/14/5192 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -اس كيه نيتوركس كو. ال تى دى 

 لقوانين جمهورية كوريا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، ، جيونجسيو دايرو ، جانجان جيو ، سيون سى ، جيونجى دو  012)يونجهوا دونج ( 

 كوريا

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

اعمال السمسرة في أجزاء و ملحقات للسيارات وهذه المنتجات واردة بالفئة  - 16الفئة 

(16) 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1190469 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/14/5192 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة هولندية ذات مسئولية محدودة   -ام أي اتش باى يو بى.فى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ال اس ، هوفدروب ، هولندا  5915،  912توروسافينيو 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

المتعلقة بالتحويل االلكتروني لالموال بغرض  الخدمات المالية ، الخدمات - 16الفئة 

شراء المنتجات والخدمات وللترخيص وتشغيل وتحصيل المدفوعات االلكترونية 

والمعامالت المالية االلكترونية ، خدمات وتسهيالت لوسائل السداد ، خدمات المحافظ 

لكترونية االلكترونية ، خدمات التشغيل االلكتروني للديون ولمعامالت البطاقات اال

والمدفوعات االلكترونية عبر اإلنترنت أو شبكة كمبيوتر دولية ، خدمات المصارف 

على اإلنترنت ، خدمات المصارف االلكترونية ، خدمات المصارف بالتليفونات النقالة 

 16بالفئة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1190462 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/14/5192 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة هولندية ذات مسئولية محدودة  -ام أي اتش باى يو بى.فى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ال اس ، هوفدروب ، هولندا  5915،  912توروسافينيو 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

اللكتروني لالموال بغرض الخدمات المالية ، الخدمات المتعلقة بالتحويل ا - 16الفئة 

شراء المنتجات والخدمات وللترخيص وتشغيل وتحصيل المدفوعات االلكترونية 

والمعامالت المالية االلكترونية ، خدمات وتسهيالت لوسائل السداد ، خدمات المحافظ 

االلكترونية ، خدمات التشغيل االلكتروني للديون ولمعامالت البطاقات االلكترونية 

االلكترونية عبر اإلنترنت أو شبكة كمبيوتر دولية ، خدمات المصارف  والمدفوعات

على اإلنترنت ، خدمات المصارف االلكترونية ، خدمات المصارف بالتليفونات النقالة 

 16بالفئة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1119111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/11/5196 

 :التسجيل بإسم طال
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا طبقا  -اورانج براند سيرفيسز ليمتد 

 لقوانين انجلترا وويلز

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 آيه كيو ، المملكه المتحدة 5 9موري لندن ريفرسيد ، لندن اس اية  1

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

  - 16الفئة 

لية؛ الخدمات المصرفية، التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية، التأمين الخدمات الما

وتمويل االتصاالت واألجهزة والنظم والتركيبات السلكية والالسلكية ،  توفير مرافق 

وخدمات بطاقات االئتمان، توفير خدمات تحويل األموال الكترونيا والمعامالت عبر 

لشراء السلع والخدمات عبر شبكة االتصاالت شيكة االنترنت؛ تجهيز المدفوعات 

اإللكترونية؛ خدمات الدفع اآللي. الخدمات المصرفية اإللكترونية عبر شبكة الكمبيوتر 

العالمية )الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت(؛ المعالجة اإللكترونية للمدفوعات عبر 

شبكات االتصاالت،  شبكة الكمبيوتر العالمية؛ التحويل االلكتروني لألموال عن طريق

خدمات الدفع المقدمة عبر األجهزة االتصاالت الالسلكية، من اجل المال خدمات 

الضمان الدفع؛ خدمات تجهيز الدفع؛ نقل العملة اإللكترونية؛ خدمات الدفع دون تماس؛ 

خدمات االستثمار وإدارة الصناديق. إدارة األموال واالستثمارا،. الخدمات المالية 

تقديم خدمات التقييم على الخط؛ الشؤون العقارية، إدارة الممتلكات العقارية المحوسبة، 

والمعلومات والمشورة المتعلقة السالف الذكر؛ توفير المعلومات المالية؛ اقتباسات 

البورصة. األسهم واألوراق المالية خدمات المعلومات؛ األسهم والسندات وساطة، 

ية، وتنظيم مجموعات وتنظيم أنشطة جمع أنشطة جمع األموال، المجموعات الخير

األموال. الكفالة المالية خدمات خصم؛ المعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة 

بالتأمين، والشؤون المالية، والشؤون المالية، والخدمات المصرفية الداخل واإلنترنت 

نت من واألسهم وتبادل المعلومات، واألسهم والسندات وساطة، شريطة على االنتر

قاعدة بيانات الكمبيوتر أو اإلنترنت. وخدمات المعلومات واالستشارات االستشارية 

 دون غيرها 16المتعلقة بجميع ما سبق ذكره وهذه الخدمات واردة بالفئة 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121201 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/10/5190 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -نوفاصول  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -الوفاء واالمل  -شارع احمد بركات  1

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16االستثمار العقارى الوارد بالفئة  - 16الفئة 
 

التنازل عن حرف    --الموضحة بالنماذج  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان 

ن  على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1126910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/10/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كورونا  -شركة اسكندرية للحلويات الشيكوالته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -الحضرة  -نال المحمودية ق 101

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16جميع جدمات الفئة رقم   - 16الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1126062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/11/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -حسام حسن احمد الكبير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -اول القاهرة الجديدة  -شمال الشويفات  2مجمع  152فيال 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 16االستثمار العقارى الوارد بالفئة  - 16الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120116 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

14/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين جزر كايمن  -شركه أوفشور  -الكازار انرجى بارتنرز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جزر  - 9-1112كاى واى  -غراند كايمان  -جورج تاون  -الجين أفنيو  - 911 

 الكايمن 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

التحليل المالى ادارة العمارات تأجير الشقق تثمين العقارات االعمال  - 16الفئة 

المصرفيه السمسره سمسرة ائتمانات الكربون خدمات تصفيه االعمال الماليه استثمار 

رؤوس االموال جمع التبرعات الخيريه سمسرة التخليص الجمركى الصرافه االئتمان 

التبرعات الخيريه تحويل االموال الكترونيا الخدمات التمويليه استثمار االموال جمع 

الضمانات  سمسرة التأمين استثمار رؤوس االموال تأجير العقارات القروض بضمان 

  16االدارة الماليه ابرام سندات التأمين البحرى التمويل التبادلى الوصايه بالفئة رقم 
 

لوضع العادى على حدى وفى ا RGRENEاالشتراطات        :      التنازل عن  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا  -شركة ارام ميم للخدمات التجارية ذ.م.م  

 لقوانين المملكة العربية السعودية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع االمام سعود بن فيصل ،  -حى حطين  -المملكة العربية السعودية  -الرياض 

 .91290(ر.ب 0211) 9وحدة  - 5209مبنى 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

الشئون المالية والشئون العقارية وجميع الخدمان الواردة  -خدمات التامين   - 16الفئة 

 16بالفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج    االشتراطات     
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اماراتية منطقة حرة -اي.اس .ام انتربرايزيس ش م ح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات  -االعمال ,بناية الشموخ , منطقة التجارة الحرة بام القيوين , أم القيوين مركز 

 العربية المتحدة

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16التأمين , الشؤون المالية , شؤون نقديه التمويل العقاري و الواردة بالفئة  - 16الفئة 

 دون غيرها
 

العالمة مرتبطة  -لطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح ا -االشتراطات        :      

853853مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

لقوانين  شركة مساهمة مصرية تأسست وقائمة طبقا -التجاري وفابنك ايجببت ش م.م 

 جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدنية نصر  -شارع على راشد  5 -أ مشروع سيتى ستارز  9ستار كابيتال برج 

 مصر  -القاهرة 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين الشؤون التمويلية الشؤون المالية و الشؤون العقارية وجميع  - 16الفئة 

 دون غيرها 16لخدمات الواردة بالفئة رقم ا

 
 

على حدة RpygEالتنازل عن  -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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121419 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين   -التجاري وفابنك ايجببت ش م.م  

 جمهورية مصر العربية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شارع على راشد مدنية نصر القاهرة  5 -أ مشروع سيتى ستارز  9ستار كابيتال برج 

 مصر 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع -الشئون المالية الشئون العقارية  -الشئون التمويلية-ن  خدمات التامي - 16الفئة 

 16الخدمات الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121651 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية فرد -اكنان لالستثمار العقارى -محمد عبدة محمد الشواف  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-عمارة الشواف بملك / نادية شحاتة محمد عماشة ثان المنصورة -جمال الدين االفغانى 

 الدقهلية 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 16االستثمار العقارى الوارد بالفئه  - 16الفئة 
 

131282رتبطة مع العالمة رقم العالمة م -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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة   -الدقى   -شارع مصدق  41

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16خدمات التسويق العقاري والسمسرة وجميع خدمات الفئة  - 16الفئة 
 

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

886913العالمة رقم 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة خاصة محدودة تاسست وقائمة طبقا  -شركة كريستال الجونز )كوراكو( بي.في.

 لقوانين دولة هولندا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ان دي فلور كور اكو 5, 94كايا دابليو. اف.جي )جومبي( ميسينج 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

االستشارات العقارية , تقييم و ادارة العقارات , تأجير العقارات , تأجير  - 16الفئة 

 دون غيرها 16االراضي.خدمات ادارة العقارات بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة فورسايت  لالستشارات التسويقية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور  55مكتب  -المشروع التجارى اركان  -مدينة الشيخ زايد  -محور كريزى ووتر 

 الجيزة - 9الثانى مبنى 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  16ه  بالفئه خدمات الدراسات االقتصادي - 16الفئة 
 

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

118362العالمة رقم 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ش م م  -للتنمية والتطوير العمرانى  شركة عربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرةالجديدة -بالتجمع الخامس  -ارض المستثمرين  - 41القطعة رقم 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16االستثمار العقارى الوارد بالفئة   - 16الفئة 
 

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

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ش م م  -شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة الجديدة -بالتجمع الخامس  -ارض المستثمرين  - 41قم القطعة ر

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16االستثمار العقارى الوارد بالفئة   - 16الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161646 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -فاسبوك ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 14152ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  9619

 16 : مةالــــــات العـــفئ
 

"خدمات معالجة الشئون  المالية ؛ تسديد الفواتير لمستخدمي شبكات  - 16الفئة 

االنترنت واالتصاالت ونقل البيانات إلكترونيًا ، خدمات تحويل األموال اإللكترونية ؛ 

بطاقة االئتمان وبطاقة الخصم و خدمات معالجة المعامالت ببطاقة الهدايا ، خدمات 

مات معالجة معامالت الدفع ؛ توفير خدمات الدفع بواسطة الهاتف التاجر ، وهي خد

النقال اإللكترونية لآلخرين ؛ الخدمات المالية ؛ خدمات معالجة الدفع ؛ خدمات 

المعامالت المالية ؛ تيسير وترتيب تمويل وتوزيع التبرعات والتبرعات ؛ خدمات جمع 

دون  16مالي." الواردة بالفئة التبرعات الخيرية عبر اإلنترنت وخدمات التبرع ال

 غيرها
 

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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1164190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ليمتد   -كو زهيجيانج جولى انفورميشن تيكنولوجى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -مقاطعة جونجشو   -طريق زيانجماو   - 5رقم  112و  114و  111الغرف 

 الصين -زهيجيانج بروفينس  -هانجزهو  

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

ل تقديم معلومات حول التأمين تقديم خدمات بنكية عبر شبكة االنترنت تحوي - 16الفئة 

االموال الكترونيا تثمين االعمال الفنية ادارة العقارات خدمات السمسرة خدمات الضمان 

او التأمين الحصول على اموال داعمة لالعمال الخيرية خدمات الوصاية االقراض 

 (16مقابل ضمان بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1112041 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

99/10/5194 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -السادس من اكتوبر للتنمية واالستثمار سوديك ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة السادس من اكتوبر  -مدينة الشيخ زايد 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10انشاء المبانى الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1196040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/14/5192 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة -بي أيه أي سيستمز انفورماشن اند اليكترونيك سيستمز انتيجراشن انكوربوراتيد 

 الواليات المتحدة االمريكية -متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيو هامبشير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة األمريكية  11161سبيت بروك رود ، ناشوا ، نيو هامبشير  62

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

ديد وتطوير أالت التصوير لالستخدام تركيب وصيانة وترميم وإصالح وتج - 10الفئة 

في المركبات ، معلومات ونصائح واستشارات كل ما له صلة بالخدمات في الفئة 

 ( 10(وهذه الخدمات واردة في الفئة )10)
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1155402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/10/5192 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ركه جولدن بيراميدز بالزا ش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -ش الرائد على راشد  5

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدة  lA as lAلساحل التنازل عن ا -االشتراطات        :      

121231
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121126 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/12/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة العربي للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة القاهرة -ع جزيرة بدران شبرا قسم روض الفرج شار 0

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 (96 - 99 - 1 - 0دون غيرها )في مجال الفئات   10جميع خدمات الفئة  - 10الفئة 
 

التنازل عن  -االشتراطات        :      :  منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

لى حدى وفى الوضع العادىالحروف كل ع



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 

 

 

25 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه أوف شور تأسست وقائمة طبقا لقوانين جرز كايمن  -الكازار انرجى بارتنرز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جزر  - 9-1112كاى واى  -جراند كايمن   -جورج تاون  - الجين أفنيو  -911 

 الكايمن 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

تركيب واصالح اجهزة تكييف الهواء  البناء بالطوب االشراف على انشاء  - 10الفئة 

المبانى تنظيف السطوح الخارجيه للمبانى تنظيف المبانى من الداخل تركيب وصيانه 

لكمبيوتر االنشاء استشارات متعلقه باألنشاء تأجير معدات االنشاء  واصالح اجهزة ا

حفر ابار النفط او الغاز العميق  حفر االبار تركيب واصالح االجهزه الكهربائيه 

استخراج المعادن ازاله التشويش فى االجهزه الكهربائيه تركيب وصيانه واصالح 

 10اء  بالفئة رقم المعدات االليه اصالح المضخات تأجير معدات االنش
 

على حدى على حدى وفى الوضع العادى  RGRENEاالشتراطات        :      التنازل عن  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية شركة مساهمة  -بي ام اس للصناعة و التجارة ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -زهراء المعادي   -ع  519قطعه رقم  -الشطر الخامس و السادس 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى  10خدمات التركيب و االصالح و الصيانة الواردة بالفئة  - 10الفئة 

 95مجال السيارات بالفئة رقم 
 

التنازل عن حرف  -:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة   االشتراطات       

853123العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى  Zزد  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عمانية  -م.ع.م  ش.  -الطيران العمانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سلطنة عمان - 999الرمز البريدى  20ب -مطار مسقط الدولى ص  -السيب 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

صيانه الطائرات واصالحها والتزود بالوقود والتنظيف وتلميع وخدمات  - 10الفئة 

 رها دون غي 10التشحيم الواردة بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الدقى  -شارع مصدق  41

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10خدمات  المقاوالت العمومية واالنشاءات  وجميع خدمات الفئة  - 10الفئة 
 

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

886916العالمة رقم 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة كندية محدودة  -نيوترين ال تي دي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  1جي  0كيه  0ساسكاتون ,ساسكاتشوان ,اس  211سويت  -فيرست افنيو ساوث -955

 كندا -

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعدين و / أو استخراج خام الفوسفات ,خدمات التعدين و / او  - 10الفئة 

 دون غيرها 10استخراج البوتاس ,خدمات التعدين و /او االستخراج الواردة بالفئة 
 

نح الطالب حق اسبقيةم  --في الوضع العادى     Gاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة النيل للمشروعات والتجارة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة   -شارع رمسيس  12

 10 : المةــــــالعات ـــفئ
 

خدمات مابعد البيع فك وتركيب االطارات ترصيص االطارات ضبط زوايا   - 10الفئة 

 10واتزان تغيير زيت الوارد بالفئة رقم 
 

التنازل عن البيان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم عنها طلب  قدم
 

    1165105 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين انجلترا وويلز  -كاسترول ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كيو آر    0   0ريدنج ار  جى  -يانجبورنية   -ويتشرش هيل  -تكنولوجى سنتر  

 المملكة المتحدة

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

تزييت المركبات وصيانة واصالح  -تشحيم المركبات  -تنظيف المركبات  - 10الفئة 

 10المركبات بالفئة 
 

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

285651رقم  العالمة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1199514 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/95/5194 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا  -محموعة بى ان االعالمية ذ . م . م 

 لقوانين قطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ضى ، مجمع التليفزيون واالذاعة ، دوار التليفزيون ، بن عمران ، مبنى بى ان الريا

 الدوحة ، قطر 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البث التلفزيونى والفيديو ووكاالت االنباء وبالتحديد نقل ) بث ( بنود  - 10الفئة 

 10الفئة االخبار الى منظمات تقديم التقارير اإلخبارية ، وهذه الخدمات واردة ب
 

822138االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1190294 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/12/5192 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -ديسكفرى كومينكشيونز  ال ال سى 

 الواليات المتحدة االمريكية -والية ديالوير  لقوانين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 51191وان ديسكفرى بليس ، سيلفر سبرينج ، ماريالند 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصال وهى ارسال تسجيالت صوتية وسمعية بصرية متدفقة عن  - 10الفئة 

الشبكات الالسلكية والقمر الصناعى وشبكات طريق االنترنت وشبكات الكابالت و

الوسائط المتعددة المتفاعلة خدمات إذاعة الفيديو والصوت عن طريق االنترنت ارسال 

معلومات سمعية بصرية خدمات البث التلفزيونى بث التليفزيون السلكى بث التليفزيون 

رونية للمحتوى القمر الصناعى خدمات وسائل االعالم المتنقلة في شكل ارساالت الكت

االعالمى الترفيهى خدمات البث خدمات البث عبر االنترنت خدمات ارسال الفيديو 

حسب الطلب توفير غرف الدردشة على االنترنت ولوحات إعالنات الكترونية الرسال 

 10الرسائل بين المستخدمين في مجال المصلحة العامة وهذه الخدمات واردة بالفئة 

 دون غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 149عدد 

 

 

 ة العالم

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1119114 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/11/5196 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -اورانج براند سيرفسز ليمتد 

 انجلترا وويلز

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 آيه كيو ، المملكه المتحدة 5 9موري لندن ريفرسيد ، لندن اس اىة  1

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

  - 10الفئة 

خدمات االتصاالت عن بعد، وخدمات االتصاالت عبر الهاتف والهواتف المحمولة 

والفاكس والتلكس وتجميع وتوزيع الرسائل، وأجهزة استدعاء السلكية، وأجهزة تحويل 

ات البريد االلكتروني، توزيع واستقبال المكالمات، وأجهزة الرد على الهاتف، خدم

الصوت والبيانات والصور والموسيقي والمعلومات، خدمات استقبال الرسائل 

االلكترونية، خدمات المعلومات المتصلة بالشبكة المتعلقة لالتصال عن بعد، خدمات 

مات تبادل البيانات، نقل البيانات عن طريق االتصال عن بعد، نقل الملفات الرقمية، خد

االتصال عبر األقمار الصناعية، الخدمات االذاعية، برامج إذاعية او توزيع اإلذاعة او 

التلفزيون وبرامج األفالم واأللعاب التفاعلية، وخدمات اظهار البيانات والنصوص عبر 

الهاتف، وخدمات وتوزيع وارسال األوساط المتعددة اكثر عبر شبكات االتصال 

سائل المرئية، وخدمات المؤتمرات المرئية، وخدمات التليفون االلكترونية، وخدمات الر

المرئية، و خدمات توفير المعلومات عن طريق االتصال عن بعد )بما في ذلك صفحات 

االنترنت(، وبرامج الكمبيوتر واي بيانات أخرى، استئجار وقت الوصول الى مقلم 

خنة ومراكز االتصال، قاعدة البيانات، توفير وصالت االتصاالت لخطوط هاتفية سا

توفير كود دخول للمستخدم للوصول الى االنترنت، توفير االتصال بخدمات االتصال 

عن بعد او االتصال باألنترنت او قاعدة البيانات، توفير كود الى االنترنت )مزود 

الخدمات( توفير وتشغيل المؤتمرات الكترونيا، والمنتديات وغرف المحادثة عبر 

ر كود دخول للوصول لمواقع الموسيقي الرقمية على االنترنت، توفير االنترنت، توفي

على االنترنت، ارسال الموسيقي الرقمية عن طريق  PM1كود للوصول لمواقع 

االتصال عن بعد، توفير كود دخول الى البنية التحتية لالتصاالت عن بعد للمشغلين 

االت عن بعد للمشغلين االخرين االخرين والطرف الثالث، استئجار البنية التحتية لالتص

والطرف الثالث، توفير و تشغيل محركات البحث، خدمات الوصول عن طريق 

االتصال عن بعد، ارسال الرسائل، االتصال بواسطة الحاسب االلي، االتصال بواسطة 

الحاسب االلي، نقل وتوزيع البيانات او الصور السمعية والبصرية عبر شبكة الكمبيوتر 

او شبكة االنترنت، وتوفير الوصول الى االنترنت بشكل مؤقت للطرف الثالث، العالمية 

توفير نقل البيانات إلكترونيا عبر شبكة الحاسوب العالمية، خدمات وكاالت االنباء، 

خدمات ارسال االخبار والمعلومات الجارية، أجهزة التأجير، واألدوات، والتركيبات او 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 149عدد 

خدمات التي ذكرها قبل ذلك، خدمات المعلومات المكونات الستخدامها في نطاق ال

 دون غيرها 10واالستشارات المتعلقة بكل ما تم ذكره سابقا بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1124101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/10/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فة وقائمة وفقا لقوانين جزر كايمانشركة مؤل -جلف دى تى اتش ال دى سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جورج تاون ، جراند كايمان  111بواسطة ميبلس كوربريت سيرفيسز ليمتد ، ص ب 

 ، جزر كايمان 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

مباشرة؛ االتصاالت؛ توفير الربط بقواعد البيانات الحاسوبية واإللكترونية وال - 10الفئة 

خدمات االتصاالت والبث؛ خدمات االتصاالت السمعية والبصرية؛ خدمات اإلرسال 

السمعية والبصرية؛ توصيل الرسائل عن طريق الوسائط السمعية البصرية؛ إرسال 

البيانات عن طريق األجهزة السمعية البصرية؛ خدمات البث السمعي والنصي 

االتصاالت أو الشبكات اإللكترونية والبصري عبر اإلنترنت أو غيرها من شبكات 

األخرى إلى أجهزة الحاسوب والحواسيب الشخصية اللوحية والهواتف المحمولة 

وأجهزة االستقبال الرقمي الملحقة بالتلفزيونات أو الشاشات وغيرها من األجهزة 

اإللكترونية أو أجهزة االتصاالت األخرى؛ الخدمات التفاعلية لمشاهدي التلفزيون بما 

ي ذلك من يشاهدونه على أجهزة الحاسوب والحواسيب الشخصية اللوحية والهواتف ف

المحمولة وأجهزة االستقبال الرقمي الملحقة بالتلفزيونات أو الشاشات وغيرها من 

األجهزة اإللكترونية أو أجهزة االتصاالت األخرى؛ خدمات البث التلفزيوني التي 

االختيار المؤتمت الذكي لتسجيل البرامج؛ بث تتضمن خدمات تفاعلية ألدلة المشاهدة و

وإرسال التلفزيون التفاعلي واأللعاب التفاعلية واألخبار التفاعلية والرياضة التفاعلية 

والترفيه والمسابقات التفاعلية؛ خدمات النقل الالسلكي و/أو النقل السلكي و/أو بث و/أو 

وع؛ خدمات بوابات اإلنترنت؛ إرسال الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب المدف

خدمات بوابات الويب؛ إرسال واستقبال وتخزين ومعالجة الصوت والصورة والبيانات؛ 

خدمات المعلومات المباشرة المقدمة من خالل االتصاالت؛ خدمات تبادل البيانات؛ 

االتصاالت اإللكترونية وإرسال الرسائل والصور والملفات الرقميه بمساعدة الحاسوب؛ 

مات الرسائل وتحديدا إرسال واستقبال وإعادة إرسال الرسائل على شكل نصوص أو خد

أصوات أو صور جرافيك أو مقاطع فيديو أو مزيج من هذه األشكال؛ الرسائل الفورية؛ 

خدمات الرسائل النصية؛ خدمات رسائل الوسائط المتعددة؛ خدمات الرسائل الموحدة؛ 

ت الفيديو؛ خدمات هاتف الفيديو؛ اإلرسال خدمات البريد الصوتي؛ خدمات مؤتمرا

اإللكتروني للبيانات والرسائل والمعلومات؛ خدمات التلفزيون التي يتم توصيلها عبر 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

األقمار الصناعية؛ توفير قناة إلى أطباق األقمار الصناعية؛ تقديم خدمات التلفزيون 

يو والتلفزيون الكيبلي بما في ذلك استقبال وإرسال وإصدار وتوزيع إشارات الراد

واإلشارات السمعية والبصرية؛ خدمات البث التلفزيوني بواسطة البرامج التلفزيونية 

والبث عبر محطات التلفزيون وتلفزيون األقمار الصناعية والتلفزيون الكيبلي؛ خدمات 

البث اإلذاعي والتلفزيوني؛ إدارة خدمات نشر إلكترونية؛ خدمات المعلومات 

 دون غيرها 10قة بأي من الخدمات المذكورة أعاله الواردة بالفئة واالستشارات المتعل
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1122996 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/10/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -اليبابا جروب هولدنج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جورج تاون ، جراند كايمان ،   040ث فلور ، وان كابيتال بالزا ، ص .ب رقم فور

 كايمان ايسالندس )جزر كايمان(

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

االتصاالت، خدمات االتصاالت وتشمل خدمات نقل واستقبال البيانات عن   - 10الفئة 

ون أو عبر الفيديو عن طريق طريق شبكات االتصاالت، توفير المؤتمرات عبر التليف

الوسائط المتعددة المعتمدة على مواقع االنترنت وخدمات اللقاء على الخط )على شبكة 

االنترنت( والتى تسمح بالمشاهدة والمشاركة والمداخلة والمناقشة المتزامنة وغير 

المتزامنة للوثائق والبيانات والصور بالمشاركة عبر مواقع البحث، توفير الزبائن 

بالوصول عبر االنترنت للتقييم على االنترنت المتعلق باالداء والفعالية وحالة التطلبيقات 

والمؤتمرات التليفونية ومؤتمرات الفيديو واللقاءات المعتمدة على المواقع، توفير 

المستخدمين بدخول آمن عبر االنترنت إلي شبكات الحاسب االلي الخاصة، توفير 

المن لبيانات والمعلومات، خدمات االستشارات فى مجال معلومات فى مجال النقل ا

خدمات نقل البيانات والمعلومات االمن، توفير خدمات التعاون على شبكة االنترنت 

)خدمات االتصاالت( للسماح للمستخدمين بالدخول إلى التطبيقات والمنصات والوثائق 

اقشة، خدمات بث االنترنت المشاركة المشتركة والبيانات وقوائم المهام ومنتديات المن

وتوفير قواعد بيانات على الخط للمعلومات المتعلقة منصات شكاوى البث المعتمدة على 

مواقع االنترنت، توفير الدخول عبر اتصاالت التليفونية والروابط إلى قواعد بيانات 

الحاسب االلي وشبكة االنترنت، خدمات االتصال االلكترونية، خدمات االتصاالت 

يفونية التفاعلية، االتصاالت التليفونية للمعلومات )مواقع االنترنت( وبرامج الحاسب التل

االلي والبيانات، توفير روابط االتصاالت التليفونية إلى االنترنت أو قواعد البيانات، 

توفير االتصاالت التليفونية للوصول إلى مرافق المواقع العالمية والهياكل، االتصال عن 

لحاسب االلي، االتصال عن طريق شبكات االلياف الضوئية، نقل طريق محطات ا

الرسائل والمعلومات والبيانات والوثائق والصور بمساعدة الحاسب االلى، ارسال 

الفاكسات، ارسال الرسائل، خدمات النداء االلي، تأجير الموديم، خدمات نقل البيانات 

ونية، خدمات ارسال واستقبال بالوسائل االلكترونية، تأجير معدات االتصال التليف

وتحويل الرسائل االلكترونية، خدمات توفير االتصاالت التليفونية لتجميع ونقل وتوصيل 

البيانات بالوسائل االلكترونية، خدمات التبادل االلكتروني للصوت والبيانات الرسائل 

نى لتجميع الصوتية، خدمات االتصال بالتليفون المحمول، توفير خدمات االتصال التليفو

ونقل وتوصيل الرسائل البريدية  وبيانات الصور الثابتة والمتحركة بما فى ذلك 

الشخصيات والنصوص والموسيقي والصور والبرقيات والمعلومات والبيانات بالوسائل 
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

الميكانيكية وااللكترونية والتليفونية والتلكس والكابالت والحاسب االلي والقمر 

قبال الصور والبيانات الصوتية الثابتة والمتحركة فى سواء الصناعي، ارسال وبث واست

كانت فى صورة مضغوطة أو غير مضغوطة وسواء كانت فى وقتها أو وقت الحق، 

خدمات الرسائل االلكترونية والمؤتمرات وارسال الطلبات، خدمات مؤتمرات الفيديو، 

خدمين من أداء االتصال عن طريق لوحة االعالنات االلكترونية التى تسمح للمست

التحدث بطريقة تفاعلية فيما بين أطراف الحاسب االلي ولوحة االعالنات االلكترونية 

التى تحتوى على بيانات صور ثابتة وصور متحركة  وبيانات صوتية مثل الشخصيات، 

توفير لوحات اعالنية الكترونية ولوحات رسايل لنقل الرسائل، توفير منتديات للمحادثة 

دفق المواد الصوتية على االنترنت، تدفق مواد الفيديو على االنترنت، على الخط، ت

خدمات البث التليفزيونى، خدمات االرسال التليفزيونى بالدفع للمشاهدة، خدمات بث 

الفيديو بث وارسال برامج الراديو والتليفزيون، بث الموسيقي، ارسال الموسيقى 

ب الكومبيورت االلكترونية، ارسال البيانات واالفالم والبرامج التفاعلية والفيديو والعا

المتعلقة بالتسوق على شبكة االنترنت وخدمات التجزئة العامة، خدمات ارسال الفيديو 

بالطلب، خدمات وكاالت االخبار، توفير الوصول الى قواعد بيانات الحاسب االلي على 

وموارد المواقع  شبكة الحاسب االلي الدولية للبحث واستخالص المعلومات والبيانات

المتاحة على شبكات الحاسب االلي، توفير دخول المستخدم الى قاعدة بيانات الحاسب 

االلي التى تحتوى على نشرات الكترونية ولوحات اعالنية وقاعدة بيانات ومعلومات 

يمكن الدخول عليها من الحاسب االلى، تشغيل غرف المحادثة )خدمات غرف 

دمين الى شبكات معلومات الحاسب االلى الدولية الرسال المحادثة(، دخول عدة مستخ

ونشر مجال واسع من المعلومات، توفير الدخول على المواقع على شبكة الحاسب االلى  

الدولية والتى يستطيع من خاللها طرف آخر ان يعرض منتجاتة وخدماتة ، وضع وملء 

ل الى مواقع تفاعلية على الطلبات والدخول فى صفقات والقيام باالعمال، توفير الدخو

شبكة الحاسب االلي الدولية لطرف آخر لنشر المعلومات والرد على الطلبات ووضع 

وملء طلبات المنتجات والخدمات وفرص االعمال، خدمات االتصال وتشمل خدمات 

الرسائل الرقمية النصية والعددية، نقل المعلومات باتصال البيانات للمساعدة فى اتخاذ 

قل المعلومات من خالل أنظمة اتصال الفيديو، خدمات المؤتمرات على القرار، ن

المواقع، خدمات االتصال االلكترونية النشاء غرف محادثة افتراضية عن طريق 

الرسائل النصية، توفير لوحات االعالنات االلكترونية لنشر ونقل الرسائل فيما بين 

مات والصفقات التجارية والفرص، مستخدمى الحاسب االلي فيما يتعلق بالمنتجات والخد

توفير لوحات اعالنية تفاعلية على الخط للنشر والبيع واعادة البيع للعناصر عن طريق 

شبكة الحاسب االلي الدولية، خدمات توفير البريد االلكتروني واعادة توجية الراسائل، 

االتصال الصوتى والمرئي عن طريق شبكات الحاسب االلي وعن طريق شبكات 

تصال، توفير الدخول الى الحاسب االلي وتأجير فترات الدخول الى لوحات االعالن اال

االلكترونية وقواعد البيانات، توفير الدخول الى لوحات االعالنات االلكترونية لنشر 

ونقل الرسائل فيما بين مستخدمين الحاسب االلي فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات 

لى التقويم االلكتروني وفهرس العناوين والمفكرة وفرص االعمال، توفير الدخول ا

االلكترونية عن طريق شبكات الحاسب االلى المحلية، توفير الدخول والموافق المساعدة  

الى المؤتمرات المرئية بعيدة المدى و/أو التليفونية، توفير روابط الحاسب االلي لمواقع 

مال التجارية فى العالم الواقعي، الكترونية آخري لتسهيل التجارة االلكترونية واالع

خدمات االستشارة والمعلومات والنصح المتعلقة بكافة الخدمات السابق ذكرها، وجميعها 

 دون غيرها 10تقع فى الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1126941 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/10/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كورونا  -سكندرية للحلويات الشيكوالته شركة ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -الحضرة  -قنال المحمودية   101

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1126501 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

16/11/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة جرينز تونتى فور سفن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى الجديدة  -تقسيم الالسلكى  -ش الشعراوى  96

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10واردة بالفئة خدمات االنترنت ال - 10الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1126502 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/11/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة جرينز تونتى فور سفن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى الجديدة  -تقسيم الالسلكى  -ش الشعراوى  96

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10خدمات االنترنت الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم لب قدم عنها ط
 

    1126104 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/11/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة )   -اختين ديزاين للمصنوعات والمشغوالت الجلدية 

 ش.ذ.م.م ( مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -لمعادى ثكنات ا -شارع القنال  1

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

االتصال عبر مدونات االنترنت، نشر و امداد )ارسال( محتوى الوسائط  - 10الفئة 

المتعددة على شبكات االتصاالت اإللكترونية، و/أو شبكات الكمبيوتر العالمية ) وتشمل 

ات الداخلية(؛ توفير االنترنت(، أو نشر او شبكات الوصول المحددة )وتشمل الشبك

منتديات المحادثة، دوريات االنترنت  إمكانية الوصول إلى المنتديات عبر اإلنترنت،

و المدونات، توفير الوصول إلى الدوريات على االنترنت،  وإدراج خوادم لنقل 

األخبارو التعليق ومحتوى الوسائط المتعددة بين المستخدمين في مجال الموضة و / أو 

وفير بوابات على اإلنترنت لالستخدام المشترك لتسلسل الفيديو ألغراض الترفيه؛ ت

ترفيهية أو تعليمية؛ توفير منصات للتجارة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت؛ وخدمات 

 ( دون غيرها.10خط المساعدة وجميع المنتجات الوارده بالفئه  )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165561 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -اليبابا جروب هولدنج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جورج تاون ، جراند كايمان ،   040فورث فلور ، وان كابيتال بالزا ، ص .ب 

 كايمان ايسالندس ،)جزر كايمان(

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

االتصاالت، خدمات االتصاالت وتشمل خدمات نقل واستقبال البيانات عن  - 10الفئة 

طريق شبكات االتصاالت، توفير المؤتمرات عبر التليفون أو عبر الفيديو عن طريق 

الوسائط المتعددة المعتمدة على مواقع االنترنت وخدمات اللقاء على الخط )على شبكة 

لتى تسمح بالمشاهدة والمشاركة والمداخلة والمناقشة المتزامنة وغير االنترنت( وا

المتزامنة للوثائق والبيانات والصور بالمشاركة عبر مواقع البحث، توفير الزبائن 

بالوصول عبر االنترنت للتقييم على االنترنت المتعلق باالداء والفعالية وحالة التطلبيقات 

الفيديو واللقاءات المعتمدة على المواقع، توفير والمؤتمرات التليفونية ومؤتمرات 

المستخدمين بدخول آمن عبر االنترنت إلي شبكات الحاسب االلي الخاصة، توفير 

معلومات فى مجال النقل االمن لبيانات والمعلومات، خدمات االستشارات فى مجال 

االنترنت خدمات نقل البيانات والمعلومات االمن، توفير خدمات التعاون على شبكة 

)خدمات االتصاالت( للسماح للمستخدمين بالدخول إلى التطبيقات والمنصات والوثائق 

المشاركة المشتركة والبيانات وقوائم المهام ومنتديات المناقشة، خدمات بث االنترنت 

وتوفير قواعد بيانات على الخط للمعلومات المتعلقة منصات شكاوى البث المعتمدة على 

، توفير الدخول عبر اتصاالت التليفونية والروابط إلى قواعد بيانات مواقع االنترنت

الحاسب االلي وشبكة االنترنت، خدمات االتصال االلكترونية، خدمات االتصاالت 

التليفونية التفاعلية، االتصاالت التليفونية للمعلومات )مواقع االنترنت( وبرامج الحاسب 

ت التليفونية إلى االنترنت أو قواعد البيانات، االلي والبيانات، توفير روابط االتصاال

توفير االتصاالت التليفونية للوصول إلى مرافق المواقع العالمية والهياكل، االتصال عن 

طريق محطات الحاسب االلي، االتصال عن طريق شبكات االلياف الضوئية، نقل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

45 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 149عدد 

االلى، ارسال الرسائل والمعلومات والبيانات والوثائق والصور بمساعدة الحاسب 

الفاكسات، ارسال الرسائل، خدمات النداء االلي، تأجير الموديم، خدمات نقل البيانات 

بالوسائل االلكترونية، تأجير معدات االتصال التليفونية، خدمات ارسال واستقبال 

وتحويل الرسائل االلكترونية، خدمات توفير االتصاالت التليفونية لتجميع ونقل وتوصيل 

بالوسائل االلكترونية، خدمات التبادل االلكتروني للصوت والبيانات الرسائل البيانات 

الصوتية، خدمات االتصال بالتليفون المحمول، توفير خدمات االتصال التليفونى لتجميع 

ونقل وتوصيل الرسائل البريدية  وبيانات الصور الثابتة والمتحركة بما فى ذلك 

والبرقيات والمعلومات والبيانات بالوسائل  الشخصيات والنصوص والموسيقي والصور

الميكانيكية وااللكترونية والتليفونية والتلكس والكابالت والحاسب االلي والقمر 

الصناعي، ارسال وبث واستقبال الصور والبيانات الصوتية الثابتة والمتحركة فى سواء 

الحق، كانت فى صورة مضغوطة أو غير مضغوطة وسواء كانت فى وقتها أو وقت 

خدمات الرسائل االلكترونية والمؤتمرات وارسال الطلبات، خدمات مؤتمرات الفيديو، 

االتصال عن طريق لوحة االعالنات االلكترونية التى تسمح للمستخدمين من أداء 

التحدث بطريقة تفاعلية فيما بين أطراف الحاسب االلي ولوحة االعالنات االلكترونية 

ر ثابتة وصور متحركة  وبيانات صوتية مثل الشخصيات، التى تحتوى على بيانات صو

توفير لوحات اعالنية الكترونية ولوحات رسايل لنقل الرسائل، توفير منتديات للمحادثة 

على الخط، تدفق المواد الصوتية على االنترنت، تدفق مواد الفيديو على االنترنت، 

الدفع للمشاهدة، خدمات بث خدمات البث التليفزيونى، خدمات االرسال التليفزيونى ب

الفيديو بث وارسال برامج الراديو والتليفزيون، بث الموسيقي، ارسال الموسيقى 

واالفالم والبرامج التفاعلية والفيديو والعاب الكومبيورت االلكترونية، ارسال البيانات 

يو المتعلقة بالتسوق على شبكة االنترنت وخدمات التجزئة العامة، خدمات ارسال الفيد

بالطلب، خدمات وكاالت االخبار، توفير الوصول الى قواعد بيانات الحاسب االلي على 

شبكة الحاسب االلي الدولية للبحث واستخالص المعلومات والبيانات وموارد المواقع 

المتاحة على شبكات الحاسب االلي، توفير دخول المستخدم الى قاعدة بيانات الحاسب 

ات الكترونية ولوحات اعالنية وقاعدة بيانات ومعلومات االلي التى تحتوى على نشر

يمكن الدخول عليها من الحاسب االلى، تشغيل غرف المحادثة )خدمات غرف 

المحادثة(، دخول عدة مستخدمين الى شبكات معلومات الحاسب االلى الدولية الرسال 

حاسب االلى  ونشر مجال واسع من المعلومات، توفير الدخول على المواقع على شبكة ال

الدولية والتى يستطيع من خاللها طرف آخر ان يعرض منتجاتة وخدماتة ، وضع وملء 

الطلبات والدخول فى صفقات والقيام باالعمال، توفير الدخول الى مواقع تفاعلية على 

شبكة الحاسب االلي الدولية لطرف آخر لنشر المعلومات والرد على الطلبات ووضع 

والخدمات وفرص االعمال، خدمات االتصال وتشمل خدمات  وملء طلبات المنتجات

الرسائل الرقمية النصية والعددية، نقل المعلومات باتصال البيانات للمساعدة فى اتخاذ 

القرار، نقل المعلومات من خالل أنظمة اتصال الفيديو، خدمات المؤتمرات على 

فتراضية عن طريق المواقع، خدمات االتصال االلكترونية النشاء غرف محادثة ا

الرسائل النصية، توفير لوحات االعالنات االلكترونية لنشر ونقل الرسائل فيما بين 

مستخدمى الحاسب االلي فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات والصفقات التجارية والفرص، 

توفير لوحات اعالنية تفاعلية على الخط للنشر والبيع واعادة البيع للعناصر عن طريق 

حاسب االلي الدولية، خدمات توفير البريد االلكتروني واعادة توجية الراسائل، شبكة ال

االتصال الصوتى والمرئي عن طريق شبكات الحاسب االلي وعن طريق شبكات 

االتصال، توفير الدخول الى الحاسب االلي وتأجير فترات الدخول الى لوحات االعالن 

الى لوحات االعالنات االلكترونية لنشر  االلكترونية وقواعد البيانات، توفير الدخول
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 149عدد 

ونقل الرسائل فيما بين مستخدمين الحاسب االلي فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات 

وفرص االعمال، توفير الدخول الى التقويم االلكتروني وفهرس العناوين والمفكرة 

المساعدة  االلكترونية عن طريق شبكات الحاسب االلى المحلية، توفير الدخول والموافق 

الى المؤتمرات المرئية بعيدة المدى و/أو التليفونية، توفير روابط الحاسب االلي لمواقع 

الكترونية آخري لتسهيل التجارة االلكترونية واالعمال التجارية فى العالم الواقعي، 

خدمات االستشارة والمعلومات والنصح المتعلقة بكافة الخدمات السابق ذكرها، وجميعها 

 دون غيرها 10ى الفئة تقع ف
 

855229العالمة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -ناتالى انطوان كريكور اشبع وشريكها   -دواك.نت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 116الدور التاسع  حجره  -القاهره  -عابدين  -شارع الشركات  1

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 10الفئة 
 

على حدى  MOCاالشتراطات        :      التنازل عن كوم  
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161215 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  محدوده مسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -اينستاجرام ال ال سي 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يه.الواليات المتحده االمريك - 14152كاليفورنيا  -مينلو بارك  -ويلو رود  9619

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تبادل الصور وخدمات تبادل الفيديو، وهي اإلرسال اإللكتروني   - 10الفئة 

البصري بين مستخدمي اإلنترنت  –لملفات الصور الرقمية والفيديو والمحتوى السمعي 

إللكترونية ؛ االتصاالت؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات ا

وقواعد البيانات عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت، وهي اإلرسال اإللكتروني للبيانات 

والرسائل والرسومات ]الجرافيكس[ والصورالفوتوغرافية والصور والصوت والفيديو 

والمحتوى السمعى البصرى والمعلومات؛ توفير منتديات لالتصال على شبكة اإلنترنت 

اضيع ذات االهتمام العام؛ توفير روابط االتصاالت عبر اإلنترنت وهى بث وارسال المو

التي تنقل مستخدمي أجهزة الهواتف النقالة ومستخدمي اإلنترنت إلى مواقع محلية 

وعالمية أخرى على اإلنترنت؛ تسهيل الوصول إلى مواقع اإلنترنت  لطرف ثالث أو 

امل؛ توفير  غرف إلى محتوى إلكتروني آخر لطرف ثالث عبر تسجيل دخول ش

الدردشة عبر اإلنترنت و البريد اإللكتروني وخدمات المراسلة الفورية ولوحات 

النشرات اإللكترونية؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر في مجاالت شبكات 

التواصل االجتماعي والتعارف االجتماعي والمواعدة ]المرافقة اإلجتماعية[؛ خدمات 

بيانات بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني لملفات الصور الرقمية تبادل الصور وال

والرسومات ]الجرافيكس[ والمحتوى السمعي بين مستخدمي اإلنترنت؛ خدمات 

االتصاالت وخدمات كمبيوتر شبكه االتصال بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني 

الفوتوغرافية والفيديو  البصري ومحتوى الفيديو والصور –للصور والمحتوى السمعي 

والبيانات والنصوص والرسائل والدعاية واإلعالن ووسائل االتصال والمعلومات 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

الخاصة بالدعاية واإلعالن؛ البث والبث المباشر للفيديو والمحتوى السمعي والبصري 

والمحتوى السمعي والبصري التفاعلي عبر اإلنترنت؛ خدمات البث الصوتى وبث 

دون  10عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت االخرى الواردة بالفئة النصوص والفيديو 

 غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  محدوده مسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -اينستاجرام ال ال سي 

 الويردي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 14152كاليفورنيا  -مينلو بارك  -ويلو رود  9619

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تبادل الصور وخدمات تبادل الفيديو، وهي اإلرسال اإللكتروني   - 10الفئة 

البصري بين مستخدمي اإلنترنت  –السمعي لملفات الصور الرقمية والفيديو والمحتوى 

؛ خدمات االتصاالت؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات 

اإللكترونية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت، وهي اإلرسال 

 اإللكتروني للبيانات والرسائل والرسومات ]الجرافيكس[ والصور والصوت والفيديو

والمعلومات؛ توفير منتديات لالتصال على شبكة اإلنترنت فيما يتعلق بالمواضيع ذات 

االهتمام العام؛ توفير روابط االتصاالت عبر اإلنترنت التي تنقل مستخدمي األجهزة 

المحمولة والنقالة ومستخدمي اإلنترنت إلى مواقع محلية وعالمية أخرى على اإلنترنت؛ 

اإلنترنت  لطرف ثالث أو إلى محتوى إلكتروني آخر لطرف  تسهيل الوصول إلى مواقع

ثالث عبر تسجيل دخول عام ]شامل[؛ توفير خدمات غرف الدردشة عبر اإلنترنت 

وخدمات البريد اإللكتروني وخدمات المراسلة الفورية ولوحات النشرات اإللكترونية؛ 

شبكات  خدمات البث الصوتي وبث النصوص والفيديو عبر شبكة اإلنترنت أو

االتصاالت األخرى؛ خدمات بروتوكول االتصاالت والمحادثات الصوتية عبر اإلنترنت 

)فواب(؛ خدمات االتصاالت الهاتفية ]التليفونية[؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات 

الكمبيوتر في مجاالت شبكات التواصل االجتماعي والتعارف االجتماعي والمواعدة 

دمات تبادل الصور والبيانات بين األقران، وهي اإلرسال ]المرافقة اإلجتماعية[؛ خ

اإللكتروني لملفات الصور الرقمية والفيديو الرقمي والرسومات ]الجرافيكس[ 

والمحتوى السمعي بين مستخدمي اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت وخدمات كمبيوتر شبكه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

البصري  –لسمعي االتصال بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني للصور والمحتوى ا

ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والفيديو والبيانات والنصوص والرسائل 

والدعاية واإلعالن ووسائل االتصال والمعلومات الخاصة بالدعاية واإلعالن؛ البث 

والبث المباشر للفيديو والمحتوى السمعي والبصري والمحتوى السمعي والبصري 

مات االتصاالت، وهي اإلرسال اإللكتروني لمحتوى التفاعلي عبر اإلنترنت؛ خد

وبيانات الواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ توفير لوحات النشرات اإللكترونية لنقل 

الرسائل بين المستخدمين في مجال المصلحة العامة؛ خدمات مؤتمرات الفيديو؛ توفير 

وفير التسهيالت خدمات الدعم التقني فيما يتعلق باستخدام معدات االتصاالت؛ ت

]المرافق[ والمعدات لعقد المؤتمرات بالفيديو؛ توفير منتدى مجتمعي على اإلنترنت 

للمستخدمين لتبادل وإرسال واستقبال المعلومات أو المحتوى الصوتي أو محتوى الفيديو 

أو األخبار اللحظية أو المحتوى الترفيهي أو المعلومات ولتشكيل المجتمعات االفتراضية 

اركة في شبكات التواصل االجتماعي؛ التبادل اإللكتروني للمحتوى الصوتي والمش

والبيانات والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والنصوص والصور ]الجرافيكس[ عبر 

 دون غيرها 10شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت. الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161290 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية  -اوكيولس فى أر ، ال ال سى 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 14152ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  9619

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تبادل الصور وخدمات تبادل الفيديو، وهي اإلرسال اإللكتروني  - 10الفئة 

البصري بين مستخدمي اإلنترنت  –لملفات الصور الرقمية والفيديو والمحتوى السمعي 

؛ خدمات االتصاالت؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات 

قواعد البيانات عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت، وهي اإلرسال اإللكترونية و

اإللكتروني للبيانات والرسائل والرسومات ]الجرافيكس[ والصور والصوت والفيديو 

والمعلومات؛ توفير منتديات لالتصال على شبكة اإلنترنت فيما يتعلق بالمواضيع ذات 

رنت التي تنقل مستخدمي األجهزة االهتمام العام؛ توفير روابط االتصاالت عبر اإلنت

المحمولة والنقالة ومستخدمي اإلنترنت إلى مواقع محلية وعالمية أخرى على اإلنترنت؛ 

تسهيل الوصول إلى مواقع اإلنترنت  لطرف ثالث أو إلى محتوى إلكتروني آخر لطرف 

ثالث عبر تسجيل دخول عام ]شامل[؛ توفير خدمات غرف الدردشة عبر اإلنترنت 

ات البريد اإللكتروني وخدمات المراسلة الفورية ولوحات النشرات اإللكترونية؛ وخدم

خدمات البث الصوتي وبث النصوص والفيديو عبر شبكة اإلنترنت أو شبكات 

االتصاالت األخرى؛ خدمات بروتوكول االتصاالت والمحادثات الصوتية عبر اإلنترنت 

ة[؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات )فواب(؛ خدمات االتصاالت الهاتفية ]التليفوني

الكمبيوتر في مجاالت شبكات التواصل االجتماعي والتعارف االجتماعي والمواعدة 

]المرافقة اإلجتماعية[؛ خدمات تبادل الصور والبيانات بين األقران، وهي اإلرسال 

اإللكتروني لملفات الصور الرقمية والفيديو الرقمي والرسومات ]الجرافيكس[ 

محتوى السمعي بين مستخدمي اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت وخدمات كمبيوتر شبكه وال

البصري  –االتصال بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني للصور والمحتوى السمعي 

ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والفيديو والبيانات والنصوص والرسائل 

ومات الخاصة بالدعاية واإلعالن؛ البث والدعاية واإلعالن ووسائل االتصال والمعل

والبث المباشر للفيديو والمحتوى السمعي والبصري والمحتوى السمعي والبصري 

التفاعلي عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت، وهي اإلرسال اإللكتروني لمحتوى 

وبيانات الواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ توفير لوحات النشرات اإللكترونية لنقل 

رسائل بين المستخدمين في مجال المصلحة العامة؛ خدمات مؤتمرات الفيديو؛ توفير ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

خدمات الدعم التقني فيما يتعلق باستخدام معدات االتصاالت؛ توفير التسهيالت 

]المرافق[ والمعدات لعقد المؤتمرات بالفيديو؛ توفير منتدى مجتمعي على اإلنترنت 

المعلومات أو المحتوى الصوتي أو محتوى الفيديو للمستخدمين لتبادل وإرسال واستقبال 

أو األخبار اللحظية أو المحتوى الترفيهي أو المعلومات ولتشكيل المجتمعات االفتراضية 

والمشاركة في شبكات التواصل االجتماعي؛ التبادل اإللكتروني للمحتوى الصوتي 

لجرافيكس[ عبر والبيانات والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والنصوص والصور ]ا

 دون غيرها 10شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت. الواردة بالفئة 

 

 
 

826221العالمة 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 ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية  -ولس فى أر ، ال ال سى اوكي

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 14152ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  9619

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

الفيديو، وهي اإلرسال اإللكتروني خدمات تبادل الصور وخدمات تبادل   - 10الفئة 

البصري بين مستخدمي اإلنترنت  –لملفات الصور الرقمية والفيديو والمحتوى السمعي 

؛ خدمات االتصاالت؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات 

اإللكترونية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت، وهي اإلرسال 

لكتروني للبيانات والرسائل والرسومات ]الجرافيكس[ والصور والصوت والفيديو اإل

والمعلومات؛ توفير منتديات لالتصال على شبكة اإلنترنت فيما يتعلق بالمواضيع ذات 

االهتمام العام؛ توفير روابط االتصاالت عبر اإلنترنت التي تنقل مستخدمي األجهزة 

نترنت إلى مواقع محلية وعالمية أخرى على اإلنترنت؛ المحمولة والنقالة ومستخدمي اإل

تسهيل الوصول إلى مواقع اإلنترنت  لطرف ثالث أو إلى محتوى إلكتروني آخر لطرف 

ثالث عبر تسجيل دخول عام ]شامل[؛ توفير خدمات غرف الدردشة عبر اإلنترنت 

اإللكترونية؛ وخدمات البريد اإللكتروني وخدمات المراسلة الفورية ولوحات النشرات 

خدمات البث الصوتي وبث النصوص والفيديو عبر شبكة اإلنترنت أو شبكات 

االتصاالت األخرى؛ خدمات بروتوكول االتصاالت والمحادثات الصوتية عبر اإلنترنت 

)فواب(؛ خدمات االتصاالت الهاتفية ]التليفونية[؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات 

التواصل االجتماعي والتعارف االجتماعي والمواعدة الكمبيوتر في مجاالت شبكات 

]المرافقة اإلجتماعية[؛ خدمات تبادل الصور والبيانات بين األقران، وهي اإلرسال 

اإللكتروني لملفات الصور الرقمية والفيديو الرقمي والرسومات ]الجرافيكس[ 

بيوتر شبكه والمحتوى السمعي بين مستخدمي اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت وخدمات كم

البصري  –االتصال بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني للصور والمحتوى السمعي 

ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والفيديو والبيانات والنصوص والرسائل 

والدعاية واإلعالن ووسائل االتصال والمعلومات الخاصة بالدعاية واإلعالن؛ البث 

لمحتوى السمعي والبصري والمحتوى السمعي والبصري والبث المباشر للفيديو وا

التفاعلي عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت، وهي اإلرسال اإللكتروني لمحتوى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 149عدد 

وبيانات الواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ توفير لوحات النشرات اإللكترونية لنقل 

لفيديو؛ توفير الرسائل بين المستخدمين في مجال المصلحة العامة؛ خدمات مؤتمرات ا

خدمات الدعم التقني فيما يتعلق باستخدام معدات االتصاالت؛ توفير التسهيالت 

]المرافق[ والمعدات لعقد المؤتمرات بالفيديو؛ توفير منتدى مجتمعي على اإلنترنت 

للمستخدمين لتبادل وإرسال واستقبال المعلومات أو المحتوى الصوتي أو محتوى الفيديو 

ظية أو المحتوى الترفيهي أو المعلومات ولتشكيل المجتمعات االفتراضية أو األخبار اللح

والمشاركة في شبكات التواصل االجتماعي؛ التبادل اإللكتروني للمحتوى الصوتي 

والبيانات والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والنصوص والصور ]الجرافيكس[ عبر 

 دون غيرها 10 شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت. الواردة بالفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161640 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -فاسبوك ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 14152ليفورنيا ويلو رود ، مينلو بارك ، كا 9619

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

"خدمات تبادل الصور وخدمات تبادل الفيديو، وهي اإلرسال اإللكتروني  - 10الفئة 

البصري بين مستخدمي اإلنترنت  –لملفات الصور الرقمية والفيديو والمحتوى السمعي 

قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات اإللكترونية  ؛ االتصاالت؛ توفير الوصول إلى

وقواعد البيانات عبر اإلنترنت ؛ خدمات االتصاالت، وهي اإلرسال اإللكتروني للبيانات 

والرسائل والرسومات ]الجرافيكس[ والصور الفوتوغرافية والصور والصوت والفيديو 

ت، فى المواضيع ذات االهتمام والمعلومات؛ توفير منتديات لالتصال على شبكة اإلنترن

العام؛ توفير روابط االتصاالت عبر اإلنترنت  التي تنقل مستخدمي أجهزة الهواتف 

النقالة ومستخدمي اإلنترنت إلى مواقع محلية وعالمية أخرى على اإلنترنت؛ تسهيل 

الوصول إلى مواقع اإلنترنت  لطرف ثالث أو إلى محتوى إلكتروني آخر لطرف ثالث 

سجيل دخول شامل؛ توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت وخدمات المراسلة عبر ت

الفورية ولوحات النشرات اإللكترونية؛ خدمات البث الصوتي والنصوص والفيديو عبر 

( PIOMاإلنترنت أو شبكات االتصاالت األخرى؛ الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت )

إلى قواعد بيانات الكمبيوتر في  الخدمات؛ خدمات االتصاالت الهاتفية، توفير الوصول

مجاالت شبكات التواصل االجتماعي والتعارف االجتماعي والمواعدة ]المرافقة 

اإلجتماعية[ والمقدمة االجتماعية والتعارف؛  خدمات تبادل و نشر الصور والبيانات 

بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني لملفات الصور الرقمية والرسومات 

والمحتوى السمعي بين مستخدمي اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت وخدمات  ]الجرافيكس[

كمبيوتر شبكه االتصال بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني للصور والمحتوى 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

لمعلومات الخاصة والنصوص والرسائل والدعاية واإلعالن ووسائل االتصال وا

بالدعاية واإلعالن؛ البث والبث المباشر للفيديو والمحتوى السمعي والبصري والمحتوى 

السمعي والبصري التفاعلي عبر اإلنترنت؛ خدمات البث الصوتي وبث النصوص 

والفيديو عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت األخرى ، خدمات عقد المؤتمرات عن بعد، 

هي خدمات نقل البيانات واستقبالها عبر شبكات االتصاالت؛ خدمات االتصاالت، و

خدمات االتصاالت الهاتفية المتنقلة؛ ويب الرسائل؛ خدمات المراسلة الفورية؛ تبادل 

إلكتروني للصوت والبيانات والصوت والفيديو والنصوص والرسومات يمكن الوصول 

 10لكية." الواردة بالفئة إليها عن طريق شبكة اإلنترنت واالتصاالت السلكية والالس

 دون غيرها
 

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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1504115 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/14/5195 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة - السوهاجى للصناعات الغذائية ش ذ م م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -شبرا  -الباشا  96

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 15 - 19 - 11 - 51فى مجال الفئات  11جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 11الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1501050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة . -السوهاجى للصناعات الغذائية ش ذ م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة . -شبرا  -شارع الباشا 96

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 15 - 19 - 11 - 51ات ) فى مجال فئ 11جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1516159 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/95/5191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ا لقوانين جمهورية كورياشركة مساهمة تأسست وقائمة طبق -هانجين كال كورب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيو ، سيول ، كوريا  -رو ، جينج  -، نامدايميون  61دونج  -سوجونج  

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

النقل الجوي، ترتيب الجوالت، النقل بالسكك الحديدية، والنقل بالسيارات  - 11الفئة 

ارب، النقل بالشاحنات، خدمات تغليف البضائع، خدمات والنقل بالحافالت والنقل بالق

الوساطة للشحن، خدمات شحن البضائع، خدمات الجوالت الترويجية، جولة إجرائية/ 

مرافقة، حجز مقاعد تسليم منتجات توصيل الطرود، التخزين في مستودعات، وكاالت 

لطائرات السفر، تفريغ البضائع، تأجير أماكن السيارات، تأجير السيارات وا

والسفن/المركب، وخدمات النقل الجوي والتي تتميز ببرنامج مكافئة المسافرين، توفير 

آلية االختيار في المطار وخدمات حجز التذاكر للمسافرين جوا، توفير برنامج الجوائز 

والحوافز مثل االميال على الرحالت الجزية المتكررة، وخدمات نقل الجوي في طبيعة 

للمسافرين والرحالت الجوية المتكررة المتضمنة امتيازات العضوية،  برامج ال مكافأة

وبرامج التعرف على الوالء، وعضوية النادي وتوفير الفوائد في اتصال مع وسائل 

النقل، المتضمنة أولوية الصعود، او تسجيل إجراءات الوصول، خدمات الجلوس وحجز 

لومترات، توفير المعلومات حول األماكن للجلوس، تحديث التذاكر، وزيادة عدد الكي

النقل الجوي والرحالت البحرية عبر شبكة الكمبيوتر، توفير خدمات معلومات السفر 

يضم عروض السفر واألنشطة جولة عطلة السفر، نقل المسافرين، نقل الركاب، خدمات 

المطار، التحفظ النقل، ومعلومات النقل، ترتيب النقل، سمسرة النقل وهذه الخدمات 

 دون غيرها 11ردة بالفئة رقم وا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1111919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/16/5194 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اماراتية -ذ . م . م  -سوق . كوم منطقة حرة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ى ، االمارات العربية المتحدةدب 211522مدينة دبى لالنترنت ، ص . ب 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت والسفر بالفئة  - 11الفئة 
 

التنازل عن مقطعى   -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

العالمة كل على حدى



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

  العالمة

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1112105 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/10/5194 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -تكتس تى ام ، ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  -جليندال  - 19511رقم بريدى  - 99الدور  -شارع براند  -ن  919

 المريكية ا

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 ما عدا التعبئة والتغليف  11جميع خدمات الفئة  - 11الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1196192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/11/5192 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية شركة مساهمة -شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -االهرام   -شارع العريش  9

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( ماعدا التعبئة والتغليف 11خدمات  الفئة ) - 11الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1151200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/19/5196 

 :التسجيل بإسم طال
 

والتحتة  9110شركة تضامن وفقا  القانون رقم لسنة  -بيرويا للمالبس الجاهزة 

 لالستثمار

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -العبور  -تمدد شمالي  1بلوك 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 52فى مجال الفئه  11خدمات الفئة  - 11الفئة 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1110122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/16/5196 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -اوتوماتيك سويتش كومبانى 

 الواليات المتحدة االمريكة  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  0115ارك ، نيو جيرسي هانوفر رود فلورهام ب61 -21

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  11خدمات توصيل البضائع التى تم طلبها عن طريق الكتالوجات بالفئة  - 11الفئة 

 غيرها
 

كل على حدى lAMO RE ERAAاالشتراطات        :      التنازل عن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

66 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم ب قدم عنها طل
 

    1140011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/11/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هيئة خدمية  -أماراتي الجنسية   -هيئة الطرق و المواصالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اإلمارات العربية المتحدة  -دبي  - 990011ص.ب 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 11نقل وتنظيم الرحالت و السفر الواردة بالفئة ال - 11الفئة 
 

التنازل عن الحروف  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 

كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121120 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/12/5190 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة العربي للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة القاهرة -قسم روض الفرج  -شبرا   -شارع جزيرة بدران  0

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 (96 - 99 - 1 - 0دون غيرها ) في مجال الفئات   11جميع خدمات الفئة  - 11الفئة 
 

التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1125169 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/12/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 أمراتي الجنسية    -فرد  -صالت هيئة الطرق و الموا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اإلمارات العربية المتحدة  -دبي  - 990011ص.ب 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

النقل بواسطة  -النقل البحرى  -النقل بالحافالت  -النقل بواسطة القوارب  - 11الفئة 

  11نقل المسافرين بالفئة رقم  -القطار 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1122156 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/10/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة فى والية ميسورى -انتربرايز هولدينجز أنك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دة الواليات المتح -61912كوربوريت بارك درايف . سانت لويس ميسوري  611

 االمريكية

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تأجير المركبات و خدمات التأجير و خدمات الحجز لتأجير  - 11الفئة 

 دون غيرها 11المركبات الواردة بالفئة 
 

289168االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه أوف شور تأسست وقائمة طبقا لقوانين جزر كايمن  -الكازار انرجى بارتنرز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر الكايمن  - 9-1112كاى واى  -جراند كايمن  -جورج تاون  -الجين أفنيو  - 911 

 11 : المةــــــلعات اـــفئ
 

توزيع الطاقه توزيع الكهرباء دفع اجرة الشحن فى ميناء الوصول الشحن  - 11الفئة 

بالسفن عقود النقل البحرى تسليم البضائع تخزين البضائع معلومات النقل التخزين 

 11تخزين البضائع حفظ الوثائق او المعلومات المخزنه الكترونيا الوارده بالفئه 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121114 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -العائلة لتعبئة المواد الغذائية  -وفاء مسعد فتحى نافع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية -الباجور  مركز -بملك امينة محمد حسين  -شارع طه الديب 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11في مجال السكر و االرز بالفئة  11تعبئة و تغليف الوارد بالفئة  - 11الفئة 
 

التنازل عن البيان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

التنازل عن الرسم  -التجارى  
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

  العالمة

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة حكومية تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة  -الخطوط الجوية العربية السعودية 

 العربية السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كة العربية السعوديةالممل 59519جدة  651صندوق بريد 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

النقل الجوى تاجير السيارات النقل بالحافالت والسيارات قوارب النقل  - 11الفئة 

الترفيهية تاجير القوارب تاجير الخيول وتنظيم الرحالت تسليم البضائع مواقف 

حية نقل المسافرين النقل السيارات التخزين تاجير الكراجات النقل تنظيم الرحالت السيا

البحري السمسرة فى النقل الحجز للنقل تغليف البضائع تاجير الطائرات ترتيب السفر 

وخدمات النقل الوطنية والدولية تنظيم وحجز الرحالت السياحية النزه والرحالت 

السياحية االستشارات فى مجال السياحة والسفر ومشاهدة المعالم السياحية التى تقدمها 

اكز االتصال الهاتفى والخطوط الساخنة السفر المحوب خدمات الحجز خدمات حجز مر

 دون غيرها 11تذاكر السفر حجز وترتيب الوصول الى صاالت المطار بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121219 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عمانية -لطيران العمانى ش م ع م  ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سلطنة عمان 999الرمز البريدى  20ب -السيب مطار مسقط الدولى ص 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تصليح وصيانه الطائرات خدمات التزويد بالوقود والتنظيف والتلميع  - 11الفئة 

وط الجوية خدمات السفر الجوى خدمات نقل الركاب خدمات والتشحيم خدمات الخط

النقل بالشحن الجوى خدمات وكاالت  السفر تحديدا القيام بالحجز والحجوزات للنقل 

 دون غيرها  1خدمات تأجير الطائرات      الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركه قباني لتصنيع وتجهيز البن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قيه مدينه العاشر من رمضان الشر 11المجاوره  101القطعه  1شقه رقم 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11فى مجال البن بالفئه  11جميع خدمات الفئه  - 11الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121160 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -فود اند بافريدج  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -اكتوبر 6 -الشيخ زايد  5مجمع  0حي  99قطعه 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 و 11و  51في مجال المنتجات الغذائيه الفئة  11تعبئه وتغليف الوارد بالفئة  - 11الفئة 

 15و  19
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169141 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

) بن  -شركة احمد عبد المعبود عبد العزير ومجدى عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما 

 شركة تضامن -نى ( اليم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -المنطقة الصناعية  -أ 55مدينة العاشر من رمضان قطعة 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11في مجال الفئة  11جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 11الفئة 
 

العالمة مرتبطة   --لموضحة بالنماذج  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان ا

وغيرها  118882بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169116 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

أحمد محمد خليل بدوى  -شركة بدوى جروب للصناعات الغذائية  والتنمية الزراعية 

 ة توصية بسيطةشرك -وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر من  -المنطقة الصناعية  -الجزء الشمالى الغربى  IO 4/ 91القطعة رقم 

 رمضان 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11فى مجال الفئة  11جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 11الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

  :رقم قدم عنها طلب 
 

    1169014 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة آنى أحمد عبد اهلل وشركاها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قنا -مدينة االقصر  -ملك أحمد عبد اهلل أحمد  -االقصر  -قسم الشرطة 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11خدمات الطيران الواردة بالفئة  - 11الفئة 
 

التنازل عن البيان   -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

التجارى



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
 

 

 

79 

 

 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -عم فهمى وشركاة شركة عبد المن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -قسم اللبان   -شارع ابن بطوطه  

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11فى مجال الفئه  11خدمات التعبئة بالفئة  - 11الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1500090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/10/5195 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة –السوهاجى للصناعات الغذائية ش.ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  –شبرا  –ش الباشا  96

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 41جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 41الفئة 
 

التنازل عن البيان  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

التجارى المصاحب للعالمة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1191141 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/99/5194 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة  -ذا انجنيرينج اند ديفوليبمنت جروب ليمتد 

 طبقا لقوانين جزر بريطانيا العزراء

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جزر ’ , رود تاون , تورتوال  9ويكهامس كاى ’ دى كاسترو ستريت  54اكارا بلدنج , 

 عذراء البريطانيةال

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

النفط )معالجة النفط( -وتاجير المولدات -وإنتاج الطاقة   -معالجة النفط   - 41الفئة 

  41بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1126945 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/10/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كورونا  -شركة اسكندرية للحلويات الشيكوالته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -الحضرة -قنال المحمودية 101

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41خدمات الفئة  - 41الفئة 
 

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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين جزر كايمن  -شركه أوف شور  -الكازار انرجى بارتنرز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جزر  - 9-1112كاى واى  -جراند كايمن   -جورج تاون   -جين أفنيو ال - 911 

 الكايمن 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

ازالة تلوث المواد الخطره اتالف النفايات والفضالت حرق النفايات  - 41الفئة 

والفضالت معالجة الزيت انتاج الطاقه اعادة تدوير النفايات والفضالت معالجة النفايات 

 41بالتحويل ( الوارده بالفئه  )
 

على حدى وفى الوضع العادى  RGRENEاالشتراطات        :      التنازل عن 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169416 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ألين تكنولوجي انك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات المتحدة  12914اوركارد باركواي , سان جوزيه, كاليفورنيا  5051

 االمريكية

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

معالجة المواد خدمات معامل االسنان , تصنيع خاص الجهزة تقويم االسنان  - 41الفئة 

 41, خدمات فنيي االسنان الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم م عنها طلب قد
 

    1165915 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ش .م .م   -شركة جى بى اس للطبع والنشر والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نية نصر مد -حى السفارات  91بلوك  0نموذج هـ الدور الثانى عمارة رقم  2شقة رقم 

 القاهرة  -

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 والترد في فئات اخري  41الطباعة بانواعها الواردة فى الفئة   - 41الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1501126 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/95/5195 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة  -سيمكو ليمتد  dnaشركة محدودة المسئولية   -فريمانتليميديا ليمتد 

 المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين لندن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 2  0دبليو  ديرى ستريت، لندن dna 1اية ال  9تى 9ستيفن ستريت ، لندن دبليو 9

 اتش واى

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعليم والترفيه المتعلقة بالتلفزيون، والسينما، والمسرح والراديو،  - 49الفئة 

انتاج وعرض البرامج االذاعية والتلفزيونية، األفالم والبرامج، التعليم بواسطة او 

او المتعلق باإلذاعة والتلفزيون، تنظيم  المتعلق باإلذاعة والتلفزيون، والترفيه بواسطة

المسابقات ]للتعليم او الترفيه[، المسابقات الهاتفية التفاعلية، والنشر، انتاج األفالم 

السينمائية، والبرامج، والبرامج االذاعية والبرامج والتلفزيونية، توفير التعليم والترفيه 

بكة االنترنت في جميع انحاء العالم من خالل الراديو، الفضائيات، الكابل، التليفون، ش

واالنترنت، تنظيم العروض، تأجير التسجيالت الصوتية والبرامج المسجلة مسبقًا، 

واألفالم وعروض اإلذاعة والتلفزيون، انتاج اشرطة الفيديو واقراص الفيديو، الترفيه 

ما عن طريق اإلذاعة، والترفيه عن طريق التلفزيون، المسارح الترفيهية والسين

الترفيهية، وعروض اللعب، وخدمات الترفيه التلفزيوني التي تضمن المشاركة الهاتفية 

للجمهور، خدمات الترفيه التفاعلي لالستخدام مع الهاتف المحمول، االنترنت الذى 

 دون غيرها 49أساسه األلعاب وهذه الخدمات واردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1516129 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/95/5191 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -أمازون تكنولوجيس ، إنك 

 الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يات المتحدة االمريكية، الوال 10911تيري أفينيو نورث ، سياتل ، واشنطن  491

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الترفيه، توفير معلومات المعنية بالمسابقات واأللعاب، توفير الحوافز  - 49الفئة 

والمعرفة عبر طريقة المسابقات والجوائز لتوضيح إمتياز في مجال الترفيه، توفير كتب 

بلة للتحميل عبر اإلنترنت، توفير موقع الرسوم الهزلية والروايات المصورة غير القا

على اإلنترنت الذي يتيح للمستخدمين إلستعراض النصوص السينمائية واألفالم 

السينمائية والبرامج التلفزيونية والصور التصويرية والقصص المصورة زخصائص 

الترفيه، توفير موقع على اإلنترنت يشتمل مدونات وتطبيقات غير قابلة للتحميل في 

ال الترفيه والرسوم الهزلية والنصوص السينمائية والكتب والقصص القصيرة، توفير مج

موقع على اإلنترنت يشتمل على المعلومات والمسابقات والنص والفيديو والصوت 

والتطبيقات جميعها متعلقة بالترفيه، توفير األخبار والمعلومات في مجال الترفيه 

نص والفيديو والصوت والتطبيقات جميعها متعلقة المتعلقة بالمعلومات والمسابقات وال

بالترفيه، توفير استعراضات للتلفاز واألفالم السينمائية والترفيه، توفير موقع على 

 اإلنترنت يشتمل على مقاطع فيديو وأفالم سينمائية غير قابلة للتحميل،

اديو والتلفزيون، إنتاج األفالم، ستوديوهات صناعة األفالم السينمائية، إنتاج برامج الر-

إنتاج العروض المسرحية، تأجير، الترفيه بالراديو، خدمات ستوديوهات التسجيل، 

اإلنتاج المسرحي، تحرير الفيديو، إنتاج أفالم الفيديو، خدمات كتابة السيناريو والبرامج 

اإلذاعية والتلفزيوينة، ستوديوهات صناعة األفالم السينمائية، إنتاج العروض 

إنتاج أفالم الفيديو، تنظيم المباريات، مبرمجي اإلذاعة والتلفزيون، خدمات المسرحية، 

نوادي )ترفيه( إعادة تسجيل الصوت، تحرير األفالم، خدمات التأليف الموسيقي، 

 خدمات ستوديوهات التسجيل، مسجالت الصوت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 خدمات الترفيه مما يعني توفير ألعاب الحاسوب عبر اإلنترنت، خدمات الترفيه مما-

يعني توفير ألعاب إلكترونية عبر اإلنترنت، خدمات الترفيه مما يعني توفير ألعاب 

الفيديو عبر اإلنترنت، خدمات األلعاب اإللكترونية التي تزودها وسائل اإلنترنت، إنتاج 

األفالم وبرمجيات ألعاب الحاسوب، توفير لعبة حاسوب إلستخدام شبكة واسعة عن 

ر معلومات عبر اإلنترنت المعنية ألعاب الحاسوب طريق مستخدمي الشبكة، توفي

وتحسينات الحاسوب لأللعاب، توفير قاعدة البيانات للترفيه عبر اإلنترنت قابلة للبحث 

تشتمل على ألعاب رقمية واألفالم السينمائية والعروض التلفزيونية والموسيقى وغيرها 

والفيديو الرقمي تشتمل على غير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت، ملفات النصية والصوت 

 الكتب والمجالت واألخبار والمعلومات

توفير موقع على اإلنترنت يشتمل على معلومات الترفيه واستعراضات المنتج في -

مجال المحتوى الصوتي والمرئي والفيديو والصوت مما يعني األفالم السينمائية 

األخبار والمعلومات في مجال  والعروض التلفزيونية ومقاطع الفيديو والموسيقى، توفير

الترفيه المتعلقة بإستعراضات المنتج والتوصيات، كل ما يتعلق بالمحتوى الصوتي 

والفيديو والصوتي والمرئي في طبيعة األفالم والعروض التلفزيونية ومقاطع الفيديو 

والموسيقى، توفير موقع على اإلنترنت يشتمل على محتوى صوتي مرئي والصوت 

غير قابل للتحميل في طبيعة التسجيالت يشمتل على األفالم السينمائية والفيديو 

والعورض التلفزيوينة ومقاطع الفيديو والموسيقى، توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث 

تشتمل محتوى صوتي مرئي والصوت والفيديو المتاحة من خالل اإلنترنت وشبكات 

الترفيه، توفير معلومات الترفيه  اإلتصاالت وشبكات اإلتصاالت الالسلكية في مجال

فيما يتعلق بالمحتوى الصوتي والمرئي والصوت والفيديو عبر شبكات اإلجتماعية و 

 دون غيرها 49جميع الخدمات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1119114 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/14/5194 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -شركة لبنان مصر للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش البطل احمد عبد العزيز المهندسين الجيزة 51

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات الترفيهيه والثقافيه التى تقدم بالفنادق والكافيهات والمطاعم  بالفئة  - 49الفئة 

 ادون غيره 49
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1199116 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/95/5194 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا  -مجموعة بى ان االعالمية ذ . م . م 

 لقوانين قطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مع التليفزيون واالذاعة ، دوار التليفزيون ، بن عمران ، مبنى بى ان الرياضى ، مج

 الدوحة ، قطر 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الترفية وبالتحديد انتاج البرامج التلفزيونية وخاصة االخبار واألفالم  - 49الفئة 

تاج األفالم الوثائقية والرياضية والبرامج الثقافية والمالية واالقتصادية والسياسية ، ان

السينمائية ، وكاالت االنباء ) االخبار ( وبالتحديد جمع ونشر االخبار ، وهذه الخدمات 

 49واردة بالفئة 
 

822132االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1195100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/95/5194 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بريطانية محدودة -العربى تليفجن نتورك ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة  -اف اى  9 99لونج ووك رود ستوكلى بارك أوكسبريدج ميدلسكس يو بى  2

 المتحدة 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

, الترفية بواسطة التليفزيون , خدمات  خدمات التعليم والتعليمات والترفية - 49الفئة 

الترفية التفاعلي , خدمات تعليمية تقدم من خالل التليفزيون , إنتاج الفيلم التليفزيوني 

واألذاعي , الخدمات الترفيهية عن طريق التليفزيون , الخدمات الترفيهية من خالل 

وإعداد وعرض األفالم والرياضه والموسيقى والفيديو والمسرح واالنتاج تحضير 

وتوزيع , ترخيص , واكتتاب والربط الشبكي , بيع وتأجير للتلفزيون , برامج السوفت 

وير والبرامج المرئية وبرامج التليفزيون , الصور المتحركة , األفالم المتحركة , 

تسجيالت صوتية ومرئية , خدمات البرامج األخبارية للراديو والتليفزيون ,خدمات 

الصحافة المستقلة , اإلعالن والنشر في الجرائد والصحف , تجهيز  تفارير إخبارية ,

البرامج اإلخبارية للبث اإلذاعي , إعداد عرض األخبار التليفزيونية وعرض االحداث 

الجارية , إنتاج صور تليفزيونية ترفيهية , البث المباشر , إنتاج برامج تليفزيونية بالبث 

المعارض لألغراض الثقافية والتعليمية , إنتاج  المباشر , العروض الثقافية , تنظيم

صور تليفزيونية , إنتاج وتأجير خامات تربوية وتعليمية , توجيه وإدخال برامج الراديو 

والتليفزيون , اعالن ونشر لللكتب المتعلقة ببرامج التليفزيون , نشر عن المستندات في 

جتماعية , تنظيم وانتاج وتقديم مجال التدريب , العلوم , القانون العام , الشئون اال

االغراض التعليمية والثقافية , الترفيهية , تنظيم وانتاج وتقديم المسابقات والمنافسات 

وااللعاب واالختبارات والمعارض واالحداث الرياضية والعروض وعرض الطرق , 

تنظيم لقاءات وعروض مسرحيه وحفالت وأداء مباشره وحاالت الجماهير , إعداد 

يه وتعليم إلدخاله عن طريق االتصال وشبكات الكمبيوتر , خدمات استوديوهات ترف

التسجيل التليفزيوني , إستئجار محطات للبث التليفزيوني واإلذاعي , خدمات 

استوديوهات تليفزيون , خدمات توجيه مشاهدة التليفزيون , جدوله التليفزيون )البرمجة( 

دون  49القمر الصناعي. الواردة بالفئة , مسلسالت وعروض تليفزيونية عن طريق 

 غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 
 

التنازل عن  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

مقطعى العالمة كال على حدة
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1191900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/16/5192 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 مصرى الجنسية-فرد  -طارق نور فوتوسال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -ش رضوان بن الطبيب15

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -خدمات تنظيم المهرجانات والمسابقات الفنية  -برنامج تليفزيوني  - 49الفئة 

 49ترفيهية وجميع خدمات الفئة 
 

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

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1191900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/10/5192 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-فرد  -طارق نور فوتوسال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -رضوان بن الطبيب ش  -ه 15

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تنظيم المهرجات المهرجانات   المسابقات الفنية  -برنامج تليفزيوني  - 49الفئة 

 دون غيرها 49خدمات ترفيهية وجميع خدمات الفئة  -
 

بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

95 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1191915 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/16/5192 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد -طارق نور فوتوسال  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -ش رضوان بن الطبيب  -ه 15

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -خدمات تنظيم المهرجانات والمسابقات الفنية  -برنامج تليفزيوني  - 49الفئة 

 49ترفيهية وجميع خدمات الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1119000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/11/5196 

 :التسجيل إسم طالب
 

ش . ذ . م  -حلول وتكنولوجيا الطاقة جيمستك مجموعة مصر الشرق االوسط  وافريقيا ل

 شركة ذات مسئولية محدودة  -. م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  - 60ش عبد الحميد نافع من ش  21

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49جميع خدمات الفئة  - 49الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1119112 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/11/5196 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -اورانج براند سيرفسيز ليمتد 

 انجلترا وويلز

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 آيه كيو ، المملكه المتحدة 5 9موري ريفرسيد ، لندن اس اىة  1

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات التعليمية والتدريبية، الخدمات الترفيهية، األنشطة الرياضية  - 49الفئة 

والثقافية، المعلومات المتعلقة بالتعليم والخدمات الترفيهية، االحداث والثقافية والرياضية 

الل االنترنت المقدمة على الخط المباشر من على قاعدة بيانات الحاسب االلي، او من خ

او المقدمة أي وسيلة أخرى، خدمات توفير األلعاب االلكترونية المقدمة من خالل قاعدة 

بيانات الحاسب االلي او من خالل إحدى وسائل االنترنت، خدمات استئجار ألعاب 

الكمبيوتر والفيديو واأللعاب السمعية، خدمات الترفية المقدمة من خالل الراديو 

ت نشر انتاج األفالم، وبرامج الراديو التلفزيون، وإنتاج برامج التسوق والتلفزيون، خدما

عن بعد وبرامج التسوق عبر االنترنت، تنظيم األلعاب والمسابقات، تقديم المنشورات 

االلكترونية على الخط المباشر، تزويد مستخدمي العاب الفيديو وأجهزة العاب الفيديو 

عبر أجهزة االتصاالت الالسلكية، نشر الكتب المحمول ببرامج غير قابلة للتحميل 

والصحف االلكترونية على الخط المباشر، تقديم األفالم والتلفزيون والموسيقي والفيديو 

الترفيهية عبر موقع تفاعلي، نشر النصوص في شكلها االلكتروني او االشكال األخرى، 

لمعارض، خدمات خدمات النشر واإلنتاج للصوت و /أو الوسائط المرئية، خدمات ا

توفير اتاحة المعارض وخدماتها على االنترنت، تنظيم وإنتاج وتقديم الحفالت الموسيقية 

والموسيقية والعروض المسرحية والبصرية، والمهرجانات، والجوالت وغيرها من 

العروض الموسيقية والثقافية والفعاليات واألنشطة؛ تنظيم وإدارة او ترتيب احداث 

خدمات التحرير في مرحلة ما بعد اإلنتاج في مجال الموسيقي والفيديو العاب الفيديو، 

واألفالم، خدمات برامج االخبار لألرسال عبر االنترنت، ترتيب وإقامة المؤتمرات، 

والمحاضرات والندوات والدروس وورش العمل، الدورات والفاقيات والمعارض، 

م عبر االنترنت من خالل روابط محاضرات ودروات التعليم الفاعلي عن بعد والتي تقدي

االتصال عن بعد او شبكات الكمبيوتر او تقديم بواسطة الوسائل األخرى، خدمات 

الترجمة، خدمات المتاحف الفنية المقدمة على الخط المباشر او من خالل روابط 

االتصال عن بعد، خدمات األلعاب، خدمات األندية، خدمات حجز التذاكر وخدمات 

حداث الترفيهية والرياضية والثقافية، خدمات المكتبات االلكترونية لإلمداد الحجز في اال

بالمعلومات االلكترونية )بما في ذلك معلومات األرشيف( في شكل نصر الكتروني، 

معلومات وبيانات سمعية و / أو مرئية، العاب ووسائل للتسلية ، وتوفير وتشغيل 

وغرف المحادثة، توفير الموسيقي  للمؤتمرات االلكترونية ومجموعات المناقشة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

االلكترونية ) غير قابلة للتحميل( عن طريق االنترنت، توفير الصور الفوتوغرافية 

والصور والجرافيك والصوت األفالم، البرامج السمعية والبصرية )غير القابلة للتحميل( 

نترنت او من على الخط المباشر او من خالل قاعد بيانات الحاسب االلي او من خالل اال

المواقع الخاصة به، خدمات التصوير وخدمات توفير معلومات والنصائح المتعلقة 

 دون غيرها 49بجميع ما سبق من خدمات بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1149115 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/11/5196 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاضعة لقوانين جزر الكايمن -شركه انغامى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، جزر الكايمن Y K 9 - 9914، اوغالند هاوس ،غراند كايمن ، 111ص ب 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات الترفيهيه خدمات توفير موقع على شبكه االنترنت وقاعدة بيانات  - 49الفئة 

وبرامج تليفزيونية وافالم واخبار عامة واخبار الرياضة  تضم موسيقى واشرطة فيديو

وااللعاب واالحداث الثقافية والترفيهية خدمات تنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات 

وورش العمل التعليمية والترفيهية وتلك الخاصة باالحداث الموسيقية والثقافية الخدمات 

شبكات الكمبيوتر واالحداث والحفالت التعليمية والتدريبية المتوفرة عبر االنترنت و

الموسيقية الخدمات االلكترونية عبر شبكات الكمبيوتر واالنترنت التى توفر برمجيات 

االلعاب والموسيقى والكتب واالفالم واالخبار وغيرها من التطبيقات والبرمجيات على 

 دون غيرها 49انواعها الواردة بالفئة 
 

نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج م -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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1124109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/10/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة جزر كايمان  -جلف دي تي اتش ال دي سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جورج تاون ، جراند كايمان  111ر ليمتد ، ص ب بواسطة ميبلس كوربريت سيرفيس 

 ، جزر كايمان 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم والتهذيب؛ توفير التدريب؛ الترفيه؛ الترفيه والمعلومات؛ الترفيه  - 49الفئة 

التلفزيوني؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛ توقيت األحداث الرياضية؛ اإلنتاج؛ عرض 

ألفالم؛ أفالم التلفزيون؛ البرامج التلفزيونية؛ توفير قواعد البيانات الحاسوبية وتوزيع ا

واإللكترونية والمباشرة لغايات التعليم واالستجمام والترفيه؛ خدمات مشاركة الفيديو 

ومشاركة الصور؛ إنتاج وتقديم وتوزيع وربط وتأجير المواد ذات العنصر السمعي و/أو 

امج التلفزيونية واإلذاعية واألفالم وتسجيالت الصوت والفيديو البصري بما في ذلك البر

والترفيه التفاعلي والتلفزيون التفاعلي؛ ذاكرات القراءة فقط لألقراص المضغوطة 

وذاكرات القراءة فقط لألقراص متعددة االستعماالت واأللعاب الحاسوبية واأللعاب 

ضية والحفالت الموسيقية؛ خدمات أدلة التفاعلية والمسابقات التفاعلية والفعاليات الريا

المشاهدة؛ خدمات أدلة المشاهدة لتسهيل تسجيل وتأجير البرامج واألفالم لمدة محددة؛ 

خدمات تسجيل البرامج التلفزيونية التي يتم إجراؤها أوتوماتيكيا بناء على عادات 

لب المدفوع؛ المشاهدة/تفضيالت العمالء؛ ترفيه الفيديو عند الطلب والفيديو عند الط

توفير األفالم والفيديوهات والبرامج التلفزيونية إلى مشاهدي الفيديو عند الطلب والفيديو 

 عند الطلب المدفوع؛ خدمات برمجة التلفزيون الكبلي وتلفزيون األقمار

الصناعية؛ إنتاج مواد البرامج للبث على تلفزيون األقمار الصناعية والتلفزيون الكبلي؛ 

الترفيه بما في ذلك األفالم والمسلسالت وغيرها من العروض بواسطة أو  تزويد وتوزيع

فيما يتعلق بتلفزيون األقمار الصناعية أو التلفزيون الكبلي أو تلفزيون اإلرسال العادي 

أو اإلذاعة أو اإلنترنت غيرها من الشبكات اإللكترونية أو االتصاالتية؛ نشر الكتب 

المنشورات اإللكترونية (غير القابلة للتنزيل)؛  والمجالت وغيرها من المطبوعات؛

خدمات النشر اإللكتروني لآلخرين؛ الدراسات النقدية للكتب؛ إعارة الكتب وتأجير 

األفالم؛ البرامج والمسلسالت التلفزيونية؛ خدمات التعليم والتهذيب؛ خدمات األلعاب 

تصاالت سلكية أو السلكية اإللكترونية التي يتم تقديها بواسطة اإلنترنت أو أي شبكة ا

أخرى؛ توفير الخدمات المذكورة أعاله والمعلومات عن هذه الخدمات عبر اإلنترنت أو 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

عبر قاعدة بيانات حاسوبية أو بالوسائل اإللكترونية األخرى إلى أجهزة الحاسوب 

والحواسيب الشخصية اللوحية والهواتف النقالة وأجهزة االستقبال المتطورة الموصولة 

تلفزيونات أو الشاشات أو غيرها من األجهزة اإللكترونية أو أجهزة االتصاالت. بالفئة بال

 دون غيرها 49
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1122010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/10/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة الجنسيةفرد مصري -حضانة بيج بيرد  -ابتسام محمد على احمد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 م نصر اول  - 0منطقة  -ش د/ محى الدين عبد الحميد  11

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 49الحضانة الواردة بالفئة  - 49الفئة 
 

ن الرسم التنازل ع -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

وعن كلمة حضانة على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1126941 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/10/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كورونا  -شركة اسكندرية للحلويات الشيكوالته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -ضرةالح -قنال المحمودية 101

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49خدمات الفئة  - 49الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120510 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة موضوع ليمتد  

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 جزر العذراء البريطانية -تورتوال  -رودتاون 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

النشر  -األنشطة الرياضية والثقافية  -الترفيه  -التدريب  -التعليم والتهذيب  - 49الفئة 

النشر االلكترونى عبر االنترنت للكتب  -خدمات النشر االلكترونى  -االلكترونى 

توفير منشورات الكترونية في شكل  -لمنشورات االلكترونية توفير ا -والدوريات 

موسوعة عامة تفاعلية تحتوى على اقتباسات واخبار وتعريفات وصور وصور متحركة 

توفير المنشورات على االنترنت في شكل الموسوعات  -وصور سمعية بصرية 

الندوات الخدمات التعليمية وهى المؤتمرات وورش العمل و -والمقاالت الموسوعة 

توفير  -المتعلقة بإدارة مشروع الموسوعة واستخدام وإدارة ادخاالت المادة الموسوعة 

ترتيب وعقد الندوات والمؤتمرات  -المعلومات حول االحداث التعليمية او الترفيهية 

واالتفاقيات في مجاالت البرمجيات واستخدام الوسائط المتعددة في المنتجات وفى 

 49اون فيها بالفئة تحرير المواد والتع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120410 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة تضامن تاسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية  -شركة سوفت كور تكنولوجي 

 مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العاشر من رمضان الشرقية 9مصرية سنتر  -نية االرد - 1شقة 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم و التهذيب و التدريب ,الترفيه, االنشطة الرياضية و الثقافية و جميع  - 49الفئة 

 49المنتجات الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121140 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا  -ماكدونالدز انترناشيونال بروبرتى كمبانى ليمتد  

 لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 91010ديالوير ’ ويلمنجتون ’ يتل فولز دريف ل 529

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير ونشر المنشورات االلكترونية والكتب االلكترونية واشرطة  - 49الفئة 

ئة رقم الفيديو و االلعاب والتسجيالت الموسيقيه )الغير قابلة للتنزيل( على االنترنت بالف

49 
 

على  AIDUTOالتنازل عن  -  823916االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

حدى 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161152 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لرئاسة مجلس الوزراء وهى وحدة تابعة  -وحدة شهادة النيل الدولية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -شارع هارون  91

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 وبخاصة التعليمية  49جميع خدمات الفئة   - 49الفئة 
 

كال على حدى  GTRAاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف ان اى اى اس 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم م عنها طلب قد
 

    1161156 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وهى وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء  -مدارس النيل المصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -شارع هارون  91

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 وبخاصة التعليمية  49خدمات الفئة  جميع  - 49الفئة 
 

التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

كال علة حدى  GRAالحروف ان اى اس 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169419 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/95/5190 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 ام بى سى أى بى ) منطقة حرة ذ م م ( شركة ذات مسئولية محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات  -مدنية دبى العالم    -) ام بى سى ( الطابق الخامس  sbmمبنى 

 العربيةالمتحدة

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -خدمات التسلية والترفية  - خدمات توفير التدريب -خدمات التعليم  - 49الفئة 

خدمات إنتاج االغانى واالفالم واالخبار والبرامج  -االنشطة الرياضية والثقافية

-المسموعة والسمعية البصرية على االشرطة السمعية الفيديو واقراص الكمبيوتر 

 -فزيونيةخدمات النتاج االفالم وخاصة االفالم التل-خدمات الترفية والترفية التليفزيونى 

خدمات تاجير واستئجار االفالم السينمائية -خدمات مونتاج برامج التلفزيون  

 دون غيرها 49الوكالت الفنية بالفئة  -والتلفزيونية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165569 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -هولدنج ليمتد اليبابا جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جورج تاون ، جراند كايمان ،  كايمان  040فورث فلور ، وان كابيتال بالزا ، ص .ب 

 ايسالندس )جزر كايمان(

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

نشر  -و ثقافية نشاطات رياضية  –الترفية  –توفير تدريبات  –التعليم  - 49الفئة 

نشر مخططات بيانية ،صور، صور  -النصوص )بخالف النصوص الدعائية( 

تعليــم ، خدمات التدريب  –مجالت )نشرات دورية(  -نشر الصحف  –فوتوغرافية 

برامج للحاسوب الحوسبة  -أجهزة حاسوب  -والتعليم فيما يخص االتصاالت عن ُبعد 

االدارة  -تجاره االلكترونية ، إداره االعمــال تصميم مواقع االنترنت ،ال –السحابية 

توفير التعليم ، االستجمام ،تعليمات ، تعليم )دروس( وتدريب على  -المالية واالعالن 

توفير  –تصميم كورسات، فحوص ومؤهالت تعليمية  –حد سواء تفاعلية وغير تفاعلية 

خدمات االلعاب   –رفاهية عبر وسائل االعالم التفاعلية االلكترونية والرقمية 

توفير المعلومات المتعلقة بالتعليم ، التدريب،  –االلكترونية المقدمة عن طريق االنترنت 

توفير المطبوعات االلكترونية  -االستجمام ،الرياضية والنشاطات االجتماعية و الثقافية 

 ترتيب و تنظيم و استضافة وإجراء مسابقات –عبر االنترنت )غير قابلة للتنزيل( 

ترتيب و تنظيم و استضافة  -ترتيب و تنظيم و استضافة وإجراء حفالت  -غنائية

ترتيب و تنظيم و استضافة  -وإجراء فعاليات و مسابقات الغراض ترفيهية اوتعليمية 

المعلومات  -خدمات وكاالت التذاكر )الترفية (  -وإجراء برامج االلعاب واالبحاث  

لمقدمة عبر االنترنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر أو المتعلقة بالترفية أو التعليم وا

توفير موسيقي  -توفير الموسيقى الرقمية )غير قابلة للتنزيل( من االنترنت  -االنترنت 

( مجموعة خبراء صور متحركة PM1) 1رقمية )غير قابلة للتنزيل( من معالج وسائط 

التعليم المتعلقة بتخطيط خدمات الترفية و  -مواقع شبكة االنترنت  1مشغل سمعي  -9

وإنتاج وتوزيع الصــوت،الصور ،الموسيقى الرقمية واالفالم الحية أو المسجلة سمعيُا 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

وبصريُا أو مواد سمعية بصرية للبث على الكابل البرى ،قنوات االقمار الصناعية 

خدمات  -،االنترنت وأنظمة السلكية و رابط أسالك وغيرها من وسائل االتصاالت 

إعداد برامج ترفيهية، تعليمية،  –تأجير التسجيالت الصوتية  -والموسيقى  الترفية

معلومات متعلقة بفاعليات رياضية او  –خدمات للمراسلين  –وثائقية وأخبار إذاعية 

ثقافية ،واالحداث الجارية واالخبار العاجلة المقدمة عبر إرسال القنوات 

البرامج التلفزيونية ،  -ية أخرى الفضائية،االنترنت، أو عن طريق وسائل الكترون

خدمات اشتراك او دفع لبرامج تلفزيونية وخدمات البرامج  -االنتاج االذاعي والسينمائي

توفير المعلومات الترفيهية، محتوى  -التخطيط لبرامج الترفية التلفزيوني  -التلفزيونية 

إعداد  -ر االنترنت الوسائط المتعددة ، برامج الترفية التلفزيوني وتوفير االفالم عب

توفير المعلومات والبيانات والرسومات، والصوت  -وإنتاج البرامج التلفزيونية 

خدمات االلعاب   -والموسيقى والفيديو والرسوم المتحركة والنصوص الغراض الترفية 

خدمات  –أداء الفرق  –توفير نوادى لالستجمام ومرافق رياضية وقاعات الرياضة  –

خدمات  –الهي رقص )حانات رقص، عروض أزياء و مالهى ليلية نوادى ترفية ،م

ترتيب وتنظيم وتوفير  -النوادى المتعلقة بالترفية و الخدمات التعليمية و الثقافية 

المؤتمرات واالتفاقيات والمؤتمرات والحلقات الدراسية وورش العمل التدريبية فيما 

بيوتر والحوسبة السحابية، تصميم أجهزة الكمبيوتر وبرامج الكم -يتعلق باالتصاالت 

مواقع على شبكة االنترنت، والتجارة االلكترونية، وإدارة االعمال، واالدارة المالية 

تنظيم وإجراء المعارض، وعروض االزياء والعروض التعليمية والعروض  -واالعالن 

 خدمات -خدمات المعارض الفنية و صاالت العرض )الجاليرى(  –الثقافية الحفالت 

خدمات التدريب المتعلقة  بالصحة  –تأجير المعارض الفنية المتعلقة بالفنون الجميلة 

 -تقديم دروس السيجار و دروس تذوق النبيذ  -المهنية والسالمة والحفاظ على البيئة 

الترتيب والتنظيم  -توفير معلومات تعليمية والمواد البحثية والوكاالت الخاصة بة 

االشراف في إنتاج البرامج  -تدريب الحيوانات  –ات الدراسية والتخطيط وإدارة الحلق

خدمات تعليمية المتعلقة بتشغيل االالت والمعدات بما في ذلك المعدات   -االذاعية 

توفير استوديوهات صوتية  -السمعية والبصرية المستخدمة في إنتاج البرامج االذاعية 

فالم ، العروض ، المسرحيات ، توفير مرافق لال -توفير مرافق رياضية  –وبصرية 

استئجار وتأجير االفالم  -وكاالت حجز ترفيهية  -والتدريبات الموسيقية أو التعليمية 

استئجار وتأجير  -استئجار وتأجير االالت الموسيقية  -السينمائية )أفالم سينمائية(

خدمات  – مكتبات االعارة -استئجار وتأجير أجهزة التلفزيون  -البرامج التلفزيونية 

توفير ألعاب  -خدمات تفسير لغة االشارة  –خدمات ترجمة االفالم  -ارشيف المكتبات 

الفيديو، ألعاب الكمبيوتر، والصوت أو الصور أو االفالم من خالل شبكات االتصاالت 

توفير ألعاب الكمبيوتر على االنترنت  –السلكية والالسلكية أو شبكات الحاسب 

استئجار وتأجير ماكينات )آالت(  -رطة الفيديو مسجلة مسبقا تأجير أش -والمسابقات 

 –إعاره الصور  –إعاره أجهزه االلعاب التى تعمل باستخدام النقود المعدنية  –اللعب 

البرامج التعليمية  -تفسير)ترجمة( اللغات  –الترجمة  –التصوير الفوتوغرافي 

توفير  –وتدريبية متعلقة بالشهادات برامج تعليمية  -والتدريبية في مجال إدارة المخاطر 

 -توفير فيديوهات على االنترنت )غير قابلة للتنزيل (  -خدمات اليانصيب  -االخبار 

االستشارات والمعلومات والخدمات  -دروس خصوصية )إرشادات للطالب( 

 دون غيرها 49االستشارية المتعلقة بالخدمات المذكورة جميعها بالفئـة 
 

855223العالمة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -ناتالى انطوان كريكور اشبع وشريكها   -دواك.نت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 116الدور التاسع  حجره  -القاهره  -عابدين  -الشركات شارع  1

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 49الفئة 
 

على حدى  MOCاالشتراطات        :      التنازل عن كوم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية  -اوكيولس فى أر ، ال ال سى 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 14152ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  9619

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الترفيه؛ خدمات تبادل الصور الفوتوغرافية والفيديو؛ خدمات النشر  - 49ئة الف

اإللكتروني؛ الخدمات الترفيهية، وهي تسهيل خدمات اللعب التفاعلية وخدمات اللعب 

متعددة الالعبين وخدمات اللعب لالعب واحد لأللعاب التي يتم لعبها وممارستها عبر 

الت؛ توفير المعلومات عن ألعاب الفيديو وألعاب شبكة اإلنترنت وشبكات االتصا

الوسائط المتعددة اإللكترونية أو التفاعلية عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ 

تنظيم وإدارة المباريات أو المنافسات وتسهيل المناسبات لالعبين ألعاب الوسائط 

رنت لمطوري البرمجيات؛ المتعددة اإللكترونية أو التفاعلية؛ توفير الموارد عبر اإلنت

تنظيم برامج المسابقات وبرامج الحوافز لمطوري البرمجيات؛ نشر المواد التعليمية، 

وهي نشر الكتب والصحف والنشرات اإلخبارية الدورية والمنشورات اإللكترونية؛ 

الصحف اإللكترونية، وهي المدونات؛ الخدمات الترفيهية ، وهي توفير ألعاب الواقع 

، والترفيه التفاعلي ومحتوى الواقع االفتراضي؛ الخدمات الترفيهية، وهي االفتراضي

توفير ألعاب الواقع المعزز، والترفيه التفاعلي ومحتوى الواقع المعزز؛ الخدمات 

الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع المختلط، والترفيه التفاعلي ومحتوى الواقع 

ام على نطاق الشبكة من قبل مستخدمي الشبكة؛ المختلط؛ توفير ألعاب الكمبيوتر لالستخد

توفير ألعاب الواقع االفتراضي على اإلنترنت؛ توفير ألعاب الواقع المعزز على 

اإلنترنت؛ توفير ألعاب الواقع المختلط على اإلنترنت؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير 

الترفيه التفاعلي ألعاب الفيديو عبر اإلنترنت؛ تنظيم المعارض والمناسبات في مجال 

والواقع االفتراضي والواقع المعزز، والصناعات الترفيهية لأللعاب اإللكترونية وألعاب 

الفيديو للمستهلك ألغراض ثقافية أو تعليمية؛ تنظيم وإدارة المؤتمرات التعليمية؛ تنظيم 

المعارض والمناسبات في مجال تطوير البرمجيات ألغراض تعليمية؛ الخدمات 

ة، وهي تنظيم وإدارة المؤتمرات والحلقات الدراسية في مجاالت الواقع التعليمي

االفتراضي والواقع المعزز والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء ]الربط الشبكي 

لألجهزة المادية واإللكترونية[؛ توفير قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات 

ي مجال الترفيه؛ تأجير أكشاك التصوير اإللكترونية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت ف

الفوتوغرافي و/ أو تصوير الفيديو اللتقاط وتحميل وتحرير وتبادل الصور 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 149عدد 

والفيديوهات؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير تسهيالت عبر اإلنترنت لبث المحتوى 

 الترفيهي وبث الفيديو المباشر للمناسبات الترفيهية؛ توفير ألعاب الكمبيوتر وألعاب

الفيديو على اإلنترنت؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع االفتراضي، 

والترفيه التفاعلي ومحتوى الواقع االفتراضي؛ الخدمات الترفيهية، وهي تنظيم وإدارة 

المباريات أو المنافسات لتشجيع استخدام وتطوير الترفيه التفاعلي والواقع االفتراضي 

امج واألجهزة الترفيهية لأللعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو والواقع المعزز، والبر

للمستهلك؛ تنظيم المعارض والمناسبات ألغراض ثقافية أو تعليمية أو ترفيهية؛ إنتاج 

برامج ألعاب الفيديو وألعاب الكمبيوتر؛ خدمات ألعاب فيديو النوادي للواقع االفتراضي؛ 

ز؛ خدمات ألعاب الواقع االفتراضي المقدمة خدمات ألعاب فيديو النوادي للواقع المعز

عبر اإلنترنت من شبكة كمبيوتر؛ خدمات ألعاب الواقع المعزز المقدمة عبر اإلنترنت 

من شبكة كمبيوتر؛ توفير ألعاب الكمبيوتر واأللعاب التفاعلية على اإلنترنت؛ توفير 

عزز؛ إنتاج الفيديو الواقع ألعاب الواقع االفتراضي على االنترنت؛ إنتاج الفيديو الواقع الم

االفتراضي؛ إنتاج برامج ألعاب الفيديو وألعاب الكمبيوتر؛ خدمات إنتاج الوسائط 

المتعددة؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع المعزز والمحتوى الترفيهي 

التفاعلي؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير بيئات الواقع االفتراضي على االنترنت؛ 

خدمات الترفيهية، وهي توفير بيئات الواقع المعزز على االنترنت؛ توفير المعلومات ال

الترفيهية من الفهارس القابلة للبحث وقواعد بيانات المعلومات، بما في ذلك النصوص 

والوثائق اإللكترونية وقواعد البيانات والرسومات ]الجرافيكس[ والصور الفوتوغرافية 

عية البصرية وشبكات االتصاالت؛ تنظيم وإدارة المعارض والصور والمعلومات السم

والمعارض التجارية والتروج لها ألغراض األعمال ]واألعمال التجارية[؛ توفير 

المعلومات عن ألعاب الكمبيوتر وألعاب الفيديو على اإلنترنت عبر شبكات الكمبيوتر أو 

وتسهيل المناسبات لالعبي شبكات االتصاالت؛ تنظيم وإدارة المباريات أو المنافسات 

ألعاب الفيديو والعبي ألعاب الكمبيوتر؛ تنظيم المعارض في مجال الترفيه التفاعلي 

والواقع االفتراضي، والصناعات الترفيهية لأللعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو للمستهلك 

ض ألغراض ثقافية أو تعليمية؛ تنظيم وإجراء المؤتمرات التعليمية؛ تنظيم المعار

والمناسبات في مجال تطوير البرمجيات ألغراض تعليمية؛ الخدمات التعليمية؛ توفير 

 دون غيرها 49التدريب؛ األنشطة الرياضية والثقافية. الواردة بالفئة 

 

 
 

826228العالمة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161256 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية  -اوكيولس فى أر ، ال ال سى 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 14152ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  9619

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الترفيه؛ خدمات تبادل الصور الفوتوغرافية والفيديو؛ خدمات النشر  - 49الفئة 

اإللكتروني؛ الخدمات الترفيهية، وهي تسهيل خدمات اللعب التفاعلية وخدمات اللعب 

ر متعددة الالعبين وخدمات اللعب لالعب واحد لأللعاب التي يتم لعبها وممارستها عب

شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير المعلومات عن ألعاب الفيديو وألعاب 

الوسائط المتعددة اإللكترونية أو التفاعلية عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ 

تنظيم وإدارة المباريات أو المنافسات وتسهيل المناسبات لالعبين ألعاب الوسائط 

علية؛ توفير الموارد عبر اإلنترنت لمطوري البرمجيات؛ المتعددة اإللكترونية أو التفا

تنظيم برامج المسابقات وبرامج الحوافز لمطوري البرمجيات؛ نشر المواد التعليمية، 

وهي نشر الكتب والصحف والنشرات اإلخبارية الدورية والمنشورات اإللكترونية؛ 

توفير ألعاب الواقع  الصحف اإللكترونية، وهي المدونات؛ الخدمات الترفيهية ، وهي

االفتراضي، والترفيه التفاعلي ومحتوى الواقع االفتراضي؛ الخدمات الترفيهية، وهي 

توفير ألعاب الواقع المعزز، والترفيه التفاعلي ومحتوى الواقع المعزز؛ الخدمات 

الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع المختلط، والترفيه التفاعلي ومحتوى الواقع 

توفير ألعاب الكمبيوتر لالستخدام على نطاق الشبكة من قبل مستخدمي الشبكة؛ المختلط؛ 

توفير ألعاب الواقع االفتراضي على اإلنترنت؛ توفير ألعاب الواقع المعزز على 

اإلنترنت؛ توفير ألعاب الواقع المختلط على اإلنترنت؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير 

م المعارض والمناسبات في مجال الترفيه التفاعلي ألعاب الفيديو عبر اإلنترنت؛ تنظي

والواقع االفتراضي والواقع المعزز، والصناعات الترفيهية لأللعاب اإللكترونية وألعاب 

الفيديو للمستهلك ألغراض ثقافية أو تعليمية؛ تنظيم وإدارة المؤتمرات التعليمية؛ تنظيم 

راض تعليمية؛ الخدمات المعارض والمناسبات في مجال تطوير البرمجيات ألغ

التعليمية، وهي تنظيم وإدارة المؤتمرات والحلقات الدراسية في مجاالت الواقع 

االفتراضي والواقع المعزز والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء ]الربط الشبكي 

لألجهزة المادية واإللكترونية[؛ توفير قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

قواعد البيانات عبر اإلنترنت في مجال الترفيه؛ تأجير أكشاك التصوير اإللكترونية و

الفوتوغرافي و/ أو تصوير الفيديو اللتقاط وتحميل وتحرير وتبادل الصور 

والفيديوهات؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير تسهيالت عبر اإلنترنت لبث المحتوى 

توفير ألعاب الكمبيوتر وألعاب  الترفيهي وبث الفيديو المباشر للمناسبات الترفيهية؛

الفيديو على اإلنترنت؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع االفتراضي، 

والترفيه التفاعلي ومحتوى الواقع االفتراضي؛ الخدمات الترفيهية، وهي تنظيم وإدارة 

فتراضي المباريات أو المنافسات لتشجيع استخدام وتطوير الترفيه التفاعلي والواقع اال

والواقع المعزز، والبرامج واألجهزة الترفيهية لأللعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو 

للمستهلك؛ تنظيم المعارض والمناسبات ألغراض ثقافية أو تعليمية أو ترفيهية؛ إنتاج 

برامج ألعاب الفيديو وألعاب الكمبيوتر؛ خدمات ألعاب فيديو النوادي للواقع االفتراضي؛ 

اب فيديو النوادي للواقع المعزز؛ خدمات ألعاب الواقع االفتراضي المقدمة خدمات ألع

عبر اإلنترنت من شبكة كمبيوتر؛ خدمات ألعاب الواقع المعزز المقدمة عبر اإلنترنت 

من شبكة كمبيوتر؛ توفير ألعاب الكمبيوتر واأللعاب التفاعلية على اإلنترنت؛ توفير 

رنت؛ إنتاج الفيديو الواقع المعزز؛ إنتاج الفيديو الواقع ألعاب الواقع االفتراضي على االنت

االفتراضي؛ إنتاج برامج ألعاب الفيديو وألعاب الكمبيوتر؛ خدمات إنتاج الوسائط 

المتعددة؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع المعزز والمحتوى الترفيهي 

قع االفتراضي على االنترنت؛ التفاعلي؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير بيئات الوا

الخدمات الترفيهية، وهي توفير بيئات الواقع المعزز على االنترنت؛ توفير المعلومات 

الترفيهية من الفهارس القابلة للبحث وقواعد بيانات المعلومات، بما في ذلك النصوص 

غرافية والوثائق اإللكترونية وقواعد البيانات والرسومات ]الجرافيكس[ والصور الفوتو

والصور والمعلومات السمعية البصرية وشبكات االتصاالت؛ تنظيم وإدارة المعارض 

والمعارض التجارية والتروج لها ألغراض األعمال ]واألعمال التجارية[؛ توفير 

المعلومات عن ألعاب الكمبيوتر وألعاب الفيديو على اإلنترنت عبر شبكات الكمبيوتر أو 

إدارة المباريات أو المنافسات وتسهيل المناسبات لالعبي شبكات االتصاالت؛ تنظيم و

ألعاب الفيديو والعبي ألعاب الكمبيوتر؛ تنظيم المعارض في مجال الترفيه التفاعلي 

والواقع االفتراضي، والصناعات الترفيهية لأللعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو للمستهلك 

تمرات التعليمية؛ تنظيم المعارض ألغراض ثقافية أو تعليمية؛ تنظيم وإجراء المؤ

والمناسبات في مجال تطوير البرمجيات ألغراض تعليمية؛ الخدمات التعليمية؛ توفير 

 دون غيرها 49التدريب؛ األنشطة الرياضية والثقافية. الواردة بالفئة 
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161214 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ام بى سى أى بى ) منطقة حرة ذ م م ( شركة ذات مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -دبى  -مدينة دبى لالعالم  -المبنى: ام بى سى  - 2الطابق 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

، خدمات توفير التدريب ، خدمات التسلية والترفية ، خدمات خدمات التعليم  - 49الفئة 

االنشطة الرياضية والثقافية ، خدمات انتاج االغاني واالفالم واالخبار والبرامج 

المسموعة والسمعية البصرية على االشرطة السمعية واشرطة الفيديو واقراص 

نتاج االفالم وخاصة االفالم الكمبيوتر ، خدمات الترفية والترفية التليفزيونى ، خدمات ال

التليفزيونية ، خدمات مونتاج برامج التليفزيون ، خدمات تأجير واستئجار االفالم 

 دون غيرها  49السينمائية والتليفزيونية ، الوكاالت الفنية الواردة بالفئة 
 

المة مرتبطة الع -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

892212مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161640 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -فاسبوك ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 14152مينلو بارك ، كاليفورنيا ويلو رود ،  9619

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الترفيه وهى خدمات تبادل الصور وخدمات تبادل الفيديو خدمات  - 49الفئة 

النشر االلكترونى لالخرين خدمات الترفية وهى تسهيل تفاعلية االلعاب الفردية ومتعددة 

اللعاب عبر االنترنت او شبكات االتصاالت توفير موارد الكترونية لمطورى الالعبين ا

البرمجيات تنظيم برامج للمنافسات وبرامج الحوافز لمطورى البرمجيات نشر المواد 

التعليمية وهى نشر الكتب والمجالت والنشرات االخبارية والمنشورات االلكترونية 

المدونات( التى تعرض محتوى يحددة المجالت االلكترونية وهى مدونات الويب )

المستخدم الخدمات الترفيهية وهى توفير العاب الواقع االفتراضى والترفية التفاعلى 

ومحتوى الواقع االفتراضى توفير العاب الواقع االفتراضى على االنترنت توفير العاب 

لخدمات الواقع المعزز على االنترنت توفير العاب الواقع المختلط على االنترنت ا

التعليمية وهى تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات فى مجاالت الذكاء االصطناعى 

وانترنت االشياء توفير االلعاب عبر االنترنت توفير برنامج لعبة على االنترنت 

الخدمات الترفيهية وهما وتوفير االلعاب التفاعلية التعليم توفير التدريب االنشطة 

 دون غيرها 49بالفئة  الرياضية والثقافية الواردة
 

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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1190110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/12/5192 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -طبقا لقوانين والية ديالوير شركة محدودة باالسهم تأسست وقائمة -بينجدم ايه بى 

 الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السويد -فاستيراس   055   91،  0كوباريرجسفاجن 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

البرمجيات كخدمة تضم البرمجيات لالستخدام في مجاالت اإلدارة ومراقبة  - 45الفئة 

البرمجيات كخدمة لمراقبة وإدارة تكنولوجيا  -كنولوجيا المعلومات البنية التحتية لت

تزويد برمجيات لخدمة إدارة تكنولوجيا  -المعلومات والشبكات القائمة على الحاسوب 

تزويد دعم  -المعلومات وعمليات إدارة تكنولوجيا المعلومات غير قابلة  للتنزيل للغير

معالجة وصيانة وتحديث  -لحاسوب فنى اى استكشاف وإصالح أخطاء برمجيات ا

وصيانة البرمجيات للغير ا ى تزويد إصدارات جديدة  وتصليح شوائب برمجيات 

 دون غيرها 45الحاسوب وهذة الخدمات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1126901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/10/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كويتي الجنسية  -فرد    -محمد عبداهلل حامد العبدلي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 92مبني  91, شارع 6قطعة رقم  -الرقة  -الكويت 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها  - 45الفئة 

خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر وجميع  -الصناعية  التحاليل واألبحاث

 45المنتجات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 قوانين جزر كايمن شركه أوف شور تاسست وقائمة طبقا ل -الكازار انرجى بارتنرز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر الكايمان  - 9-1112كاى واى  -جراند كايمان  -جورج تاون  -الجين أفنيو  911 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

التحاليل بغرض استغالل حقول االبترول فنون وعلوم تصميم واقامة المبانى  - 45الفئة 

حليل الكيميائى االبحاث الكيميائيه خدمات الكيمياء استشارات فى االبحاث البيولوجيه الت

مجال توفير الطاقه الهندسه ابحاث فى مجال حماية البيئه التنقيب الجيولوجى االبحاث 

الجيولوجيه المسح الجيولوجى مسح االراضى التنقيب عن البترول مسح حقول البترول 

 45ابحاث فى مجال حماية البيئه  بالفئة فحص أبار البترول دراسات المشاريع التقنيه 
 

في الوضع العادى  RGRENEاالشتراطات        :      التنازل عن 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120410 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

كة تضامن تاسست وقائمة شر -سوفت كور تكنولوجي  -محمد صلح ومازن الشيمى 

 طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العاشر من رمضان الشرقية 9مصرية سنتر  -االردنية  - 1شقة 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

ت الخدمات العلمية و التقنية و خدمات البحث و التصميم المتعلقة بها ,خدما - 45الفئة 

التحليل و االبحاث الصناعية ,خدمات تصميم و تطوير عتاد و برامج الكمبيوتر و جميع 

 45المنتجات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120461 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نسية مصرى الج -فردى  -احمد سالم محمد حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك محمد محمد  -الشارع التجارى   -المنطقة الرابعه  -  5محل رقم  -الشيخ زايد 

 االسماعيلية  -ثالث االسماعيليه   -ابراهيم 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 45خدمات المحمول الواردة بالفئة رقم  - 45الفئة 
 

التنازل عن  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة      االشتراطات        :  

الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161945 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى  -المعلومات مارشال للتقنية و نظم  -طارق طه طه ابو الرجال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -مركز فارسكور  -الروضة ملك طه طه ابو الرجال 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 45تصميم برامج كمبيوتر الوارد بالفئة  - 45الفئة 
 

التنازل عن   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  

مقطعى العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية   -داتا ايجيبت للبرمجيات والخدمات الويب وتقنية المعلومات  

 محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شقه رقم  -الدور الثانى  -متفرع من ش عباس العقاد  -ش الدكتور عزت سالمه  94

 القاهرة  -مدينة نصر 1

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

التوصيف والتحليل والتصميم لبرمجيات وقواعد البيانات وتطوير البرامج  - 45الفئة 

 45الفئة ونظم المعلومات وجميع ما يخص البرمجيات والتصميمات ب
 

التنازل عن كلمات  --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  

العالمة كال على حدى في 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165565 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -ا جروب هولدنج ليمتد اليباب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جورج تاون ،  جراند كايمان ،   040فورث فلور ، وان كابيتال بالزا ، ص .ب 

 كايمان ايسالندس )جزر كايمان(

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

الشبكة للخصائص التكنولوجية  الدراسات الفنية للمشاريع، توفير موقع علي - 45الفئة 

التي تمكن المستخدمين من المشاركة في المعلومات واالستشارة، تصميم وتطوير 

( ، خدمات الحاسب االلي  SddSأجهزة الحاسب االلي والبرامج ، البرامج كخدمة )

المتعلقة بنقل المعلومات، البيانات، المستندات، والصور عبر االنترنت، خدمات الحاسب 

ي المرتبطة بتوفير الوصول المباشر لقواعد الحاسب االلي المتفاعلة التي تقدم االل

خصائص برمجة االفالم، العرض المسبق، االعالنات، الرياضة، الحفالت الموسيقية، 

أخبار الشخصيات المشهورة والترفية وغيرها من معلومات متعلقة بذلك ، خدمات مقدم 

الخدمة في مجاالت عقد المؤتمرات  ( ، برامج تقديم ISMخدمة التطبيق )

)االجتماعات( قاعدية الشبكة، المؤتمرات )االجتماعات( السمعية، الرسائل 

االليكترونية، التعاون المستندي، مؤتمرات )اجتماعات( الفيديو، ومعالجة المكالمات 

 والمعالجة الصوتية، توفير برامج مباشرة غير قابلة للتحميل لتسهيل إمكانية التشغيل

المتفاعل لتطبيقات برامج متعددة، المساندة الفنية ، خدمات )استشارة فنية(، الخدمات 

المرتبطة ببرامج الحاسب االلي والتطبيقات المقدمة مباشرة بالبريد االليكتروني 

والتليفون، خدمات الحاسب االلي، وعلي وجهة التحديد المجتمع المباشر للمستخدمين 

ناقشات، الحصول علي معلومات مرتجعة )أراء( من المسجلين للمشاركة في الم

نظرائهم، تكوين مجتمعات أفتراضية، االرتباط أو العمل في أعمال شبكات التواصل 

االجتماعي وتبادل المستندات، استشارات تكنولوجية للحاسب االلي المقدمة إلي 

متعلقة مستخدمي االنترنت بواسطة الخط الساخن المساند، خدمات الحاسب االلي ال

بإنشاء فهارس للمعلومات، المواقع والموارد علي شبكات الحاسب االلي، توفير 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

محركات البحث للحاسبات االلية ، الحواسب النوت بوك والالب توب، الحواسب النقالي 

والحاسبات اليدوية، تصميم المساعدين الرقميين الشخصيين ومشغالت الوسائط 

يل والتليفونات الذكية، تصميم الكاميرات الرقمية، الشخصية، تصميم التليفونات الموبا

خدمات الحاسب االلي، برمجة الحاسب االلي، خدمات التفاعل والدمج للحاسب االلي، 

خدمات تحليل الحاسب االلي، برمجة الحاسب االلي المتعلقة بالدفاع ضد الفيروسات، 

ة بتوفير خدمات خدمات برامج نظام الحاسب االلي، خدمات الحاسب االلي المتعلق

أتصال مباشر بين مستخدمي الحاسب االلي لتبادل البيانات، تصميم برامج الحاسب 

االلي، تصميم نظام الحاسب االلي، تصميم وتطوير صفحات الشبكة، استضافة صفحات 

شبكة لالخرين، استضافة برامج تطبيق الحاسب االلي للبحث وأسترجاع المعلومات من 

بكات الحاسب االلي، توفير المعلومات التكنولوجية بناء علي قواعد البيانات ومن ش

طلب محدد للمستخدم النهائي بواسطة التليفون أو شبكة الحاسب االلي العالمية، الخدمات 

االستشارية المتعلقة ببرامج الحاسب االلي، خدمات الحاسب االلي المرتبطة بالبحث 

ومواقع الشبكة، تشفير االشارة المفصل )المحدد( لقواعد بيانات الحاسب االلي 

االليكترونية للحاسب االلي وفك الشفرة، تحويل البيانات المادية والمستندات إلي وسائط 

إعالمية إليكترونية، خدمات اختبار المنتج والتقييم، الخدمات المعمارية والتصميم ، 

مات الشبكة، التصميم الداخلي للمباني، الشقق والمكاتب ، خدمات الحاسب االلي ومعلو

توفير برامج معلومات الشبكة للحاسب االلي، توفير خدمات برامج إدارة تأمين مخاطر 

الحاسب االلي، معلومات تأمين الحاسب االلي، المعرفة وخدمات االختبار، خدمات 

ضمان الجودة، خدمات الحاسب االلي المتعلقة شهادات صفقات االعمال وتجهيز 

الحاسب االلي المكانية التحكم في الحاسب االلي والشبكات  التقارير لها، خدمات تأمين

االليكترونية وقواعد البيانات، تأمين نقل البيانات والصفقات عبر شبكات الحاسب االلي 

، االستشارات في مجال تأمين البيانات، االستشارات التكنولوجية المتعلقة بتأمين 

الحاسب االلي، تقديم معلومات في  االتصاالت، خدمات تأمين شبكة االتصاالت بواسطة

مجاالت االنترنت، الشبكة علي مستوي العالم وتأمين شبكة االتصاالت بواسطة الحاسب 

االلي، خدمات االستشارات في مجاالت االنترنت، الشبكة العالمية ، وخدمات تأمين 

ين االتصاالت عن طريق الحاسب االلي، خدمات تأمين المعلومات، خدمات التحقق لتأم

الحاسب االلي، خدمات الحاسب االلي المتعلقة بالتحقق المباشر من التوقيع االليكتروني، 

دعم البيانات خارج الموقع، حفظ البيانات االليكترونية، توفير المعلومات عن تكنولوجيا 

الحاسب االلي والبرمجة من خالل موقع الشبكة، خدمة المشاركة في موارد الحاسب 

، خدمات مقدم االستضافة الستخدام عناصر الشبكة، توفير استخدام االلي بشكل مخفي 

مؤقت لبرامج غير قابلة للتحميل بأستخدام عناصر االنترنت و الحاسب االلي، الحفظ 

االليكتروني للبيانات، توفير نظم حاسب آلي أفتراضية وبيئات حاسب آلي أفتراضية 

حاسب االلي، تأجير ترفية ، ( والmnoda mos duonCبأستخدام عناصر االنترنت )

خدمات رسم الخرائط، االستشارات، خدمات المعلومات واالستشارات المتعلقة 

 ( دون غيرها45بالخدمات السابق ذكرها وجميعها بالفئـة )
 

855226العالمة 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 ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161199 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجىا  -شارع القصر العينى 919

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

العلميه والتكنولوجيه والبحث والتصميم المتعلقه بها والوارده بالفئه الخدمات  - 45الفئة 

45 
 

التنازل عن الحرو  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

كال على حدى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

129 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161291 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية  -اوكيولس فى أر ، ال ال سى 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 14152ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  9619

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

تصميم وتطوير أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات؛ خدمات الكمبيوتر، وهي  - 45الفئة 

إنشاء مجتمعات افتراضية للمستخدمين المسجلين لتنظيم المجموعات واالجتماعات 

والمناسبات والمشاركة في المناقشات والحصول على التعليقات وردود األفعال ]التغذية 

التواصل االجتماعي والتواصل فيما االسترجاعية[ من أقرانهم والمشاركة في شبكات 

يتعلق باألعمال التجارية والتواصل المجتمعي؛ خدمات الكمبيوتر، وهي استضافة مواقع 

]تسهيالت[ على شبكة اإلنترنت لآلخرين لتنظيم وعقد االجتماعات والمناسبات 

والمناقشات التفاعلية عبر شبكات االتصاالت؛ خدمات الكمبيوتر في طبيعة ملفات 

عريف الشخصية والجماعية المخصصة أو صفحات الويب التي تحتوي على الت

معلومات محددة من قبل المستخدم، بما في ذلك، المحتوى السمعي ومحتوى الفيديو 

والصور والنصوص والبيانات؛ خدمات الكمبيوتر، وهي توفير محركات البحث 

توفير تسهيالت عبر  للحصول على البيانات على شبكات اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛

اإلنترنت تتضمن تقنية تمكن المستخدمين عبر اإلنترنت من إنشاء ملفات التعريف 

الشخصية التي تتضمن معلومات شبكات التواصل االجتماعي ومعلومات شبكات 

التواصل فيما يتعلق باألعمال التجارية، لنقل وتبادل هذه المعلومات بين مرافق متعددة 

رامج ]البرمجيات[ غير القابلة للتنزيل لشبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت، الب

وإنشاء مجتمع افتراضي ونقل المحتوى السمعي ومحتوى الفيدو الصور والنصوص 

(؛ توفير خدمه شبكه اإلنترنت التي ISMالبيانات؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

بيانات الهوية الشخصية مع تمكن المستخدمين من نقل بيانات الهوية الشخصية وتبادل 

وبين مواقع ]مرافق[ اإلنترنت المتعددة؛ توفير المعلومات من الفهارس القابلة للبحث 

وقواعد بيانات المعلومات، بما في ذلك النصوص والوثائق اإللكترونية وقواعد البيانات 

 والرسومات ]الجرافيكس[ والوسائط اإللكترونية والصور والمحتوى السمعي البصري

عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير البرامج ]البرمجيات[ غير القابلة 

للتنزيل للسماح للمستخدمين بإجراء معامالت األعمال ]واألعمال التجارية[ اإللكترونية 

عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ خدمات البرامج ]البرمجيات[ كخدمة 

(SIISالتي تتضمن برامج إلرسال و ) استقبال الرسائل اإللكترونية واإلشعارات
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

والتنبيهات؛ تطوير األجهزة الستخدامها فيما يتعلق باأللعاب اإللكترونية والتفاعلية 

وألعاب الوسائط المتعددة؛ خدمات تطوير األلعاب اإللكترونية والتفاعلية وألعاب 

ين القدرة على رفع الوسائط المتعددة؛ توفير المواقع اإللكترونية التي تمنح المستخدم

وتعديل وتبادل محتوي الواقع االفتراضي والمعلومات والخبرات والبيانات؛ توفير 

المواقع اإللكترونية التي تمنح المستخدمين القدرة على رفع وتعديل وتبادل محتوي 

الواقع المعزز والمعلومات والخبرات والبيانات؛ ؛ توفير المواقع اإللكترونية التي تمنح 

خدمين القدرة على رفع وتعديل وتبادل محتوي الواقع المختلط والمعلومات المست

والخبرات والبيانات؛ توفير البرامج ]البرمجيات[ غير القابلة للتنزيل لمعالجة ]وتنفيذ[ 

( يضم برامج ]برمجيات[ MIISالمدفوعات اإللكترونية؛ برنامج يستخدم كخدمة )

ل ]واألعمال التجارية[ اإللكترونية ومعامالت كمبيوتر تسمح للمستخدمين إجراء األعما

( الستخدامها في IMOالتجارة اإللكترونية؛ توفير برامج واجهة برمجة تطبيقات )

المراسلة اإللكترونية وبث المحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والصور والنصوص 

يوتر غير والبيانات؛ برامج ]برمجيات[ للمراسلة اإللكترونيه؛ برامج ]برمجيات[ الكمب

القابلة للتنزيل لتبادل وعرض موقع المستخدم والتخطيط لألنشطه مع المستخدمين 

(، التي تتضمن ISMاآلخرين وتقديم التوصيات؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

برامج ]برمجيات[ لتمكين أو لتسهيل تبادل وعرض موقع المستخدم والتخطيط لألنشطه 

لتوصيات؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير القابلة مع المستخدمين اآلخرين وتقديم ا

للتنزيل لألغراض االجتماعية ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ خدمات موفر خدمه 

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لتمكن أو تسهل التواصل ISMالتطبيقات )

تنزيل االجتماعي ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ البرامج ]البرمجيات[ غير القابلة لل

(، ISMلطلب و/ أو شراء البضائع والسلع والخدمات؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لتمكن أو تسهل طلب و/ أو شراء البضائع والسلع 

والخدمات؛ البرامج ]البرمجيات[ غير القابلة للتنزيل إلنشاء وإدارة والوصول إلى 

ويديرها المستخدم داخل المجتمعات االفتراضية؛ المجموعات الخاصة التي أنشأها 

البرامج ]البرمجيات[ غير القابلة للتنزيل لتوفير سوق افتراضية؛ برامج ]برمجيات[ 

الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لتسهيل التفاعل والتواصل بين البشر وبرامج الذكاء 

فتراضيين والمساعدين االصطناعي، وهي البرامج الخاصة باإلنسان اآللي والوكالء اال

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ ISMاالفتراضيين؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

لتمكن أو تسهل التفاعل والتواصل بين البشر وبرامج الذكاء االصطناعي، وهي البرامج 

الخاصة باإلنسان اآللي والوكالء االفتراضيين والمساعدين االفتراضيين؛ برنامج 

( يضم برامج برمجيات للتواصل االجتماعي وإرسال الصور MIISة )يستخدم كخدم

البصري ومحتوى الفيديو والرسائل؛ البرامج ]البرمجيات[ غير  –والمحتوى السمعي 

القابلة للتنزيل لبث ]تدفق[ المحتوى الترفيهي للوسائط المتعددة ؛ توفير برامج 

لمساعد االجتماعي؛ تصميم ]برمجيات[ المساعد الشخصي؛ توفير برامج ]برمجيات[ ا

وتطوير برامج وأجهزة ألعاب الكمبيوتر؛ تصميم وتطوير برامج وأجهزة الواقع 

االفتراضي؛ تصميم وتطوير برامج وأجهزة الواقع المعزز؛ تصميم وتطوير برامج 

وأجهزة الواقع المختلط؛ تصميم وتطوير برامج وأجهزة ألعاب الفيديو؛ خدمات 

لى هيئة[ توفير صفحات مخصصة على اإلنترنت تضم الكمبيوتر في طبيعة ]ع

معلومات محددة أو معلومات من قبل المستخدم والصفحات الشخصية ومحتوى وبيانات 

الواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ تطوير البرمجيات؛ تصميم وتطوير برامج الوسائط 

رمجيات[ غير القابلة المتعددة التفاعلية؛ صيانة وإصالح برامج الكمبيوتر؛ البرامج ]الب

للتنزيل إلرسال وتبادل واستقبال وتنزيل وعرض والتفاعل مع ونقل المحتوى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

131 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

والنصوص واألعمال البصرية واألعمال السمعية واألعمال السمعية البصرية واألعمال 

األدبية والبيانات والملفات والوثائق واألعمال اإللكترونية؛ خدمات الكمبيوتر، وهي 

ات في مجالي التكنولوجيا وتطوير البرمجيات عبر اإلنترنت؛ خدمات توفير المعلوم

الدعم الفني، وهي تقصي األعطال في طبيعة ]على هيئة[ تشخيص مشاكل عتاد وبرامج 

الكمبيوتر؛ خدمات الكمبيوتر، وهي الخدمات الخاصة بمقدم خدمة االستضافة السحابية؛ 

ترنت غير القابلة للتنزيل الستخدامها في برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر السحابية عبر اإلن

التخزين اإللكتروني للبيانات؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر السحابية عبر اإلنترنت غير 

القابلة للتنزيل لتطبيقات وبيئات الواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ خدمات تبادل 

التي تتضمن تقنية  الملفات، وهي توفير المواقع ]التسهيالت[ عبر اإلنترنت لآلخرين

تمكن المستخدمين من رفع وتنزيل الملفات اإللكترونية؛ استضافة المحتوى الرقمي على 

شبكة اإلنترنت؛ الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها؛ 

خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية؛ خدمات الكمبيوتر، وهي توفير اإلدارة عن بعد 

عبر شبكات الكمبيوتر أو الشبكات الالسلكية أو اإلنترنت؛ توفير برامج لتسهيل لألجهزة 

والترتيب لتمويل جمع األموال والتبرعات وتوزيعها؛ توفير برامج لخدمات جمع 

 45األموال لألغراض الخيرية على اإلنترنت وخدمات التبرعات المالية. الواردة بالفئة 

 دون غيرها
 

826222العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -     االشتراطات        : 
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شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية  -اوكيولس فى أر ، ال ال سى 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 14152ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  9619

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

تصميم وتطوير أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات؛ خدمات الكمبيوتر، وهي  - 45الفئة 

عات إنشاء مجتمعات افتراضية للمستخدمين المسجلين لتنظيم المجموعات واالجتما

والمناسبات والمشاركة في المناقشات والحصول على التعليقات وردود األفعال ]التغذية 

االسترجاعية[ من أقرانهم والمشاركة في شبكات التواصل االجتماعي والتواصل فيما 

يتعلق باألعمال التجارية والتواصل المجتمعي؛ خدمات الكمبيوتر، وهي استضافة مواقع 

إلنترنت لآلخرين لتنظيم وعقد االجتماعات والمناسبات ]تسهيالت[ على شبكة ا

والمناقشات التفاعلية عبر شبكات االتصاالت؛ خدمات الكمبيوتر في طبيعة ملفات 

التعريف الشخصية والجماعية المخصصة أو صفحات الويب التي تحتوي على 

ديو معلومات محددة من قبل المستخدم، بما في ذلك، المحتوى السمعي ومحتوى الفي

والصور والنصوص والبيانات؛ خدمات 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 

صل االجتماعي ومعلومات شبكات الشخصية التي تتضمن معلومات شبكات التوا

التواصل فيما يتعلق باألعمال التجارية، لنقل وتبادل هذه المعلومات بين مرافق متعددة 

عبر اإلنترنت، البرامج ]البرمجيات[ غير القابلة للتنزيل لشبكات التواصل االجتماعي 

 وإنشاء مجتمع افتراضي ونقل المحتوى السمعي ومحتوى الفيدو الصور والنصوص

(؛ توفير خدمه شبكه اإلنترنت التي ISMالبيانات؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

تمكن المستخدمين من نقل بيانات الهوية الشخصية وتبادل بيانات الهوية الشخصية مع 

وبين مواقع ]مرافق[ اإلنترنت المتعددة؛ توفير المعلومات من الفهارس القابلة للبحث 

ما في ذلك النصوص والوثائق اإللكترونية وقواعد البيانات وقواعد بيانات المعلومات، ب

والرسومات ]الجرافيكس[ والوسائط اإللكترونية والصور والمحتوى السمعي البصري 

عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير البرامج ]البرمجيات[ غير القابلة 

مال التجارية[ اإللكترونية للتنزيل للسماح للمستخدمين بإجراء معامالت األعمال ]واألع
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عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ خدمات البرامج ]البرمجيات[ كخدمة 

(SIIS التي تتضمن برامج إلرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية واإلشعارات )

والتنبيهات؛ تطوير األجهزة الستخدامها فيما يتعلق باأللعاب اإللكترونية والتفاعلية 

ائط المتعددة؛ خدمات تطوير األلعاب اإللكترونية والتفاعلية وألعاب وألعاب الوس

الوسائط المتعددة؛ توفير المواقع اإللكترونية التي تمنح المستخدمين القدرة على رفع 

وتعديل وتبادل محتوي الواقع االفتراضي والمعلومات والخبرات والبيانات؛ توفير 

ين القدرة على رفع وتعديل وتبادل محتوي المواقع اإللكترونية التي تمنح المستخدم

الواقع المعزز والمعلومات والخبرات والبيانات؛ ؛ توفير المواقع اإللكترونية التي تمنح 

المستخدمين القدرة على رفع وتعديل وتبادل محتوي الواقع المختلط والمعلومات 

يل لمعالجة ]وتنفيذ[ والخبرات والبيانات؛ توفير البرامج ]البرمجيات[ غير القابلة للتنز

( يضم برامج ]برمجيات[ MIISالمدفوعات اإللكترونية؛ برنامج يستخدم كخدمة )

كمبيوتر تسمح للمستخدمين إجراء األعمال ]واألعمال التجارية[ اإللكترونية ومعامالت 

( الستخدامها في IMOالتجارة اإللكترونية؛ توفير برامج واجهة برمجة تطبيقات )

ترونية وبث المحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والصور والنصوص المراسلة اإللك

والبيانات؛ برامج ]برمجيات[ للمراسلة اإللكترونيه؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير 

القابلة للتنزيل لتبادل وعرض موقع المستخدم والتخطيط لألنشطه مع المستخدمين 

(، التي تتضمن ISMات )اآلخرين وتقديم التوصيات؛ خدمات موفر خدمه التطبيق

برامج ]برمجيات[ لتمكين أو لتسهيل تبادل وعرض موقع المستخدم والتخطيط لألنشطه 

مع المستخدمين اآلخرين وتقديم التوصيات؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير القابلة 

للتنزيل لألغراض االجتماعية ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ خدمات موفر خدمه 

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لتمكن أو تسهل التواصل ISMالتطبيقات )

االجتماعي ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ البرامج ]البرمجيات[ غير القابلة للتنزيل 

(، ISMلطلب و/ أو شراء البضائع والسلع والخدمات؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

شراء البضائع والسلع  التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لتمكن أو تسهل طلب و/ أو

والخدمات؛ البرامج ]البرمجيات[ غير القابلة للتنزيل إلنشاء وإدارة والوصول إلى 

المجموعات الخاصة التي أنشأها ويديرها المستخدم داخل المجتمعات االفتراضية؛ 

البرامج ]البرمجيات[ غير القابلة للتنزيل لتوفير سوق افتراضية؛ برامج ]برمجيات[ 

غير القابلة للتنزيل لتسهيل التفاعل والتواصل بين البشر وبرامج الذكاء  الكمبيوتر

االصطناعي، وهي البرامج الخاصة باإلنسان اآللي والوكالء االفتراضيين والمساعدين 

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ ISMاالفتراضيين؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

بشر وبرامج الذكاء االصطناعي، وهي البرامج لتمكن أو تسهل التفاعل والتواصل بين ال

الخاصة باإلنسان اآللي والوكالء االفتراضيين والمساعدين االفتراضيين؛ برنامج 

( يضم برامج برمجيات للتواصل االجتماعي وإرسال الصور MIISيستخدم كخدمة )

ر البصري ومحتوى الفيديو والرسائل؛ البرامج ]البرمجيات[ غي –والمحتوى السمعي 

القابلة للتنزيل لبث ]تدفق[ المحتوى الترفيهي للوسائط المتعددة ؛ توفير برامج 

]برمجيات[ المساعد الشخصي؛ توفير برامج ]برمجيات[ المساعد االجتماعي؛ تصميم 

وتطوير برامج وأجهزة ألعاب الكمبيوتر؛ تصميم وتطوير برامج وأجهزة الواقع 

الواقع المعزز؛ تصميم وتطوير برامج  االفتراضي؛ تصميم وتطوير برامج وأجهزة

وأجهزة الواقع المختلط؛ تصميم وتطوير برامج وأجهزة ألعاب الفيديو؛ خدمات 

الكمبيوتر في طبيعة ]على هيئة[ توفير صفحات مخصصة على اإلنترنت تضم 

معلومات محددة أو معلومات من قبل المستخدم والصفحات الشخصية ومحتوى وبيانات 

اضي والواقع المعزز؛ تطوير البرمجيات؛ تصميم وتطوير برامج الوسائط الواقع االفتر
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المتعددة التفاعلية؛ صيانة وإصالح برامج الكمبيوتر؛ البرامج ]البرمجيات[ غير القابلة 

للتنزيل إلرسال وتبادل واستقبال وتنزيل وعرض والتفاعل مع ونقل المحتوى 

واألعمال السمعية البصرية واألعمال والنصوص واألعمال البصرية واألعمال السمعية 

األدبية والبيانات والملفات والوثائق واألعمال اإللكترونية؛ خدمات الكمبيوتر، وهي 

توفير المعلومات في مجالي التكنولوجيا وتطوير البرمجيات عبر اإلنترنت؛ خدمات 

رامج الدعم الفني، وهي تقصي األعطال في طبيعة ]على هيئة[ تشخيص مشاكل عتاد وب

الكمبيوتر؛ خدمات الكمبيوتر، وهي الخدمات الخاصة بمقدم خدمة االستضافة السحابية؛ 

برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر السحابية عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل الستخدامها في 

التخزين اإللكتروني للبيانات؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر السحابية عبر اإلنترنت غير 

تنزيل لتطبيقات وبيئات الواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ خدمات تبادل القابلة لل

الملفات، وهي توفير المواقع ]التسهيالت[ عبر اإلنترنت لآلخرين التي تتضمن تقنية 

تمكن المستخدمين من رفع وتنزيل الملفات اإللكترونية؛ استضافة المحتوى الرقمي على 

تقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها؛ شبكة اإلنترنت؛ الخدمات العلمية وال

خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية؛ خدمات الكمبيوتر، وهي توفير اإلدارة عن بعد 

لألجهزة عبر شبكات الكمبيوتر أو الشبكات الالسلكية أو اإلنترنت؛ توفير برامج لتسهيل 

مج لخدمات جمع والترتيب لتمويل جمع األموال والتبرعات وتوزيعها؛ توفير برا

 45األموال لألغراض الخيرية على اإلنترنت وخدمات التبرعات المالية. الواردة بالفئة 

 دون غيرها
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    1161641 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ائمة طبقا لقوانين والية  ديالويرشركة مساهمة مؤلفة وق -فاسبوك ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 14152ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  9619

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

"خدمات الكمبيوتر، وهي إنشاء مجتمعات افتراضية للمستخدمين المسجلين  - 45الفئة 

موعات واالجتماعات والمناسبات والمشاركة في المناقشات والمشاركة في لتنظيم المج

شبكات التواصل االجتماعي والتواصل فيما يتعلق باألعمال ]واألعمال التجارية[ 

والتواصل المجتمعي؛ خدمات الكمبيوتر، وهي توفير محركات البحث للحصول على 

فير البرامج ]البرمجيات[ البيانات عبر شبكات اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ تو

لشبكات التواصل االجتماعي وإنشاء مجتمع افتراضي ونقل المحتوى السمعي ومحتوى 

( وهي ISMالفيدو الصور والنصوص البيانات؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

استضافة تطبيقات برامج اآلخرين؛ توفير البرامج ]البرمجيات[ للسماح للمستخدمين 

عمال ]واألعمال التجارية[ اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت بإجراء معامالت األ

( التي تتضمن SIISوشبكات االتصاالت؛ خدمات البرامج ]البرمجيات[ كخدمة )

برامج إلرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية واإلشعارات والتنبيهات ولتسهيل معامالت 

نترنت وشبكات االتصاالت؛ األعمال ]واألعمال التجارية[ اإللكترونية عبر شبكة اإل

توفير البرامج ]البرمجيات[ التي تمكن من تطوير وتقييم وصيانة تطبيقات البرامج 

المتنقلة ألجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ توفير خدمات مصادقة المستخدم باستخدام 

تكنولوجيا الدخول الموحد وتكنولوجيا البرمجيات لمعامالت التجارة اإللكترونية؛ توفير 

ات مصادقة المستخدم للتحويالت اإللكترونية لألموال وبطاقات االئتمان والخصم خدم

ومعامالت الشيكات اإللكترونية باستخدام تقنية وبرمجيات التسجيل األحادي؛ توفير 

( للسماح للمستخدمين بإجراء المعامالت النقدية لألعمال IMOواجهة برمجة تطبيقات )

ر برامج لمعالجة المدفوعات اإللكترونية؛ خدمات اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ توفي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

( يضم برامج ]برمجيات[ كمبيوتر تسمح للمستخدمين MIISبرنامج يستخدم كخدمة )

بإجراء األعمال ]واألعمال التجارية[ ومعامالت التجارة اإللكترونية؛ توفير برامج 

ث المحتوى ( الستخدامها في المراسلة اإللكترونية وبIMOواجهة برمجة تطبيقات )

السمعي ومحتوى الفيديو والصور والنصوص والبيانات؛ توفير برامج ]برمجيات[ 

للمراسلة اإللكترونيه؛ خدمات رسم الخرائط؛ توفير برامج ]برمجيات[ لخدمات رسم 

( التي تتضمن برامج لخدمات رسم ISMالخرائط؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

بادل وعرض موقع المستخدم والتخطيط لألنشطه الخرائط؛ توفير برامج ]برمجيات[ لت

مع المستخدمين اآلخرين وتقديم التوصيات؛ توفير برامج ]برمجيات[ لألغراض 

(، ISMاالجتماعية ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لتمكن أو تسهل التواصل االجتماعي ورسم خرائط 

اصد والوجهة؛ توفير البرامج ]البرمجيات[ إلجراء الحجز والحجوزات؛ خدمات المق

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لتمكن أو تسهل إجراء ISMموفر خدمه التطبيقات )

الحجز والحجوزات؛ توفير برامج ]برمجيات[ تحديد وإدراك الموقع للبحث عن وتحديد 

والمناسبات ذات األهمية؛ خدمات موفر ومشاركة مواقع البضائع والسلع والخدمات 

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ تحديد وإدراك الموقع للبحث ISMخدمه التطبيقات )

عن وتحديد ومشاركة مواقع البضائع والسلع والخدمات والمناسبات ذات األهمية؛ توفير 

طناعي؛ برامج ]برمجيات[ لتسهيل التفاعل والتواصل بين البشر وبرامج الذكاء االص

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لتمكن أو تسهل ISMخدمات موفر خدمه التطبيقات )

التفاعل والتواصل بين البشر وبرامج الذكاء االصطناعي؛ تصميم مؤثرات الواقع 

المعزز والواقع االفتراضي لالستخدام في تعديل الصور الفوفوغرافية والصور والفيديو 

( يضم برامج برمجيات MIISبرنامج يستخدم كخدمة ) والمحتوى السمعي والبصري؛

كمبيوتر الستخدامها في شراء ونشر الدعاية واإلعالن؛ توفير برامج ]برمجيات[ لتعديل 

 –الصور الفوتوغرافية والصور والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي 

(، IAاقع المعزز )البصري مع مرشحات )فالتر( التصوير الفوتوغرافي ومؤثرات الو

وهي الرسومات ]الجرافيكس[ والرسوم المتحركة والنصوص والرسومات ووضع 

العالمات الجغرافية وعالمات البيانات الوصفية ]البيانات الخلفية[ ووصالت اإلحالة 

( يضم برامج برمجيات MIISإلكترونية ]الروابط التشعيبية[؛ برنامج يستخدم كخدمة )

ماعي، وإدارة محتوى شبكات التواصل االجتماعي، وإنشاء لشبكات التواصل االجت

البصري ومحتوى الفيديو  –مجتمع افتراضي، وإرسال الصور والمحتوى السمعي 

والصور الفوفوغرافية والفيديو والبيانات والنصوص واإلعالنات ووسائط االتصاالت 

ساعد الشخصي؛ والمعلومات الخاصة بالدعاية واإلعالن؛ توفير برامج ]برمجيات[ الم

توفير برامج ]برمجيات[ المساعد االجتماعي؛ توفير التسهيالت ]المواقع[ عبر 

اإلنترنت التي تتضمن االستخدام المؤقت للبرامج ]البرمجيات[ غير القابلة للتنزيل 

إلرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية والرسائل الفورية ورسائل التنبيهات والرسائل 

رونية والصور الفوتوغرافية والصور والرسومات ]الجرافيكس[ التذكيرية اإللكت

البصري عبر  –والبيانات والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي 

اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر 

عن طريق بروتوكول  غير القابلة للتنزيل لالستخدام في تسهيل خدمات المكالمات

االتصاالت والمحادثات الصوتية عبر اإلنترنت )فواب( وخدمات المكالمات الهاتفية 

ومكالمات الفيديو والرسائل النصية والرسائل اإللكترونية والرسائل الفورية وخدمات 

(، ISMشبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

مج ]برمجيات[ لتمكن أو تسهل المكالمات عن طريق بروتوكول التي تتضمن برا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

االتصاالت والمحادثات الصوتية عبر اإلنترنت )فواب( وخدمات المكالمات الهاتفية 

ومكالمات الفيديو والرسائل النصية والرسائل اإللكترونية والرسائل الفورية وخدمات 

يوتر، وهي توفير المعلومات شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ خدمات الكمب

في مجالي التكنولوجيا وتطوير البرمجيات عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ 

توفير البرامج ]البرمجيات[ لالستخدام في التقاط الصور الفوتوغرافية وتحريرها 

(، التي ISMوتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

برمجيات[ لتمكن أو تسهل التقاط الصور الفوتوغرافية وتحريرها تتضمن برامج ]

وتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها؛ تطوير البرمجيات؛ توفير البرمجيات عبر اإلنترنت؛ 

خدمات موفر خدمه التطبيقات وهي توفير واستضافة وإدارة وتطوير وصيانة التطبيقات 

البيانات في مجاالت االتصاالت  والبرمجيات والمواقع على شبكة اإلنترنت وقواعد

الالسلكية والوصول إلى المعلومات النقالة ]القابلة للنقل[ وإدارة البيانات عن بعد من 

أجل توصيل المحتوى الالسلكي إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر 

بيقات الشخصية الصغيرة ]الالبتوب[ واألجهزة اإللكترونية النقالة؛ موفر خدمه التط

(ISM ؛ توفير التسهيالت ]المواقع[ عبر اإلنترنت التي تتيح للمستخدمين القدرة على)

رفع وتعديل ومشاركة المحتوى الصوتي ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية 

والصور والنصوص والرسومات ]الجرافيكس[ والبيانات؛ توفير البرامج والتطبيقات 

(، ISM(؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )mAP[ )إلدارة عالقات العمالء ]الزبائن

(؛ خدمات mAPالتي تتضمن برامج ]برمجيات[ إلدارة عالقات العمالء ]الزبائن[ )

الكمبيوتر، وهي خدمات موفر خدمه التطبيقات التي تتضمن برامج واجهة برمجة 

ون د 45(" الواردة بالفئة mAP( إلدارة عالقات العمالء ]الزبائن[ )IMOتطبيقات )

 غيرها

 

 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى -فرد  -الن  نكست ديزاين للدعاية واالع -جعفر شمس الدين نعيم عبد الرحمن 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -أكتوبر أول  6 - 10مشروع جولف ع 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 45جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 45الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1151100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/10/5192 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة ) قابضة ( تاسست وقائمة طبقا لقوانين   -شركة غيباه هولدنغ  ش م  ل  

 لبنان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان-بيروت  -تحويطة فرن الشباك  -بناية نهراء 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

وخدمات االيواء  -ير االطعمة والمشروبات توف -خدمات المقاهى والمطاعم  - 41الفئة 

 دون غيرها 41المؤقت بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1119194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/15/5196 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -بينيهانا أوف طوكيو ، ال ال سي 

 الواليات المتحدة االمريكية  -انين والية نيويورك لقو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 91196نيويورك  -اتش ، نيويورك  11فيفث افينيو ، سويت  442

 االمريكية 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41خدمات المطاعم وهذه الخدمات واردة بالفئة  - 41الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 149عدد 

 

 

 عالمة ال

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1119005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/11/5196 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية   -فرد    -خالد عبد التواب عبد التواب عبد الباقي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -بملك / محمد علي محمد احمد  -طنطا  -شارع الجيش 

 41 : المةــــــات العـــئف
 

 41خدمات المطاعم الواردة بالفئة  - 41الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1115910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/11/5196 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة المتحدة للمنشأت السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قصر النيل  -الزمالك  -ب ش طه حسين 94

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 41خدمات الفنادق والمطاعم الوارده بالفئة  - 41الفئة 
 

التنازل عن االرقام  -لطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح ا -االشتراطات        :      

كال على حدة وفى الوضع العادى
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1116010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/16/5196 

 :التسجيل إسم طالب
 

 قا لقوانين دولة أمريكا شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طب -يب اي ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات  02524، داالس ، تكساس  110-414بريستون رود ، سويت  94115

 المتحدة االمريكية 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41خدمات المطاعم ، خدمات مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا  بالفئة  - 41الفئة 
 

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

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1111062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/10/5196 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة خاصة  -ال تي دي  -انتركونتيننتال هوتلز جروب ) اسيا باسيفك( بي تي إي 

 بقا لقوانين سنغافورةمحدودة تأسست وقائمة ط

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  1900154سنغافورة  -بيجيز جونكشن تورز  11 - 91فيكتوريا ستريت ، #  511

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الفنادق  -خدمات توفير االطعمة والمشروبات واماكن االقامة المؤقتة  - 41الفئة 

االقامة وخدمات المطاعم وهذه الخدمات واردة  -مؤقتة خدمات االقامة ال -والحجز 

 41بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1145114 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/91/5196 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة    -الزهار االصلى للتجارة والتصنيع )خان زمان( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر  -رابعة العدوية  -طريق النصر 91

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  41المطاعم الكافيتريا كوفي شوب خدمات فندقية وجميع خدمات الفئة  - 41الفئة 

 غيرها 
 

التنازل عن مقطعى  -  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1122419 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/10/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمود حسن جاب اهلل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع النيل  911

 41 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 41خدمات المطاعم الواردة بالفئة  - 41الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120105 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/11/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

كتة  على محمد ثنيان الغانم وشري -شركة على محمد ثنيان الغانم واوالده للتجارة العامة 

 شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الكويت  -ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الكويت 911مبنى  -  90شارع  -شارع خليفه الجاسم   -منطقة الشويخ الصناعيه 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

مؤقت وجميع الخدمات الواردة خدمات توفير االطعمه والمشروبات االيواء ال - 41الفئة 

 41بالفئه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة فردية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -مؤسسه شريف عبداهلل باكرمان للتجارة   

 المملكة العربية السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكه العربيه   -طريق الحائر   -حى المصانع  - 99495الرياض  - 4011ص.ب.  

 السعوديه 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

االيواء المؤقت الوارده بالفئه رقم  -خدمات توفير االطعمه والمشروبات     - 41الفئة 

41 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -بليسيمو  كافيه    -حسن عبد الرحمن إدريس على  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -طنطا  -ثان  -ماجده محمد عبد الوهاب جابر  -بملك  -حسان بن ثابت  شارع9

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 41الفئة 
 

التنازل عن البيان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

التجارى 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين   -مطعم فردورة ش .ذ .م.م  

 االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، االمارات العربية المتحدة  ابو ظبى  40544ص . ب   

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات وااليواء المؤقت ) وجميع الخدمات   - 41الفئة 

 (41الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121955 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة   -أمير سامي حسن علي و شريكه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -شارع التوفيقية كلية البنات  الحي الرابع  6عقار 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 و تقديم المشروبات و الطعام 41خدمات المطاعم  - 41الفئة 
 

التنازل عن البيان   -:      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج         االشتراطات 

التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121522 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

وقائمة طبقا لقوانين  شركة محدودة المسؤليه تأسست -ال ال سى  -اس اس اى اى بى 

 الواليات المتحدة االمريكية  -والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية    - 91111نيويورك  -يونيون سكوبر ايست   54

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

ائر هامبورجر خدمات المطاعم وخدمات الطعام والتى تتضمن توفير الشط - 41الفئة 

البطاطس المقليه النقانق مخفوقات الحليب البوظة )ايس كريم( والمشروبات بالفئة رقم 

41 
 

 182221االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121295 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/99/5190 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -مطعم بوسبوروس  ش ذ م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -، دبى  51246ص.ب 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات وااليواء المؤقت وجميع الخدمات  - 41الفئة 

 41الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121215 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عمانية -الطيران العمانى  ش م ع م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سلطنة عمان 999الرمز البريدى  20ب -السيب مطار مسقط الدولى ص 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41خدمات توفير الطعام والشراب خدمات االقامة المؤقته الواردة بالفئة  - 41الفئة 

 دون غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169401 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

12/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة   -طرح البحر للمأكوالت البحرية  -كريم محمد ايهاب  عبد المنعم و شركاه  

 توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 94محل رقم  20 - 20 - 26التجمع الخامس مول دريمز قطعة  -القاهرة الجديدة 

92 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41المطعم الوارد بالفئة  - 41الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169205 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة الموصلي للمأكوالت الدمشقية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 , شارع المدينة المنورة , عمان , االردن 5مجمع سعد 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة و المشروبات خدمات المقاهي خدمات الكافتيريات   - 41الفئة 

اتية خدمات خدمات المطاعم المؤقتة او المتنقلة )الكانتينات ( خدمات مطاعم الخدمة الذ

 دون غيرها 41مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة الواردة بالفئة 
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169201 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 أوج انفستمنتس ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر العذراء البريطانية’ توال تور’ , رود تاون  1941ص . ب 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات اماكن االقامة المؤقتة المقاهى  - 41الفئة 

الكافتيريات الفنادق الفنادق الصغيرة )موتيالت( المطاعم مطاعم الخدمة الذاتية مطاعم 

ة )الكانتينات( التزويد بالطعام والشراب الوجبات الخفيفة المطاعم المؤقتة او المتنقل

توفير اماكن اقامة للعطالت خدمات الحجوزات والحجز للمطاعم واماكن االقامة المؤقتة 

للعطالت مكاتب تأمين االقامة )الفنادق والنزل( تأجير اماكن االقامة المؤقتة بيوت 

 دون غيرها 41السياح حجز الفنادق الواردة بالفئة 
 

التنازل عن البيانات التجارية -:             االشتراطات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

158 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169691 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة راية القابضة لالستثمارات المالية   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -مدينة السادس من اكتوبر  -المحور المركزى  -ؤاد خلف دار الف

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41جميع خدمات الفئة رقم  - 41الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -السياحيه  ش.م.م اوبلينت  لألستثمارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -سموحه  -ادمون فريمون  51

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

   - 41الفئة 

 41خدمات المطاعم والكافيتريات الوارده بالفئه 
 

التنازل عن الرسم  --ة بالنماذج  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضح
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -اطلب لتقديم خدمات حجوزات المطاعم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدورالعاشر القاهرةالمعادى الجديدة  561هـ شارع  0

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41خدمات مطاعم بالفئة   - 41الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية-اوبلينت  لألستثمارات السياحيه  ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 االسكندريه  -سموحه  -ادمون فريمون  51

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41خدمات المطاعم والكافتيريات الواردة بالفئة  - 41الفئة 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/19/5190 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة كان الدارة المطاعم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االردن -شارع شوكت الساطى عمان عبدون 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير الطعام والشراب ، خدمات المطاعم ، خدمات المطاعم التى  - 41الفئة 

طاعم الخدمة الذاتية ، خدمات مطاعم الوجبات السريعة وجميع تقدم الخدمة الذاتية ، م

 ( دون غيرها 41الواردة بالفئة ) 41الخدمات في الفئة 
 

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

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -صيدليات  العين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -المنهندسين  -ش سوريا  51

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 44الصيدليه الوارده بالفئه  - 44الفئة 
 

ى االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص عل -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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169151 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بالنس لالستشارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر القاهرة -شارع ابن الرومى   12

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 (44االستشارات الطبية الواردة بالفئة ) - 44الفئة 
 

قدم صاحب العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

تعهد بان الشكل الوارد بالعالمة مجرد شكل وليس حرف
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة هندية محدودة المسئولية -سيبال ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الهند 411  110مومباى سنترال ، مومباي  

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

دمات العناية الصحية والمحافظة على الخدمات الطبية الخدمات البيطرية خ  - 44الفئة 

الجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات خدمات الزراعة والبستنة والغابات وكل هذه 

 دون غيرها 44الخدمات واردة بالفئة 
 

131618العالمة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165106 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

اشرف واكرم مصطفى سيد العرقسوس وشركاهم  -بيوتك للمستلزمات المعملية والطبية 

 شركة توصية بسيطة -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة 915المنطقة الصناعية االولى القطعة  -مايو  92مدينة  915 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 44المعامل بالفئة  - 44الفئة 
 

التنازل عن  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

الحروف كال على حدةة وعن البيان التجارى



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1190210 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/14/5192 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد   -مادوك اند برايت أي بي لو اوفيس  -عبد الوهاب مصطفي كمال عبد القادر 

 مصري الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-الزماللك  99599ص ب- 91شقة  -الدور الرابع -ش الدكتور محمود عزمي 91

 مصر -القاهرة 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع الخدمات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية من  - 42الفئة 

حقوق ’النماذج والتصميمات الصناعية  ’ العالمات التجارية ’)براءات االختراع 

 دون غيرها 42المؤلف وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
 

العالمة مرتبطة   --حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  االشتراطات        :      منح الطالب 

وغيرها  189335بالعالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

168 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1126505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/11/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة جرينز تونتى فور سفن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى الجديدة  -تقسيم الالسلكى  -ش الشعراوى  96

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 42الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1126504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/11/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة جرينز تونتى فور سفن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى الجديدة  -تقسيم الالسلكى  -ش الشعراوى  96

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 42الفئة 
 

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

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120412 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية مساهمة مقفلة  -الشركة السعودية لالستقدام  

 السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, فرع شارع الملك عبداهلل ,الرياض ,المملكة العربية  19501الرياض  99611ص.ب 

 السعودية

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

اد و خدمات خدمات قانونية و خدمات أمنية لحماية الممتلكات و االفر - 42الفئة 

شخصية و اجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات االفراد و جميع الخدمات الواردة 

 42بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169905 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة قائمه طبقا لقوانين  -شركة أندرسين تاكس ال ال سى 

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، 91116تى اتش فلور ، نيويورك ،نيويورك  90أفينيو أوف ذا أمريكان ، 9900

 الواليات المتحدة االمريكية

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانونى وبحث قانونى وخدمات التحقيق  - 42الفئة 

القانونى وخدمات الوساطة فى سياق النزاعات التجارية وتسوية المنازعات وخدمات 

بالفئة  التقاضى وخدمات المساعدة فى التقاضى والخدمات القانونية لتسوية المنازعات

42 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -احمد حسين احمد جمال  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قسم مدينه نصر اول  -زهراء مدينة نصر  061

 42 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 42االستشارات القانونيه الوارده بالفئه   - 42الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165061 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -شريف حمد اهلل محمد خلف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الكيلو أربعة ونصف  -ش كريم متفرع من شارع الحدود  

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42مكتب محاماة الوارد بالفئة  - 42الفئة 
 

الوضع العادىالتنازل عن الحروف كال على حدة وفى  -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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -مصر العربية للخدمات االمنية والحراسة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

لمدنية العاشر من رمضان مركز ا 90وحدة رقم   511العاشر من رمضان سينكو  

 الشرقية 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 42خدمات االمن والحراسة ونقل االموال بالفئة   - 42الفئة 
 

التنازل عن رسم  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  

لبيانات المصاحبة للعالمةالتنازل عن ا -النسر  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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161915 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مكتب محاماة -حسام الدين احمد عبد الفتاح السنهورى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االقاهرة -الزمالك  -أ ش ابو الفدا  11

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 42مكتب المحاماه واالستشارات القانونية الواردة بالفئة  - 42الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161115 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وزارة االوقاف و الشؤون الدينية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سلطنة عمان -روى   995رمز بريدى   - 151صندوق بريد   -الخوير 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات قانونية وخدمات اجتماعية لتلبية حاجات االفراد الواردة بالفئة رقم  - 42الفئة 

 دون غيرها  42
 

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

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161212 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  محدوده المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -اينستاجرام ال ال سي 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 14152كاليفورنيا  -مينلو بارك  -رود  ويلو 9619

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعارف والتواصل االجتماعى والمواعدة )المرافقة االجتماعية(  - 42الفئة 

 توفير الوصول الى قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات القابلة للبحث على االنترنت

في مجاالت التواصل االجتماعى والتعارف االجتماعى والمواعدة )المرافقة االجتماعية( 

 42الواردة بالفئة رقم 
 

815539االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161295 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  محدوده المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -اينستاجرام ال ال سي 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 14152ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  9619

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

ت التعارف والتواصل االجتماعي والمواعدة )المرافقة االجتماعية( ، خدما - 42الفئة 

توفير الوصول الى قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات القابلة للبحث على االنترنت 

في مجاالت التواصل االجتماعى والتعارف االجتماعى والمواعدة ) المرافقة االجتماعية 

 دون غيرها 42( الواردة بالفئة 
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

815539مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161296 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية شركة  -اوكيولس فى أر ، ال ال سى 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 14152كاليفورنيا  -ويلو رود ، مينلو بارك  9619

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

السوق خدمات التسويق والدعاية واإلعالن والترويج؛ توفير خدمات أبحاث  - 42الفئة 

وخدمات المعلومات؛ الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عبر شبكات الكمبيوتر وشبكات 

االتصاالت؛ خدمات األعمال والدعاية واإلعالن؛ تسهيل تبادل وبيع الخدمات 

والمنتجات من أطراف ثالثة عن طريق شبكات الكمبيوتر وشبكات االتصاالت؛ توفير 

أو الخدمات؛ توفير تسهيالت ]المواقع والوسائل[  األسواق اإللكترونية لبائعي السلع و/

عبر اإلنترنت لربط البائعين مع المشترين؛ شبكات األعمال ]واألعمال التجارية[؛ 

خدمات االستخدام ]التشغيل[ والتوظيف؛ خدمات توزيع الدعاية واإلعالن والمعلومات، 

بكات االتصاالت؛ وهي توفير المساحات اإلعالنات المبوبة عبر شبكات االنترنت وش

خدمات بطاقات الهدايا المدفوعة مسبًقا، وهي إصدار شهادات بطاقات الهدايا التي يمكن 

استردادها مقابل السلع أو الخدمات؛ الخدمات الخيرية، وهي تعزيز الوعي العام 

باألنشطة الخيرية وأنشطة التصدق واألنشطة التطوعية والخدمات العامة والمجتمعية 

نسانية؛ تنظيم المعارض والمناسبات في مجال تطوير البرمجيات واألجهزة واألنشطة اإل

لألغراض التجارية أو ألغراض الدعاية واإلعالن؛ خدمات الجمعيات التي تعزز 

مصالح المهنيين والشركات في مجال تطوير تطبيقات البرمجيات المتنقلة؛ اإلعالن 

عبر شبكة اإلنترنت؛ الخدمات  والدعاية والترويج المباشر لسلع وخدمات اآلخرين

االستشارية فيما يتعلق بالتسويق والدعاية واإلعالن؛ تنظيم وإدارة المناسبات الخاصة 

لألغراض التجارية أو الترويجية أو ألغراض الدعاية واإلعالن؛ الدعاية واإلعالن عبر 

ية الوسائط اإللكترونية؛ تنظيم والترويج لـ وإدارة المعارض والمعارض التجار

والمناسبات ألغراض األعمال ]واألعمال التجارية[؛ خدمات متجر التجزئة على 

االنترنت وتضم سماعات الرأس للواقع االفتراضي والواقع المعزز، واأللعاب 

والمحتوى والوسائط الرقمية؛ نشر الدعاية واإلعالن لآلخرين عبر شبكة اإلنترنت 

خرين عن طريق توزيع إعالنات الفيديو وشبكات االتصاالت؛ الترويج لسلع وخدمات اآل

على شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ الخدمات اإلعالنية، فيما يتعلق باستهداف 

وتحسين اإلعالنات عبر اإلنترنت؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال، وتفعيل النشاط 

ن؛ توفير المكتبي؛ استشارات العالمة التجارية؛ تصميم مواد الدعاية واإلعالن لآلخري
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 149عدد 

أدلة األعمال عبر اإلنترنت التي تضم الشركات والمنتجات وخدمات اآلخرين الواردة 

 دون غيرها 12بالفئة 

 

 
 

826222االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقبم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161251 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية  -ال ال سى  -اوكيولس فى أر 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 14152كاليفورنيا  -ويلو رود ، مينلو بارك  9619

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

مات التعارف والتواصل االجتماعى والمواعدة )المرافقة االجتماعية ( خد - 42الفئة 

خدمات الشبكات االجتماعية عبر االنترنت خدمات التحقق من المستخدم خدمات التحقق 

 42من الهوية خدمات التحقق من الهوية التجارية الواردة بالفئة رقم 
 

 826225رقم  االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161250 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اوكيولس فى أر ال ال سى شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 14152كاليفورنيا  ويلو رود ، مينلو بارك 9619

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعارف والتواصل االجتماعى والمواعدة ) المرافقة االجتماعية  (  - 42الفئة 

خدمات الشبكات االجتماعية عبر االنترنت خدمات التحق من المستخدم خدمات التحقق 

 ن الهوية التجارية من الهوية خدمات التحقق م
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161621 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  ديالوير -فاسبوك ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 14152، كاليفورنيا ويلو رود ، مينلو بارك  9619

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

"خدمات التواصل االجتماعي؛ تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه لآلخرين،  - 42الفئة 

وهي عمل الحجوزات وتسهيل عمليات الشراء وتنظيم ]ترتيب[ عمليات التسليم وعمل 

تقديم توصيات بشأن المنتجات والخدمات وتوفير الترتيبات الشخصية المطلوبة و

المعلومات الخاصة بالزبائن لتلبية االحتياجات الفردية وتوفير الرسائل التذكيرية 

واإلشعارات اإللكترونية؛ خدمات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ خدمات التحقق 

عمال؛" الواردة من المستخدم؛ خدمات التحقق من الهوية؛ خدمات التحقق من هوية األ

 دون غيرها 42بالفئة 

 
 

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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ليه محدوده شركة ذات مسئو -شركة ستيرن أى بى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  99221الملك الصالح  6ص .ب . 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42خدمات الملكيه الفكريه الوارده بالفئه  - 42الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1145919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/91/5196 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة تضامن  -الهالل للتجاره الخارجيه   --روبى فرج الروبى وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الوايلى  -ميدان عبده باشا  -شارع العباسيه  06

 0 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6منتجات الفئة  - 6الفئة 

 0منتجات الفئة  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ستار لالستيراد والتصدير والتوريدات العمومية  -شركة محمد احمد على وشريكه 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -لجيزة ا -بوالق الدكرور  -ش طه ابو حشيش  1

 0 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 بوصفها اجزاء االالت دون غيرها  0اسطوانات )حجر القطع ( بالفئة  - 0الفئة 

دون  0اسطوانات قطع الرخام والسيراميك بوصفها من العدد اليدويه بالفئه  - 0الفئة 

 غيرها
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -حدة على  aisالتنازل عن سيكس  -االشتراطات        :      

وغيرها 819618
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161195 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ستار لالستيراد والتصدير والتوريدات العمومية  -شركة محمد احمد على وشريكه 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -الجيزة  -بوالق الدكرور  -ش طه ابو حشيش  1

 0 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 بوصفها اجزاء االالت دون غيرها  0اسطوانات )حجر القطع ( بالفئة  - 0الفئة 

دون  0اسطوانات قطع الرخام والسيراميك بوصفها من العدد اليدويه بالفئه  - 0الفئة 

 غيرها
 

وغيرها  819618االشتراطات        :       العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161156 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ستار لالستيراد والتصدير والتوريدات العمومية  -شركة محمد احمد على وشريكه 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -الجيزة  -بوالق الدكرور  -ش طه ابو حشيش  1

 0 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 بوصفها اجزاء االالت دون غيرها  0اسطوانات )حجر القطع( بالفئة  - 0الفئة 

دون  0يه بالفئه اسطوانات قطع الرخام والسيراميك بوصفها من العدد اليدو - 0الفئة 

 غيرها
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدة  kAslBالتنازل عن بالك  -االشتراطات        :      

وغيرها 819618
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161141 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ستار لالستيراد والتصدير والتوريدات العمومية  -وشريكه شركة محمد احمد على 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -الجيزة  -بوالق الدكرور  -ش طه ابو حشيش  1

 0 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 بوصفها اجزاء االالت دون غيرها  0اسطوانات )حجر القطع ( بالفئة  - 0الفئة 

دون  0اسطوانات قطع الرخام والسيراميك بوصفها من العدد اليدويه بالفئه  - 0الفئة 

 غيرها
 

وغيرها 819618العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161162 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/95/5190 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 -ستار لالستيراد والتصدير والتوريدات العمومية  -شركة محمد احمد على وشريكه 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -الجيزة   -بوالق الدكرور  -شارع طه ابو حشيش  1

 0 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 ء االالت دون غيرها بوصفها اجزا 0اسطوانات ) حجر القطع(  بالفئة  - 0الفئة 

دون  0اسطوانات قطع الرخام والسيراميك بوصفها من العدد اليدوية بالفئة  - 0الفئة 

 غيرها
 

التنازل عن الحرف اى  -وغيرها  819618العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      

R  على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161106 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ستار لالستيراد والتصدير والتوريدات العمومية  -شركة محمد احمد على وشريكه 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -الجيزة   -بوالق الدكرور  -شارع طه ابو حشيش  1

 0 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 بوصفها اجزاء االالت دون غيرها 0اسطوانات ) حجر القطع ( بالفئة  - 0الفئة 

دون  0اسطوانات قطع الرخام والسيراميك بوصفها من العدد اليدوية بالفئة  - 0الفئة 

 غيرها
 

العالمة مرتبطة بالعالمة   --على حدى    IOOOAاالشتراطات        :      التنازل عن تولز  

وغيرها 819618
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ستار لالستيراد والتصدير والتوريدات العمومية  -شركة محمد احمد على وشريكه 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -الجيزة   -الق الدكرور بو -شارع طه ابو حشيش  1

 0 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 بوصفها اجزاء االالت دون غيرها 0اسطوانات ) حجر القطع ( بالفئة  - 0الفئة 

دون  0اسطوانات قطع الرخام والسيراميك بوصفها من العدد اليدوية بالفئة  - 0الفئة 

 غيرها
 

العالمة مرتبطة بالعالمة   --على حدى    IOOOAتولز  االشتراطات        :      التنازل عن 

وغيرها 819618
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة السويس لمشتقات الميثانول  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السويس  -طريق الزيتيات  -شارع صالح نسيم  

 96 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9االسمده والكيمائيات وجميع المنتجات الوارده بالفئه  - 9الفئة 

 96مطبوعات الشركات الوارده بالفئه  - 96الفئة 
 

التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

كال على حدى   A C Uالحروف اس ام دى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169665 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

الوليد لألستيراد  -مبروك احمد مبروك ابراهيم وشريكة لالستيراد والتصدير  

 ةشركة توصية بسيط -والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 5شقة  -تقاطع الحجاز  -ش هارون الرشيد  9 -المرج  

 96 - 2 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1المناديل الورقيه المعطره الوارده بالفئه   - 1الفئة 

 دون غيرها 2حفاضات االطفال الوارده بالفئه  - 2الفئة 

 دون غيرها 96ورقيه الوارده بالفئه المناديل ال  - 96الفئة 
 



تجارة الداخليةجهاز تنمية ال  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169664 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

الوليد لألستيراد  -مبروك احمد مبروك ابراهيم وشريكة لالستيراد والتصدير  

 شركة توصية بسيطة -والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 5شقة  -تقاطع شارع الحجاز  -ش هارون الرشيد  9 -المرج  

 96 - 2 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1المناديل الورقيه المعطره الوارده بالفئه   - 1الفئة 

 دون غيرها 2حفاضات االطفال الوارده بالفئه  - 2الفئة 

 دون غيرها 96لوارده بالفئه المناديل الورقيه ا  - 96الفئة 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169662 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

الوليد لألستيراد  -مبروك احمد مبروك ابراهيم وشريكة لالستيراد والتصدير  

 شركة توصية بسيطة -والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 5شقة  -تقاطع شارع الحجاز  -ش هارون الرشيد  9المرج 

 96 - 2 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1المناديل الورقيه المعطره الوارده بالفئه   - 1الفئة 

 دون غيرها 2حفاضات االطفال الوارده بالفئه  - 2الفئة 

 دون غيرها 96فئه المناديل الورقيه الوارده بال  - 96الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169666 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

الوليد لألستيراد والتصدير  -مبروك احمد مبروك ابراهيم وشريكة لالستيراد والتصدير 

 شركة توصية بسيطة -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 5شقة  -تقاطع شارع الحجاز  -ش هارون الرشيد  9 -المرج  

 96 - 2 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1المناديل الورقيه المعطره الوارده بالفئه   - 1الفئة 

 دون غيرها 2حفاضات االطفال الوارده بالفئه  - 2الفئة 

 ون غيرهاد 96المناديل الورقيه الوارده بالفئه   - 96الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1140514 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/11/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -شركة كرييتيف شيبينج لوجيستيك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 9شقة  5الدور  -النزهة الجديدة  -طريق جوزيف تيتو  994

 10 - 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96مطبوعات الشركة الواردة بالفئة  - 96الفئة 

 10خدمات االنترنت الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

التنازل عن كل   --االشتراطات        :       منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  

 مقاطع العالمة وعن الحروف  كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165061 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة المنار لتعبئة المواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنصورة  -ش احمد عثمان متفرع من ش الجامع مدينة السالم  50

 11 - 96 : المةــــــات العـــئف
 

 96مواد التعبئة والتغليف الوارده بالفئة   - 96الفئة 

 (19دون غيرها )فى مجال البقوليات بالفئة   11تعبئة وتغليف الوارد بالفئة   - 11الفئة 
 

289915االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم طلب قدم عنها 
 

    1165461 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -برايت للصناعات االنشائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -مركز فاقوس  -عمارة االنصار الصالحية بجوار مسجد ابو العطا  - 5شقة 

 90 - 99 : مةالــــــات العـــفئ
 

وتوريد  MMmاالدوات الصحية وتركيبات المواسير لالغراض الصحية  - 99الفئة 

 99المياه الواردة بالفئة 

البولى بروبلين والمواد البالستيكية المشكلةبالبثق ومواسير بالستيكة ومواد  - 90الفئة 

 90تبطين وحشو وعزل ولصق بالفئة 
 

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

على حدىgpالتنازل عن بى دبليو    - 828216بالعالمة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120906 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 همة مصريةشركة مسا -توفير للمواد الغذائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -أكتوبر  6مدينه  -بالمنطقة الصناعية السادسة  99مبنى رقم د القطعة رقم 

 90 - 96 : المةــــــات العـــفئ
 

   96مفارش المائدة المصنوعة من الورق  والبالستيك الوارد بالفئة  - 96الفئة 

 90اردة بالفئه  جميع المنتجات الو  - 90الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161150 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية  شركة مساهمة -الشركة العربية للخزف ) سيراميكا ريماس ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيزة  -الدقى   -ش د/ ميشيل باخوم 94

 91 - 99 : المةــــــات العـــفئ
 

  99االدوات الصحية الواردة بالفئة  - 99الفئة 

 91السيرميك الوارد بالفئة  - 91الفئة 
 

بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركه ابراج للتطوير العمراني )ش م م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -ش كليوبترا  59

 91 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1االجهزة الواردة بالفئة  - 1الفئة 

 دون غيرها 91مواد بناء الواردة بالفئة  - 91الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161491 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -يوجا للمراتب و الفروشات ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مركز بلبيس  -الدور االرضي شارع سليمان البطريق  9شقة 

 54 - 51 : المةــــــات العـــفئ
 

 51فئة المراتب الواردة بال - 51الفئة 

 54المفروشات الواردة بالفئة  - 54الفئة 
 

التنازل عن  -  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

البيان التجارى



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161494 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/5190 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 شركة مساهمة -يوجا للمراتب و الفروشات )ش م م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مركز بلبيس  -شارع سليمان البطريق  -الدور االرضي  9شقة 

 54 - 51 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 51المراتب الواردة بالفئة  - 51الفئة 

 دون غيرها 54الفئة المفروشات الواردة ب - 54الفئة 
 

التنازل عن مراتب  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161492 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -)ش م م( يوجا للمراتب و الفروشات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مركز بلبيس  -الدور االرضي شارع سليمان البطريق  9شقة 

 54 - 51 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 51المراتب الواردة بالفئة  - 51الفئة 

 دون غيرها 54المفروشات الواردة بالفئة  - 54الفئة 
 

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

891228العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى المصاحب للعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161496 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/5190 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -يوجا للمراتب و الفروشات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مركز بلبيس  -الدور االرضي شارع سليمان البطريق  9شقة 

 54 - 51 : المةــــــات العـــفئ
 

 51المراتب الواردة بالفئة  - 51الفئة 

 54المفروشات الواردة بالفئة  - 54الفئة 
 

التنازل عن البيان   -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

891228العالمة مرتبطة بالعالمة رقم -التجارى 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161265 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -وطنية لتصنيع االثاث الشركة ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدنية نصر  -شارع لوساكا  55الدور االول  -1شقة  

 51 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 6الفئة 

 51االثاث المنزلى والمعدنى الوارد بالفئة  - 51الفئة 
 

التنازل عن  اف    --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  

كال على حدى    F  Fاف  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة توصية بسيطة شر -عمرو محمد رسمي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الدور الثالث ملك عبد الفتاح  2رقم  5ابراج ارض المحلج شارع فاروق برج رقم 

 الشرقيه  -مركز الزقازيق 

 59 - 1 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 0الفئة 

 1الفئة جميع المنتجات الوارده ب - 1الفئة 

 59جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 59الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1196141 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/5192 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   -شركة كيما لالستيراد والتصدير )ش.ذ.م.م( 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

جسر  -الدور األول  - 5شقة  -تقسيم جمعية عمر بن الخطاب  -شارع الصفا 09

 القاهرة  -السالم  -السويس 

 56 - 51 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 51الخيوط ومستلزمات التطريز ومستلزمات الخياطة الواردة بالفئة ) - 51الفئة 

 ( 56مستلزمات التطريز الواردة بالفئة ) - 56الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1141511 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/11/5196 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -احمد جابر السعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر اول  -مشروع رابعة العدوية االستثمارى  06

 50 - 52 : المةــــــات العـــفئ
 

 52منتجات الفئة  - 52الفئة 

 50منتجات الفئة  - 50الفئة 
 

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

بالصورة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1191009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/15/5192 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -بانوراما الشرق للصناعات الغذائية  -غسان غزوان خسرف وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة بدر  -قلب المنطقة الصناعية  6قطعة رقم 

 11 - 51 : المةــــــات العـــفئ
 

  51المنتجات الواردة بالفئة  - 51الفئة 

 11المنتجات الواردة بالفئة  - 11الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -عيسى محمد عيسى على وشركاة  -اسكو للصناعات الغذائية والحلويات  

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 92قطعة رقم  - 51190بلوك  -المنطقة الصناعية  -م العبور  

 11 - 51 : المةــــــات العـــفئ
 

 51جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 51الفئة 

 11جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 11الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1141102 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/14/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هاى كيك )ش.م.م(  شركة مساهمة مصرية  -شركه ماوراء البحار للصناعات الغذائيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -ام زغيو   -الدخيله  

 19 - 11 -51 : المةــــــات العـــفئ
 

 51جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 51الفئة 

 ماعدا الشاى 11جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 11الفئة 

 19جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 19الفئة 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1141101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/14/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركه ماوراء البحار للصناعات الغذائيه هاى كيك )ش.م.م(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -ام زغيو  -الدخيله  

 19 - 11 -51 : المةــــــات العـــفئ
 

 51جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 51الفئة 

 11جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 11لفئة ا

 19جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 19الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1129960 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مساهمة مصريةشركه ماوراء البحار للصناعات الغذائيه هاى كيك )ش.م.م( شرك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -ام زغيو  -الدخيله  

 19 - 11 -51 : المةــــــات العـــفئ
 

 51جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 51الفئة 

 ماعدا الوجبات الجاهزه 11جميع المنتجات الواردة بالفئه   - 11الفئة 

 19ة بالفئه  جميع المنتجات الوارد - 19الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -اليسكا للتجاره  والتوزيع واالستيراد والتصدير  -محمود عيسى محمد عيسى 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  9شقه  - 5عماره  -م  011منطقة ال  - 0محلية  -الحى االول  -العبور     

 19 - 11 -51 : المةــــــات العـــفئ
 

 51جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 51الفئة 

 11جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 11الفئة 

 19جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 19الفئة 
 

التنازل عن البيان  -نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  االشتراطات        :      م

التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة الجيزة للدواجن  -عزت رفاعى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -البدرشين  -شارع الشهيد عصام الدالى )اثار سقارة سابقا( 

 19 - 51 : المةــــــات العـــفئ
 

 51البيض الوارد بالفئة  - 51الفئة 

 19الدواجن الحية الواردة بالفئة  - 19الفئة 
 

التنازل عن البيان   --ة بالنماذج  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضح

التجارى وعن جيزة كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمد عبد العظيم عبد اللة جعفر وشريكة ويلكوم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع انابيب البترول  99تقسيم الورش بالمنطقة الصناعية مبنى  24السالم القطعة رقم 

 جسر السويس ناحية البركة -

 19 - 51 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 51جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 51الفئة 

 دون غيرها 19جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 19الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -محمد عبد الرحيم عثمان وشركاة ) الشركة المصرية العالمية للتنمية( 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المهندسين  -فرع من شارع جامعة الدول العربية شارع ابو المحاسن الشاذلى مت 15

 الجيزة

 15 - 11 -51 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 51المربات الواردة بالفئة  - 51الفئة 

 دون غيرها 11الصلصة الوارده بالفئه   - 11الفئة 

 دون غيرها 15المياه المعدنية و العصائر الواردة بالفئة  - 15الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169406 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -محمد عبد الرحيم عثمان وشركاة ) الشركة المصرية العالمية للتنمية( 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المهندسين  -ن شارع جامعة الدول العربية شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع م 15

 الجيزة

 15 - 11 -51 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 51المربات الواردة بالفئة  - 51الفئة 

 دون غيرها 11الصلصة الوارده بالفئه   - 11الفئة 

 دون غيرها 15المياه المعدنية و العصائر الواردة بالفئة  - 15الفئة 
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169016 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ايفر جرين امبكس  -مصطفى محمود محمد مصطفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع البكباشى العيسوى المنتزة االسكندرية 990

 15 - 11 -51 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 51جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 51الفئة 

 دون غيرها 11جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 11الفئة 

 دون غيرها 15جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 15الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدة وفى الوضع العادى-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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165494 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية   -فردى    -سيف الدين خالد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهة الجديدة  -ش محمد سليمان غنام  91

 45 - 12 -52 -51 -90 -96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 96الفئة 

 90جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 90الفئة 

 51جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 51الفئة 

 52جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 52الفئة 

 96التصدير قي مجال الفئة واالستيراد و 12الدعاية واالعالن الوارد بالفئة  - 12الفئة 

،90  ،51  ،52 

 45جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 45الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1122524 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/10/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة االسكندرية لالستثمارات و التنمية العمرانية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -صالح سالم  -عمارات العبور  91

 16 - 12 -96 : المةــــــات العـــفئ
 

  96مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم  - 96الفئة 

 12الدعاية و االعالن الوارد بالفئة رقم  - 12الفئة 

 16االستثمار العقاري الوارد بالفئة رقم  - 16الفئة 
 

التنازل عن مقطعى  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

التنازل عن الحروف كال على حدى  -العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بس فيلمز

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حدائق المهندسين الشيخ زايد الجيزة  290

 49 - 12 -96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96مطبوعات بالفئة   - 96الفئة 

 12واعالن بالفئة  دعاية - 12الفئة 

 49وانتاج فنى بالفئة  - 49الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169616 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -الياسر لتجارة وتوزيع االدوات المنزلية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ارض مصنع الخشب الحبيبى القديم خلف بنزينة موبيل من اتجاه  -سندوب  -منصوره ال

 بجوار الكوبرى الجديد  -طريق اجا  

 12 - 59 : المةــــــات العـــفئ
 

 59االوانى المنزليه الوارده بالفئه  - 59الفئة 

 59فئه فى مجال ال 12التجاره واالستيراد والتصدير الوارد بالفئه   - 12الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161511 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -دويتش فاشون  -ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -المناخ   -الدور االول   -وحارة العدل   -ش االزهار  99

 12 - 50 -54 : المةــــــات العـــفئ
 

 (54المفروشات بالفئة )  - 54الفئة 

 50السجاد بالفئة  - 50الفئة 

مجال السجاد و (   دون غيرها ) فى 12التصدير و االستيراد بالفئة ) - 12الفئة 

 (50و  54المفروشات بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161591 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منشأة فردية -دويتش فاشون  -ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ارة العدل الدور االول المناخ بورسعيدش االزهار وح 99

 12 - 50 -54 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها54المفروشات بالفئة )  - 54الفئة 

 دون غيرها 50السجاد بالفئة  - 50الفئة 

( دون غيرها ) فى مجال السجاد و 12التصدير و االستيراد بالفئة ) - 12الفئة 

 المفروشات(
 

التنازل عن كاربت  -:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة        االشتراطات  

MspglE على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161599 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صرى الجنسيةفرد م -دويتش فاشون  -ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش االزهار وحارة العدل الدور االول المناخ بورسعيد 99

 12 - 50 -54 : المةــــــات العـــفئ
 

 (54المفروشات بالفئة )  - 54الفئة 

 50السجاد بالفئة  - 50الفئة 

 لمفروشات( فى مجال السجاد و ا12التصدير و االستيراد بالفئة ) - 12الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161592 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منشأة فردية -دويتش فاشون  -ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش االزهار وحارة العدل الدور االول المناخ بورسعيد 99

 12 - 50 -54 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها54المفروشات بالفئة )  - 54الفئة 

 دون غيرها 50السجاد بالفئة - 50الفئة 

فى مجال السجاد و (  دون غيرها )12التصدير و االستيراد بالفئة ) - 12الفئة 

 المفروشات(
 

التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

كاربيت  MlE RIالحروف على حدى وفى الوضع العادى وعن 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161590 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منشأة فردية -دويتش فاشون  -ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش االزهار وحارة العدل الدور االول المناخ بورسعيد 99

 12 - 50 -54 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها54المفروشات بالفئة )  - 54الفئة 

 دون غيرها 50سجاد بالفئة ال - 50الفئة 

(  دون غيرها ) فى مجال السجاد و 12التصدير و االستيراد بالفئة ) - 12الفئة 

 المفروشات(
 

-االشتراطات        :      منح  الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161591 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-فرد  -دويتش فاشون  -ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش االزهار وحارة العدل الدور االول المناخ بورسعيد 99

 12 - 50 -54 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها54المفروشات بالفئة )  - 54الفئة 

 دون غيرها 50السجاد بالفئة  - 50الفئة 

( دون غيرها فى مجال ) السجاد و 12التصدير و االستيراد بالفئة ) - 12الفئة 

 المفروشات(
 

وعن رسم الكرة االرضية IRTAITOاالشتراطات        :      التنازل عن تكستايل  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161551 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منشأة فردية -دويتش فاشون  -ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش االزهار وحارة العدل الدور االول المناخ بورسعيد 99

 12 - 50 -54 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها54المفروشات بالفئة )  - 54الفئة 

 دون غيرها 50السجاد بالفئة  - 50الفئة 

(  دون غيرها  ) فى مجال السجاد و 12التصدير و االستيراد بالفئة ) - 12الفئة 

 المفروشات (
 

التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

MspglE على حدىكاربيت
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161559 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -دويتش فاشون  -ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ورسعيدش االزهار وحارة العدل الدور االول المناخ ب 99

 12 - 50 -54 : المةــــــات العـــفئ
 

 (54المفروشات بالفئة )  - 54الفئة 

 دون غيرها 50السجاد بالفئة  - 50الفئة 

 ( فى مجال السجاد و المفروشات12التصدير و االستيراد بالفئة ) - 12الفئة 
 

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

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161555 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -دويتش فاشون  -ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد ش االزهار وحارة العدل الدور االول المناخ 99

 12 - 50 -54 : المةــــــات العـــفئ
 

 (54المفروشات بالفئة )  - 54الفئة 

 دون غيرها 50السجاد بالفئة  - 50الفئة 

 ( فى مجال السجاد و المفروشات12التصدير و االستيراد بالفئة ) - 12الفئة 
 

حة بالنماذج منتح الطالب حق خاص على االلوان الموض -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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1156149 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/95/5192 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وفقا  -شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات ش م م 

   9115/ 12والقانون  9110لسنة  0الحكام قانون االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شبرا الخيمة 

 12 - 54 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 54المنسوجات واغطية الفراش والموائد والبطاطين بالفئة   - 54الفئة 

 12خدمات الدعاية واالعالن واالستيراد والوكالة التجارية الواردة بالفئة  - 12الفئة 

 54فيما يتعلق بالفئة 
 

منح الطالب حق عل 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1166122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/15/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة بوروميد للتجارة والتسويق 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش جامعه الدول العربية  10

 12 - 56 -52 : المةــــــات العـــفئ
 

 52المالبس الواردة بالفئه رقم  - 52الفئة 

 56االكسسوارات الحريمى والرجالى الواردة بالفئة رقم  - 56الفئة 

واالكسسوارات  فى مجال المالبس 12االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - 12الفئة 

 56 - 52الحريمى بالفئات 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169214 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ري الجنسيةمص  -فرد  -كرامنتس لمالبس األطفال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الغربية -طنطا  -شارع الحلو تقاطع االشرف 

 12 - 52 : المةــــــات العـــفئ
 

 52المالبس الواردة بالفئة  - 52الفئة 

 52في مجال المالبس بالفئة  12استيراد و تصدير بالفئة  - 12الفئة 
 

لطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج االشتراطات        :      منح ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161595 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية  -منشأة فردية   -دويتش فاشون  -ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش االزهار وحارة العدل الدور االول المناخ بورسعيد 99

 12 - 50 : المةــــــات العـــفئ
 

 50السجاد الوارد بالفئة  - 50الفئة 

 50( فى مجال السجاد بالفئه 12التصدير و االستيراد بالفئة ) - 12الفئة 
 

ة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضح
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161591 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -دويتش فاشون  -ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العدل المناخ بورسعيدش االزهار وحارة  99الدور االول عقار رقم  

 12 - 50 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 50السجاد بالفئة  - 50الفئة 

 50( فى مجال الفئه 12التصدير و االستيراد بالفئة ) - 12الفئة 
 

التنازل عن كاربت  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

lspglE على حدة
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120522 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -عبد المنعم الزناتي احمد راتب   -شركة راتب لمنتجات االلبان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السويس -بده البربري السويس عبد السالم عارف بملك /ورثة ع 6

 12 - 11 -51 : المةــــــات العـــفئ
 

 51منتجات االلبان بالفئة  - 51الفئة 

 11منتجات الفئة  - 11الفئة 

 12يافطة محل بوصفها من االعمال التجارية بالفئة  - 12الفئة 
 

التنازل عن البيان  --لنماذج  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة با

التجارى 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 

 

 

242 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169906 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

ايمن حلمى حافظ ابو الحمد وشركاة )المتوكل لالستيراد والتصدير والتعبئة والتوزيع(  

 شركة تضامن -

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزيتون  -ش مسعد متفرع من العزيز باهلل  2

 12 - 11 -51 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 51التمور الواردة بالفئة  - 51الفئة 

 دون غيرها 11المكسرات الواردة بالفئة  - 11الفئة 

 11 و 51فى مجال الفئة  12االعمال التجارية بالفئة  - 12الفئة 
 

التنازل عن  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

البيانات المصاحبة للعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1126691 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/11/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -بيورفيت  -محمد انور مصطفى محى الدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -ميت غمر  -دقادوس  بملك فرج على صالح 

 12 - 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 19االعالف الواردة بالفئة  - 19الفئة 

 فى مجال االعالف 12االعمال التجارية بالفئة  - 12الفئة 
 

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 ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161512 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -ريو كارجو   -محمود محمد محمود السيد حنفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ناصية سوبر  -ش االمن باهلل  -بحرى الطريق  12الكيلو  -طريق اإلسكندرية مطروح 

 قسم برج العرب الجديدة  -الدور االول علوى  -ماركت الزهراء 

 12 - 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع المنتجات الواردة فى الفئة  - 19الفئة 

 19فى مجال الفئة  12الفئة االستيراد و التصدير ب - 12الفئة 
 

 كال على حدى  Fnni D UpioBaاالشتراطات        :      التنازل عن فوود اند درينكس  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فردى   -اإلخالص لتعبئة المواد الغذائية   مؤسسة -مصطفي جمال عبد الشافي امين 

 مصري الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك /سمير عبدالرحمن محمد سالم  -القليوبية  -القناطر الخيرية  -بهاده 

 49 - 11 -12 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 

 11 - 51في مجال  12راد و التصدير الواردة بالفئة االستي - 12الفئة 

 19 - 51في مجال الفئات  11خدمات الفئة  - 11الفئة 

 49جميع خدمات الفئة  - 49الفئة 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161411 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية  -فردى   -لكبير  حسام حسن احمد ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -اول القاهرة الجديدة  -شمال الشويفات  2مجمع  152فيال 

 10 - 16 -12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12التسويق العقاري الوارد بالفئة  - 12الفئة 

 16االستثمار العقاري الوارد بالفئة  - 16الفئة 

 10استصالح االراضى الوارد بالفئة  - 10ئة الف
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161419 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -تايم ميكس النشاء وادارة الموالت التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الشمالى التجمع الخامس  11ش ال  -الدور الثانى  50قطعة رقم  -مى القطاع الخد

 القاهرة

 10 - 16 -12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12التسويق العقاري الوارد بالفئة   - 12الفئة 

 16االستثمار العقاري الوارد  بالفئة  - 16الفئة 

 10استصالح االراضى الوارد بالفئة   - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 عالمة ال

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الغد للقنوات الفضائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يزهمحافظة الج -مدينة السادس من اكتوبر  -داخل المنطقة الحره العامة االعالمية 

 49 - 10 -12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12الدعاية واالعالن الوارده بالفئة  - 12الفئة 

 10االتصالت الواردة بالفئة  - 10الفئة 

 49الترفيه الوارد بالفئة  - 49الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1144545 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/5196 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا الحكام قانون   -شركة اسمنت أسيوط ش.م.م  

 9109لسنة  921الشركات رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة اسيوط   -ك الشركة طريق اسيوط / الوادى الجديد مل 90الكيلو 

 11 - 10 -12 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى  - 12الفئة 

 فى مجال االسمنت والخرسانة 12الواردة بالفئة 

دمات التركيب كافة االعمال والخدمات المتعلقة بانشاء المبانى واالصالح وخ - 10الفئة 

 دون غيرها 10او التجميع والمقاوالت العامة والخاصة الواردة بالفئة 

كافة االعمال والخدمات المتعلقة بالتخزين والشحن والتفريغ والتعبئة والنقل  - 11الفئة 

 91فى مجال االسمنت الوارد بالفئه  11الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120501 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -مؤسسة االخالص لتعبئة المواد الغذائية  -مصطفي جمال عبد الشافي امين 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك /سمير عبدالرحمن محمد سالم  -القليوبية  -القناطر الخيرية  -هادة ب

 49 - 11 -12 -19 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 19جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 19الفئة 

 19 - 51في مجال  12االستيراد و التصدير الواردة بالفئة  - 12الفئة 

 19 - 51في مجال الفئات  11لوارد بالفئة تعبئة و تغليف ا - 11الفئة 

 دون غيرها 49جميع خدمات الفئة  - 49الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1169009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -توب سفن للتجارة واالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 59على القطعة رقم  5الدور الميزانين العمارة رقم  4المحل التجاري رقم  91الشطر  

 زهراء المعادى القاهرة 06بلوك 

 11 - 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12معارض السيارات الواردة بالفئة  - 12الفئة 

 11تاجير السيارات والنقل الوارد بالفئة  - 11الفئة 
 

التنازل عن البيان   --شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  اال

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161061 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-فرد   -على موسى على موسى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة اسوان  -بطريق اسوان العالقى  -بالمنطقة الصناعية  - 52القطعة قم 

 11 - 12 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها )فى مجال الفئة    12بيع وشراء و جميع خدمات الواردة بالفئة  - 12الفئة 

51) 

 (51ون غيرها )في مجال الفئة د  11تعبئة وتغليف الوارد بالفئة  - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165451 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة   -يورز  ديكويارد انتر -يحى محمود عبد السالم وشركاه   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 6 -غرب سوميد  - 4شقة  -الدور الثالث  -شارع الريحان  - 94المجاورة  - 1عمارة 

 الجيزة  -اكتوبر 

 45 - 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12توريد مستلزمات واكسسوارات الديكور الواردة بالفئة  - 12الفئة 

 45تصميم وديكورات الواردة بالفئة  -التصميم الداخلى والديكور  - 45الفئة 
 

التنازل عن البيان   -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1164614 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -مينرال سركلز )بيرنكز ( م م ح  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربيه المتحدة  -دبي   -  50619ص ب 

 12 - 95 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 

 95جات الواردة بالفئة رقم جميع المنت - 95الفئة 

خدمات االعمال التجاريه والدعاية واالعالن واالستيراد والتصدير الوارده  - 12الفئة 

 95و  0في مجال المنتجات الوارده بالفئة  12بالفئة 
 

وغيرها  182212االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    1121111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/10/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة الجديدة -التجمع الخامس  -مشروع زيزينيا  9نموذج  - 0المبنى االدارى رقم 

 12 - 1 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 1مولد طاقة الوارد بالفئة  - 1الفئة 

 12االدارة الواردة بالفئة  - 12الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165416 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن   -شركة مارينا للسقاالت والروافع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية   -قسم المنتزه   -سيدى بشر  -أ شارع الصاغ محمد عبد السالم 11

 10 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

  0جميع المنتجات الوارده بالفئة   - 0الفئة 

 10روافع ومصاعد وصيانة الروافع والمصاعد الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

العالمة   --التنازل عن البيانات التجارية    --ات        :      التنازل عن رسم الترس  االشتراط

222892المرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1152611 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/5192 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -فرد    -رك لتقديم خدمات االنترنت  كالود نت و -انطونيوس رشدى وديع قدسى 

 مصري الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -شبرا الخيمة اول  -منشية عبد المنعم رياض  -شارع محمد عفيفى  5

 10 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 16الخدمات المصرفيه الوارده بالفئة  - 16الفئة 

 10وفير خدمات االنترنت بالفئة ت - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كلمات العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165451 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عيون مصر إنترناشيونال ترافل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -صالح سالم  -عمارات العبور  0

 11 - 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10توفير خدمات االنترنت الواردة بالفئة  - 10الفئة 

 11الخدمات السياحية الواردة بالفئة  - 11الفئة 
 

التنازل عن البييان  -وضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الم

التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1141041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/14/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -نغماتي لتطوير المحتوي الرقمي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  الجيزة -اكتوبر  6 - 5المجاورة  - 91الحي  - 66ع  -الدور الرابع  91شقة رقم 

 

 49 - 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10خدمات االنترنت الواردة بالفئة  - 10الفئة 

 

 49خدمات االنتاج الفني الواردة بالفئة  - 49الفئة 

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121104 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   --الشالح للصناعات الغذائيه ش ذ م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  90ه الثانيه قطعه رقم محافظه الشرقيه مدينه الصالحيه الجديدة المنطقة الصناعي

 11 - 11 -51 : المةــــــات العـــفئ
 

المخلالت والخضروات المجففة والمربي واللحوم المجمده واالسماك  - 51الفئة 

 51المجمدة وكل ماجاء بالفئة 

 

  11الصلصه والمخبوزات وخل وتوابل وكل ماجاء بالفئة  - 11الفئة 

 

 11،  51في مجال الفئة  11جميع خدمات الفئة  - 11الفئة 
 

التنازل عن   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  

(  في الوضع العادى  RO kRRI ROABlCTمقطعى العالمة )البيت الشامى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121105 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة    -الشالح للصناعات الغذائيه ش ذ م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -  90الصناعيه الثانيه قطعه رقم  -مدينه الصالحيه الجديدة  

 11 - 11 -51 : المةــــــات العـــفئ
 

ت المجمدة المربي  واللحوم المجمده واالسماك المجمدة المخلالت والخضروا - 51الفئة 

 51وكل ماجاء بالفئة 

  11صلصه والمخبوزات وخل وتوابل وكل ماجاء بالفئة  - 11الفئة 

 11،  51في مجال الفئة  11جميع خدمات الفئة  - 11الفئة 
 

التنازل عن حرف   --  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج

على حدى  kبى  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده   -الشالح للصناعات الغذائيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  90المنطقةالصناعية  الثانيه قطعه رقم   -لحيه الصناعيه مدينه الصا -محافظه الشرقيه 

 11 - 51 : المةــــــات العـــفئ
 

المخلالت والخضروات المجمدة المربي  واللحوم المجمده واالسماك المجمدة  - 51الفئة 

 51واالسماك المجمده وكل ماجاء بالفئة 

 51ئة في مجال منتجات الف 11جميع خدمات الفئة  - 11الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1119055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/11/5196 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة -مجموعة مصر الشرق االوسط  وافريقيا لحلول وتكنولوجيا الطاقة جيمستك 

 ذات مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  60ش عبد الحميد نافع من ش  21

 45 - 41 -11 -10 : المةــــــات العـــفئ
 

، جميع المنتجات  10صيانة وتركيب معدات الطاقة الشمسية الواردة بالفئة  - 10الفئة 

  10الواردة بالفئة 

لخدمات البترولية المساندة لعملية الحفر االستكشافى البترولى الواردة بالفئة ا - 11الفئة 

11 

الخدمات البترولية المساندة لعملية الحفر االستكشافى البترولى الواردة بالفئة  - 41الفئة 

41 

الخدمات البترولية المساندة لعملية الحفر االستكشافى البترولى الواردة بالفئة  - 45الفئة 

45 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

264 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1165500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/95/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مازن عبد القادر محمد السباعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديده  -ش عبد الحميد ابو هيف  24

 42 - 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 49التدريب القانونى الوارد بالفئه  - 49الفئة 

 دون غيرها 42مكتب محاماه واستشارات قانونيه الوارده بالفئه  - 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161119 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده   -شركة خط اكسبيرشنز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -المعادى  911شارع  11بالعقار رقم  95شقه 

 45 - 94 : المةــــــات العـــفئ
 

 94بالفئه  جميع المنتجات الوارده - 94الفئة 

 45التصميمات الوارده بالفئه  - 45الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1122906 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/10/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرية الجنسية  -مد محمد هبه رمضان عبداهلل  اح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -الهرم  -المريوطيه  -ش الليبينى  -عمارات الوطنين  5

 41 - 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 11الوجبات الجاهزه الواردة بالفئة  - 11الفئة 

 دون غيرها 41المطاعم الواردة بالفئة  - 41الفئة 
 

855235العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1161556 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -كوبلر األلمانية لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 القاهرة -االزبكية  -الدور السادس  - 41شقة  -شارع عماد الدين  59

 0 - 0 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 (6جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 6الفئة 

 (0جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 0الفئة 

 (0جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 0الفئة 
 

على حدى IOOOAاالشتراطات        :      التنازل عن تولز 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1121251 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/99/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -كى اتش تو برايت   -خالد الغريب رضوان حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -قسم العرب  -اكتوبر شارع الصباح  6برج  96المحل رقم 

 99 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 

 دون غيرها 99جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 99الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1120019 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

91/91/5190 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة سمارت اليت للصناعات الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم النزهة  -شارع عبد الغفار نور  95

 99 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1الفئة جميع المنتجات الواردة ب - 1الفئة 

 دون غيرها 99جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 99الفئة 
 

التنازل عن الرسم  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

 فى الوضع العادى


