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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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ماماز فود  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حلوان  -كورنيش النيل  -تقسيم جمعية ضباط الشرطة  1

 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  35جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 35الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة      االشتراطات   
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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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5903621 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/51/9513 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -قباء لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -صبحى حميدوصبحى وشركاة 

 .توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية . -قسم الرمل  -شارع تكال بك بولكلى  10

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

الفواكة والخضروات الطازجة وجميع منتجات  -البقوليات بكافة انواعها  - 31الفئة 

 دون غيرها 31الفئة 
 

--------------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 - 249 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5399923 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/50/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم  -شركة ارما المحدودة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية  -ابينى  -سيبير سيتى  -نكستراكوم  -البرج الثالث  -الدور الخامس 

 يوس موريش

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  31جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 31الفئة 
 

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

742777مع العالمة 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5399922 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/50/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم  -شركة ارما المحدودة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية  -ابينى  -سيبير سيتى  -نكستراكوم  -البرج الثالث  -الدور الخامس 

 موريشيوس 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 31الفئة 
 

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

وغيرها 742777مع 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5396600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/19/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة اجرو ايجيبت للمنتجات الزراعية )غالب(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 3، 9اكتوبر مجمع سي بي سي مصر للتطوير الصناعي القطعة رقم  6مدينة 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31فاكهة وخضار طازج بالفئة  - 31الفئة 
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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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5309192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/50/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة العبور  - 19552بلوك  1قطعة رقم 

 31 : المةــــــات العـــئف
 

المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغالل غير الواردة فى  - 31الفئة 

فئات اخرى والحيوانات الحية والفواكه والخضروات الطازجة والبذور والنباتات 

 31 والزهور الطبيعية والمواد الغذائية الخاصة بالحيوانات والشعير المنبت 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5309135 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/50/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية شركة مساهمة -الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة العبور  - 19552بلوك  1قطعة رقم 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغالل غير الواردة فى  - 31الفئة 

لنباتات فئات اخرى والحيوانات الحية والفواكه والخضروات الطازجة والبذور وا

دون  31والزهور الطبيعية والمواد الغذائية الخاصة بالحيوانات والشعير المنبيت بالفئة 

 غيرها
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5309131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/50/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة العبور  - 19552بلوك  1قطعة رقم 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

فى  المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغالل غير الواردة - 31الفئة 

فئات اخرى والحيوانات الحية والفواكه والخضروات الطازجة والبذور والنباتات 

 31والزهور الطبيعية والمواد الغذائية الخاصة بالحيوانات والشعير المنبت بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    5304245 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -ايمنا افندى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول على يمين المدخل قسم شرق  1شارع صالح سالم ومحمد محمود شقة  60

 بورسعيد   -

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31جميع منتجات الفئة  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5306049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

محمد  -شركة ناشيونال فودز لتصنيع المسلى بجميع انواعه وخلط ومزج زيوت الطعام 

 صية بسيطةشركة تو -هشام مهنى نجيب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة المنيا -بهدال المنيا 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

جوز هند وجميع منتجات الفئة  -مكسرات  -سمسم  -البقوليات بكافة انواعها  - 31الفئة 

(31) 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5306061 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة   -ايفر فريش لالستيراد والتصدير والتبريد   -عبد الكريم احمد سيد  وشركاه 

 تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الساحل  -شارع كورنيش النيل  2

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

والمنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات  الموالح بجميع انواعها - 31الفئة 

 31والفواكه والخضروات الطازجة الواردة بالفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كال على حدى في الوضع العادى   --البيانات التجارية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

492 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5300535 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة بيراميدر للتصنيع الزراعى طارق واحمد حمدى عبد الرحيم سليمان وشركائهم 

 شركة توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محافظة   -الرمال  -( فصل ثان 1ج الزمام رقم )حار -مركز ابو حماد بحوض الجبل 

 الشرقية 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31الفواكه والخضروات والموالح الطازحه وكلها وارده بالفئة  - 31الفئة 
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    5361604 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 افراد -االيمان لالستيراد والتصدير  -محمد حسين عبد المعطى حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه -اسنيت ش داير الناحيه بملك حسين عبد المعطى حسين مركز كفر شكر

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 31الفئة 
 

-----------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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369603 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ة للعطارة و المواد الغذائية الخماسي -ممدوح احمد االجوة وشركاة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 146قطعة رقم  -أ  3مبني  -مجمع مبارك الصناعي  - 966,  960الوحدتين 

 الجيزة -اكتوبر  6 -المنطقة الصناعية الثالثة 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 31الفئة 
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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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363042 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسة-فرد  -ايمن افندى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد   -قسم شرق  -الدور االول  1شارع صالح سالم ومحمد محمود شقة  60

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31جميع منتجات الفئة  - 31الفئة 
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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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة مفضل للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة  19516بلوك  13،  19،  11،  15،  0،  4،   3،    9القطع ارقام  

 القاهرة  -العبور  -الصناعية 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

الفواكه و الخضروات الطازجة و جميع  -بقوليات  -الحاصالت الزراعية  - 31الفئة 

 دون غيرها  31منتجات الفئة 
 

-------  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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364913 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة مفضل للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة  19516ك بلو 13،  19،  11،  15،  0،  4،   3،    9القطع ارقام  

 القاهرة  -العبور  -الصناعية 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

الفواكه و الخضروات الطازجة و جميع  -بقوليات  -الحاصالت الزراعية  - 31الفئة 

 دون غيرها 31منتجات الفئة 
 

--------االشتراطات        :      
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498 

 

 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الدولية لالعالف واالنتاج الحيوانى  ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ميدان تريومف  -ش السيد ابو شادى  6

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31االعالف الواردة بالفئة رقم  - 31الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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499 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5399005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/52/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

االسهم بموجب قوانين جمهورية شركة  خاصة محدودة ب -شركة ارما المحدودة 

 موريشيوس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 39جميع  المنتجات الواردة بالفئة  - 39الفئة 
 

اص على االلوان االشتراطات        :      منح حق خ



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 

 

 

500 

 

 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5304241 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -ايمنا افندى        

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدخل قسم شرق الدور االول على يمين ال 1شارع صالح سالم ومحمد محمود شقة  60

 بورسعيد   -

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع منتجات الفئة  - 39الفئة 
 

االشتراطات        :               
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501 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5306043 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

محمد  -صنيع المسلى بجميع انواعه وخلط ومزج زيوت الطعام شركة ناشيونال فودز لت

 شركة توصية بسيطة -هاشم مهنى نجيب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة المنيا -بهدال  

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

المشروبات غير الكحولية و جميع  -مياة غازية  -مياة معدنية  -عصائر  - 39الفئة 

 (39تجات الفئة )من
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502 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5306259 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 26لسنة  0شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون رقم  -الصباح للصناعات الغذائية 

 والئحتة لالستثمار

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

إمتداد المنطقه الصناعيه الرابعه  10بلوك  95،12،10،16،16،15،2،0قام القطع ار

 مدينة برج العرب الجديده  االسكندرية 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع منتجات الفئه وبصفه خاصه جميع انواع العصائر والمياه الغازيه  - 39الفئة 

 دون غيرها 39والمياه المعدنيه الوارده بالفئه
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -الشتراطات        :      ا

وغيرها 707602مع العالمة رقم 
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503 

 

 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5300064 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -اوالد الشيخ للعصائر  مصنع -شريف فايز لويس غالى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنيا  -بملك / فريد لويس غالى مركز سمالوط  -الطيبه  

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 39العصائر الوارده بالفئه   - 39الفئة 
 

لوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على اال -االشتراطات        :      
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504 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5302446 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -جرين الند جروب للصناعات الغذائية ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 .U3-نطقة الصناعية الم- 156العاشر من رمضان القطعة رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 39الفئة 
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505 

 

 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369991 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نين المملكة العربية السعودية شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوا -شركة المراعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية -  11429الرياض  0094ص ب 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

المياه المعدنية و الغازية و غيرها من المشروبات غير الكحولية و الفواكه و  - 39الفئة 

و غيرها من المنتجات االخري لصنع المشروبات و عصائر الفاكهة و شراب 

 39المشروبات بالفئة  رقم 
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506 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  ديالوير  -مونستر انرجى كومبانى 

 المتحدة االمريكية  الواليات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 29062كورونا ، كاليفورنيا  -مونستر واى   1

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

المشروبات غير الكحوليه بما فى ذلك  المشروبات الغازيه ومشروبات  - 39الفئة 

حيق لصنع المشروبات بما فى ذلك المشروبات الطاقه والشراب والمركزات والمسا

 39الغازيه والمشروبات الطاقه بيره الواردة بالفئة رقم 
 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
 

 

 

507 

 

 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369665 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

ست وقائمة طبقا لقوانين شركة منطقة حرة تاس -شركة رانى ريفريشمينتس ش .م .ح 

 دولة االمارات العربية المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة  -دبى -، جبل على  12ال بي  - 1356 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

البيرة )شراب الشعير ( و المياه المعدنية و الغازية و غيرها من المشروبات  - 39الفئة 

الغير كحولية مشروبات مستخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه و شراب و 

 39مستحضرات اخري لعمل المشروبات و جميع المنتجات الواردة بالفئة 
 

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

وغيرها 766748بالعالمة 
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508 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364140 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة لبنانية -الوادى االخضر  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان -بيروت 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

المشروبات غير الكحولية  البيرة والمياه المعدنية والغازية وغيرها من - 39الفئة 

ومشروبات الفواكه وعصائر الفواكه واشربه ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات 

 39بالفئة 
 

-االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
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509 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات  -شركة متحدة تألفت وقائمة طبقا لقوانين والية نورث كارولينا  -أنك  -بيبسيكو

 المتحدة األمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 15066 -نيويورك  -بورشيس  -أندرسون هيل رود  655

 األمريكية

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

المشروبات   -عصير فواكه  -المشروبات بنكهة الفواكه   -مياه الشرب   - 39الفئة 

 دون غيرها  39الغازية الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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510 

 

 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360056 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جناكليس فينياردز للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش ثروت  9

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 39المنتجات الواردة بالفئة  - 39الفئة 
 

البيان التجارى المصاحب للعالمة التنازل 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366105 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ماماز فود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حلوان  -كورنيش النيل  -تقسيم جمعية ضباط الشرطة  1

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع منتجات الفئة  - 39الفئة 
 

-االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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512 

 

 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   -ماماز فود  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حلوان  -كورنيش النيل  -تقسيم جمعية ضباط الشرطة  1

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  39جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 39الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5301314 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/50/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة العبور  -  19552بلوك  - 1قطعة رقم 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33المشروبات الروحية الواردة بالفئة رقم  - 33الفئة 
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360054 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جناكليس فينياردز للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش ثروت  9

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 33منتجات الفئة  - 33الفئة 
 

تنازل عن البيان المصاحب للعالمة ال -االشتراطات        :      
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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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360056 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جناكليس فينياردز للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش ثروت  9

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 33منتجات الفئة  - 33الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/15/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يونال س ْا . شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرا .جى تى انترناش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، سويسرا  96، جنيف  11911، رو دى الجابيل ،  1 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ سواء المصنع او الغير مصنع ، تبغ السجائر ، تبغ الغليون ، تبغ للف  - 34الفئة 

يدويا ، تبغ مضغ ، تبغ السعوط ، السجائر ، السيجار ، سيجاريلو ) سجائر السجائر 

رفيع ( ، مواد للتدخين تباع بشكل منفصل او المخلوطة مع التبغ لغير األغراض الطبية 

، اوارق السجائر ، مباسم  34او العالجية ، سعوط ، مواد المدخنين المدرجة في الفئة 

 السجائر ، الثقاب
 

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

في الوضع العادى وعن البيانات التجارية  I.Gالحروف 



التجارة الداخليةجهاز تنمية   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/15/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

 س ْا . شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرا .جى تى انترناشيونال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، سويسرا  96، جنيف  11911، رو دى الجابيل ،  1 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ سواء المصنع او الغير مصنع ، تبغ السجائر ، تبغ الغليون ، تبغ للف  - 34الفئة 

، تبغ مضغ ، تبغ السعوط ، السجائر ، السيجار ، سيجاريلو ) سجائر السجائر يدويا 

رفيع ( ، مواد للتدخين تباع بشكل منفصل او المخلوطة مع التبغ لغير األغراض الطبية 

، اوارق السجائر ، مباسم  34او العالجية ، سعوط ، مواد المدخنين المدرجة في الفئة 

 السجائر ، الثقاب
 

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

في الوضع العادى  وعن البيانات التجارية   I.Gالحروف  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5310142 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/53/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة كورية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين  - كى تى اند جى كوربوريشن

 جمهورية كوريا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيل ، دايدوك ، جو ، دايجون ، جمهورية كوريا  -، بيوتكوت  61

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

يغ التبغ والسجائر والسيجار ونشوق )سعوط ( واوراق السجائر وانابيب الت - 34الفئة 

ليست من معدن نفيس ومرشحات للسجائر وعلب السجائر ليست من معدن نفيس 

وجراب تبغ ووالعات السجائر ليست من معدن نفيس وعيدان ثقاب ومنظفات غليون 

التبغ وطفايات سجائر ليست من المعدن النفيس وقطاعات السيجار وجميع هذة المنتجات 

 دون غيرها   34واردة بالفئة 
 

على حدى  CUSQAN:      التنازل عن المقطع        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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5393014 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/52/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن   -محمد سيد وشركاه   -شركة جوهرة باب البحر التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -باب الشعرية  -رع باب البحر شا 26

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34جميع منتجات الفئة  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5393016 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/52/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن   -وشركاه  محمد سيد  -شركة جوهرة باب البحر التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -باب الشعرية  -شارع باب البحر  26

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34جميع منتجات الفئىة  - 34الفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5343054 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/11/9516 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -فيليب موريس برودكتس اس . ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا  -نيو شاتيل  9555 - 3كيو جينير نيود 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

ر ، السيجار التبغ الخام أو المصنوع ، منتجات التبغ ، السيجار والسجائ - 34الفئة 

يلوس ، التبغ المستخدم في لف السجائر ، تبغ الغليون ، تبغ للمضغ ، نشوق ، بدائل التبغ 

)ليس ألغراض طبية( ، السجائر اإلليكترونية ، منتجات التبغ ألغراض تسحينها ، 

األجهزة اإلليكترونية وأجزائها ألغراض تدفئة السجائر أو التبغ من أجل اإلفراج التي 

ى النيكوتين الهباء الجوي لالستنشاق أدوات التدخين ، ورق السجائر ، تحتوي عل

وأنابيب السجائر ، أعقاب السجائر ، وعلب التبغ ، شنط السجائر ، منافض السجائر ، 

 دون غيرها 34واألنابيب ، أدوات لف السجائر للجيب والوالعات وأعواد الثقاب بالفئة 
 

التنازل  -منح حق اسبقية  -وغيرها 766252مرتبطة مع العالمة االشتراطات        :      العالمة 

فى الوضع العادى كال على حدى CroAوكلمة I  Cعن الحروف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361310 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا  -ليمتيد  تشينا توباكو هانن انديستيرال كومبانى

 لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية الصين الشعبية -هانن ’ شانجشا ’ , ونجيليا ميدل رود  3سيكشن  100

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

عشاب توباكو مضغ التبغ نشوق السيجار السجائر السيجار الصغير اال  - 34الفئة 

للتدخين زجاجات النشوق مستلزمات السجائر انابيب التبغ قاطعات السيجار حاملى 

السجائر وليس من المعادن الثمينة ماكينة جيب للف السجائر المتداول مباسم الصحاب 

السجائر مباسم الصحاب السيجار مرشحات السجائر مرشحات السيجار منظفات 

بيب )النابيب التبغ( علب التبغ وليس من المعادن االنابيب )النابيب التبغ( رفوف االنا

الثمينة اعواد الكبريت علب الكبريت وليس من المعادن الثمينة منافض السجائر وليس 

من المعادن التمينة للمدخنين منافض سجائر حجرية تصفية حزمة خيوط للسيجارة ورق 

من المعادن الثمينة  سجائر علب السجائر وليس من المعادن الثمينة علب السيجار وليس

ورقة ماصة النابيب التبغ اكياس التبغ الوالعات للمدخنين السجائر التى تحتوى على 

بدائل التبغ وليس الغراض طبية السجائر االلكترونية حلول النيكوتين السائل 

الستخدامها فى السجائر االلكترونية مبخرات الفم للمدخنين حاويات غاز لوالعات 

ات بخالف الزيوت االساسية الستخدامها فى السجائر االلكترونية السيجار المنكه

 دون غيرها 34وجميعها تقع بالفئة 
 

وغيرها 7687226العالمة 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369565 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -بريتش أمريكان توباكو ) براندز ( ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بى جى ، المملكة المتحدة 9ار  9تمبل بليس ، لندن ، دبليو سى  4جلوب هاوس ، 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ ، بدائل التبغ ) غير السجاير ، التبغ الخام أو المصنع ، منتجات  - 34الفئة 

المخصص لالغراض الطبية ( السيجار ، السجاريلوس ، الوالعات ، الثقاب ، ادوات 

المدخنين ، ورق السجاير ، انابيب السجاير ، فالتر السجاير ، ادوات جيب خاصة بلف 

،  السجاير ، االت تمسك باليد لدفع التبغ داخل االنابيب الورقية ، السجاير االلكترونية

دون  34سوائل للسجاير االلكترونية ، منتجات تبغ بغرض تسخينها الواردة بالفئة 

 غيرها
 

7486584العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

524 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/51/9510 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 شركة تضامن  -محمد مصطفى محمد حسين وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجمالية  -الصنادقية   -زقاق االمدق   4

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34ورق السجاير الوارد بالفئة رقم  - 34الفئة 
 

ع العادى االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوض
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363160 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين اندونيسيا -ان . فى سيماترا توباكو تريدنج كومبانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اندونيسيا -ج سيناترا اتارا بيماتن 3جاالن باتمورا رقم 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

السجائر )سجائر كريك( السيجار التوباكو ورق السجائر فالتر السجائر  - 34الفئة 

 دون غيرها 34ادوات التدخين الوالعات الكبريت وجميعها بالفئة 
 

778806العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -شركة طريق الحرير الجديد للصناعه والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  الجيزة -اكتوبر اول  6 -طريق الواحات  -حدائق الفردوس  430ف 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 34الوالعات الواردة بالفئة  - 34الفئة 
 



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
 

 

 

527 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363602 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -شركة طريق الحرير الجديدة للصناعه والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر اول الجيزة 6حدائق الفردوس طريق الواحات  430ف 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 34الوالعه الواردة بالفئة  - 34الفئة 
 

----------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

528 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -شركة طريق الحرير الجديدة للصناعه والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر اول الجيزة 6حدائق الفردوس طريق الواحات  430ف 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  34الوالعه الواردة بالفئة  - 34الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364949 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -بريتش أمريكان توباكو ) براندز ( ليمتيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة  -بى جى 9ار 9سي  تمبل بليس دبليو 4جلوب هاوس 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

بدائل التبغ ) غير المخصص لألغراض  -التبغ الخام او المصنع  -السجاير  - 34الفئة 

 -أدوات المدخنين  -الثقاب  -الوالعات للمدخنين  -السجاريلوس  -السيجار  -الطبية ( 

 -أدوات جيب خاصة بلف السجاير  -تر السجاير فال -انابيب السجاير  -ورق السجاير 

سوائل  -السجاير االلكترونية  -االت تمسك باليد لدفع التبغ داخل االنابيب الورقية 

أجهزة الكترونية واجزائها  -منتجات تبغ خاصة بغرض تسخينها  -للسجاير االلكترونية 

 دون غيرها  34لفئة بغرض تسخين التبغ وبدائل التبغ لغرض االستنشاق  الواردة با
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364943 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -بريتش أمريكان توباكو ) براندز ( ليمتد 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة  -بى جى  9ار 9دبليو سي  -لندن   -تمبل بليس  4جلوب هاوس 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

بدائل التبغ ) غير المخصص لألغراض  -التبغ الخام او المصنع  -السجاير   - 34الفئة 

 -لمدخنين أدوات ا -الثقاب  -الوالعات للمدخنين  -السجاريلوس  -السيجار  -الطبية ( 

 -أدوات جيب خاصة بلف السجاير  -فالتر السجاير  -انابيب السجاير  -ورق السجاير 

سوائل  -السجاير االلكترونية  -االت تمسك باليد لدفع التبغ داخل االنابيب الورقية 

أجهزة الكترونية واجزائها  -منتجات تبغ خاصة بغرض تسخينها  -للسجاير االلكترونية 

 دون غيرها  34تبغ وبدائل التبغ لغرض االستنشاق  الواردة بالفئة بغرض تسخين ال

 

 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5162966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/52/9554 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -  ANKALالكان  -شركة محمد محمود نصير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة  -الدقى  -ميدان المساحة  9

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 15فى مجال الفئة   30االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 30الفئة 
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5966964 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/11/9511 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -  F.Hاتش اف   -الكترو فارس لالدوات الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رة القاه -الجمالية   -كفر الزغارى  -حارة السروجى  9

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال مستلزمات االدوات الكهربائية 30استيراد وتصدير بالفئة  - 30الفئة 
 

كال  AIAMQNQ  U E F -اف  -اتش   -الكترو   -االشتراطات        :      التنازل عن كال من 

 -على حدى وفى الوضع العادى 
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    5966493 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/56/9519 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -شبرا  -شارع المستشفى  43 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع  30تيراد و التصدير واالعمال التجارية الوارده بالفئة وكاالت االس - 30الفئة 

 فقط 31في مجال الفئه  30الخدمات الوارده بالفئة 
 

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

 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5906905 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/53/9513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية   -فرد  -ليدى ستايل  -عواطف حمدى على عبد الرحيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -حدائق القبة  -امتداد ولى العهد  36

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

ارب واالسكارف الوارد بالفئة فى مجال االيش 30االستيراد والتصدير بالفئة  - 30الفئة 

90 
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/15/9513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ه مصريه بنظام المناطق الحره الخاصهشركه مساهم -شركة هامه للصناعات الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -مدينه الصالحيه الجديده  -المنطقه الصناعيه الثانيه  

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 31فى مجال الفئه  30التصدير واالستيراد الوارد بالفئه  - 30الفئة 
 

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

فى الوضع العادى  Zزد 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920656 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/59/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

انية شركة يون-فولى فولى كوميرشيال مانيوفاكشرنج اند تكنيكال سوسيتية انونيم 

 مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-الكيلو الثالث والعشرون من اثينا الميا هايواى واجيوس ستيفانوس اتيكا .جى ار 

 اليونان  14060

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خجمات متاجر البيع بالقطاعى على  -خدمات متاجر البيع بالقطاعى  - 30الفئة 

بما فى ذلك خدمات الطلب بالبريد والبيع عن طريق االنترنت  -االنترنت ) اون الين ( 

خمات  البيع بالقطاعى   -خدمات االعالن  من خالل وسائط رقمية وخاصة االنترنت  -

فى مجال المالبس واغطية الراس والبسة القدم والمجوهرات ولوازم واكسسوارات 

خدمات تجميع تشكيلية  -الموضة  وحقائب االيدى وجميع انواع  الحقائب والساعات 

واسعة من البضائع لصالح الغير بما فى ذلك جميع المنتجات المذكورة اعاله لتمكين 

خدمات بيع  بالقطاعى  -الزبائن بطريقة مناسبة من مشاهدة وشراء تلك البضائع 

خدمات تقديم  -لمنتجات من خالل متاجر على الشوارع الرئيسية واالسواق الحرة 

اعاله -فيما يتعلق بخدمات البيع بالقطاعى تتعلق بالبضائع المذكورة  معلومات ونصائح 

استشارات ادارة االعمال بما فى ذلك تقديم المساعدات والنصائح فى اقامة متاجر البيع  -

 دون غيرها 30بالتجزئة فى مجال  البضائع المذكورة اعاله  والواردة بالفئة 
 

756242بطة بالعالمة رقماالشتراطات        :      العالمة مرت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5353096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/56/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدودة تأسست طبقا لقوانين مصر -شركة أجريمانكو للزراعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

امبابة  165ب  -كز الجزيرة العربية االدارى ص ش الهرم الجيزة مصر مر 496

 مصر 19411

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن لالعالف واالدوية والمواد البيطرية والزراعيه ادارة  - 30الفئة 

وتوجيه االعمال لالعالف واالدويه والمواد البيطريه والزراعيه تجارة الجمله والتجزئه 

االدويه والمواد البيطريه والزراعيه  استيراد وتصديرلالعالف واالدويه فى االعالف و

والمواد البيطريه والزراعيه تجارة الجمله والتجزئه لالعالف واالدويه البيطريه والمواد 

البيطرية والزراعيه تجارة المعدات واالدوات واالت لالعالف واالدويه والمواد 

زم الدواجن لالعالف واالدويه والمواد البيطريه البيطريه والزراعيه بيع معدات ولوا

 والزراعيه تجارة كافة لوازم النحل لالعالف واالدويه والمواد البيطريه والزراعيه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5353092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/56/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدودة تأسست طبقا لقوانين مصر -عة شركة أجريمانكو للزرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

امبابة  165ب  -ش الهرم الجيزة مصر مركز الجزيرة العربية االدارى ص  496

 مصر 19411

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

عيه ادارة الدعاية واالعالن لالعالف واالدوية والمواد البيطرية والزرا - 30الفئة 

وتوجيه االعمال لالعالف واالدويه والمواد البيطريه والزراعيه تجارة الجمله والتجزئه 

فى االعالف واالدويه والمواد البيطريه والزراعيه استيراد وتصديرلالعالف واالدويه 

والمواد البيطريه والزراعيه تجارة الجمله والتجزئه لالعالف واالدويه البيطريه والمواد 

طرية والزراعيه تجارة المعدات واالدوات واالت لالعالف واالدويه والمواد البي

البيطريه والزراعيه بيع معدات ولوازم الدواجن لالعالف واالدويه والمواد البيطريه 

والزراعيه تجارة كافة لوازم النحل لالعالف واالدويه والمواد البيطريه والزراعيه فئة 

 دون غيرها 30

 
 

------------:            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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5314011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/53/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة الدولية لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش الثورة  09

 30 : المةــــــات العـــئف
 

 دون غيرها 30الدعايه واالعالن واالعمال التجاريه الواردة  بالفئة  - 30الفئة 
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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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5314019 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/53/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة مصرية شركة -الشركة الدولية لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع الثورة  09

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 30الدعايه واالعالن واالعمال التجاريه  الواردة بالفئة  - 30الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5314099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/53/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة ايطالية -بولغارى ش . م ، 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 روما ، ايطاليا 55106لونغوتيفيرى مارتزيو ،  11

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

ى وكافة الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتب - 30الفئة 

 90فيما عدا منتجات الفئه  30خدمات االعمال التجارية والخدمات 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5312009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/56/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مسياهمة -الشركة الدولية لالستثمار  العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش الثورة  09

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 30خدمات الدعايه واالعالن الواردة بالفئة  - 30الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5399001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/52/9510 

 :لالتسجي إسم طالب
 

شركة  خاصة محدودة باالسهم بموجب قوانين جمهورية  -شركة ارما المحدودة 

 موريشيوس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور الخامس ، البرج الثالث ، نكستراكوم ، سيبيرسيتي ، ابيني ، جمهورية 

 موريشيوس

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 39، 35،  92،  3فى مجال الفئات  30فئة جميع  الخدمات الواردة بال - 30الفئة 
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5393930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/52/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يمنى -ادارة عضو مجلس  -نجيب محفوظ على سعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش الثورة  09

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعايه واالعالن واالعمال التجاريه واالستيراد والتصدير  بالفئة  - 30الفئة 

 فقط ( 35،  92دون غيرها )فى مجال الفئات   30
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    5390406 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/51/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عبد الرحمن محمود عالء سعد الجمل )اسواق الجمل ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم المنتزة  -ش السوق خلف مسجد المندرة 

 30 : مةالــــــات العـــفئ
 

 -الدعاية واالعالن  -سلسلة محالت تجارية  -خدمات سوبر ماركت  - 30الفئة 

 دون غيرها 30التوكيالت التجارية وجميعها بالفئة 
 

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

وغيرها 676028مع 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 - 249 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5335551 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/59/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤلفة طبقا لقوانين دولة االمارات  -سوق أبو ظبى العالمى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ص.ب  -المارية  جزيرة -ميدان سوق أبو ظبى العالمى  -بناية سوق أبو ظبى العالمى 

 االمارات العربية المتحدة -أبو ظبى  - 111222

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي؛  - 30الفئة 

المعارض التجارية؛ إدارة أعمال العقارات؛ توفير وإدارة المرافق المكتبية؛ خدمات 

واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال التجارية؛ المساعدة في إدارة األعمال الدعاية 

التجارية؛ تقييمات األعمال؛ إدارة األعمال التجارية واالستشارات التنظيمية؛ إدارة 

مشروعات األعمال؛ إدارة األعمال )لآلخرين(؛ المساعدة في اإلدارة التجارية 

والعالقات العامة؛ تنظيم المعارض والصناعية؛ خدمات التسويق؛ خدمات الدعاية 

والمعارض التجارية لغايات تجارية أو دعائية؛ تأجير المساحات اإلعالنية؛ تأجير وقت 

للدعاية واإلعالن في وسائل اإلعالم؛ خدمات التجارة اإللكترونية؛ المحاسبة؛ تدقيق 

ل؛ الحسابات؛ تقييمات األعمال؛ استشارات األعمال المهنية؛ معلومات األعما

استفسارات األعمال؛ استشارات تنظيم األعمال أبحاث األعمال؛ المساعدة في اإلدارة 

التجارية أو الصناعية؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوبية؛ تجميع 

اإلحصائيات؛ التنبؤات االقتصادية؛ خبراء الكفاية؛ إدارة الملفات المبرمجة؛ استشارات 

أعمال سلطات الترخيص؛ إدارة أعمال سلطات المناطق  إدارة شؤون الموظفين؛ إدارة

الحرة االقتصادية؛ إدارة أعمال سلطات المناطق الحرة المالية؛ إدارة أعمال السلطات 

التنظيمية؛ خدمات التداول المباشر؛ إدارة أعمال شركات التداول المباشر؛ مسك 

لمكاتب للشركات؛ سجالت الشركات؛ إدارة الشركات ]لآلخرين[؛ خدمات سكرتارية ا

خدمات أعمال المراقبة وإدارة بيانات تشغيل األعمال؛ إدارة حسابات العمالء؛ حساب 

وتسجيل وتكوين وتجميع وتنظيم اإلحصائيات وأرقام المؤشرات المتعلقة بمعدالت 

البورصات واألوراق المالية التجارية ومعدالت الفائدة واألسعار وأسعار الصرف 

االقتصادية؛ خدمات معلومات وأبحاث األعمال بمساعدة  وغيرها من البيانات

الحاسوب؛ خدمات المعلومات اإلحصائية؛ إعداد وتخزين عروض األسعار لمؤشرات 

وأسعار البورصات؛ خدمات استشارات األعمال؛ خدمات وكاالت المعلومات التجارية؛ 

مال؛ خدمات نشر النصوص الدعائية؛ نسخ الوثائق؛ إعداد معلومات وإحصائيات األع

معالجة البيانات؛ إعداد واستخراج المعلومات بشأن أسعار الصرف؛ تجميع أدلة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

األعمال؛ إدارة التخطيط ومسح األرباح )التقييم(؛ البحث عن كفالة؛ توفير المعلومات 

فيما يتعلق بكافة هذه الخدمات بما في ذلك توفير المعلومات عن هذه الخدمات عبر شبكة 

 30ئة رقم حاسوب عامة بالف
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5331960 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/59/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -أكتوبر   6مدينة  -ب  المنطقة الصناعية  142 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

محالت بيع أجهزه المحمول والدعايه واالعالن وادارة وتوجيه االعمال  - 30الفئة 

والمعارض وتفعيل النشاط المكتبى بما فيها خدمات بحوث وتقييم االعمال والخدمات 

متعلقه بالدعايه والترويج العمال النقل وتوزيع النشرات التعريفيه واستيراد وتصدير ال

فيما عدا اللمبات الكهربائيه وكذا  11فى مجال الفئه  30وتوكيالت تجاريه بالفئة رقم 

 فيما عدا االدوات الكهربائيه  2فى مجال الفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5303502 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/56/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -سيستم بانل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المقطم -الهضبة الوسطي  - 6614عمارة رقم 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الواح من المعدن الواردة  30االستيراد و التصدير الوارد بالفئة  - 30الفئة 

 6بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5304064 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/56/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مسئولية محدودةشركة ذات  -شركة جرينز تونتى فور سفن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى الجديدة  -تقسيم الالسلكى  -ش الشعراوى  16

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 في مجال البرمجيات 30اعمال تجارية الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

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

666205العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

551 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 236 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5304249 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ايمنا افندى -ايمن ابو خضير العجمى شاهين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول على يمين المدخل قسم شرق  1ع صالح سالم ومحمد محمود شقة شار 60

 بورسعيد   -

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 30استيراد المواد الغذائية والحلويات بالفئة  - 30الفئة 
 

-----------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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5300096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/50/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة )   -اختين ديزاين للمصنوعات والمشغوالت الجلدية 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ثكنات المعادى  -شارع القنال  2

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التجزئة فى مجال )المالبس، والمالبس الداخلية، واألحذية، وأغطية   - 30الفئة 

الرأس ، واألزياء واإلكسسوارات، والمجوهرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس 

 الجلدية(. خدمات التجزئة في مجال اكسسوارات المنزل.  خدمات التجزئة فى مجال

بياضات لالستعمال المنزلي. خدمات التجزئة عبر منافذ البيع التجارية فيما يتعلق 

بالبضائع المخزونة والمخفض اسعارها، وتشمل المالبس، مالبس داخلية، واألحذية، 

وأغطية الرأس ، واالكسسوارات واالكسسوارات المنزلية، بياضات لالستعمال المنزلي 

تعة، والمالبس الجلدية. خدمات الجملة في مجال ، والمجوهرات، والحقائب، واألم

)المالبس، المالبس الداخلية، األحذية، وأغطية الرأس ، األزياء واالكسسوارات، 

المجوهرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس الجلدية(. خدمات تجارة الجملة في مجال 

ل المنزلي. اكسسوارات المنزل بالجملة.خدمات الجملة في مجال بياضات لالستعما

خدمات تجارة الجملة عبر منافذ البيع التجارية فيما يتعلق بالبضائع المخزونة والمخفض 

اسعارها، وتشمل المالبس، مالبس داخلية، واألحذية، وأغطية الرأس ، واالكسسوارات 

واالكسسوارات المنزلية، بياضات لالستعمال المنزلي ، والمجوهرات، والحقائب، 

بس الجلدية. خدمات التجارة اإللكترونية، وتشمل االمداد بالمعلومات واألمتعة، والمال

عن المنتجات عبر شبكات االتصاالت ألغراض الدعاية والمبيعات، خدمات إدارة 

األعمال المتعلقة بالتجارة اإللكترونية، خدمات االعمال وتشمل تيسير المعامالت 

ة؛ المعلومات واألخبار عن التجارية عن طريق شبكات الحاسوب المحلية والعالمي

األعمال والنصح للمستهلكين، خدمات االستيراد والتصدير فيما يتعلف بمجال المالبس، 

مالبس داخلية، واألحذية، وأغطية الرأس ، واالكسسوارات واالكسسوارات المنزلية، 

بياضات لالستعمال المنزلي ، والمجوهرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس الجلدية. 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

شر مواد الدعاية واإلعالن، نشر نصوص الدعاية واإلعالن، ترويج المبيعات ن

]لآلخرين[، تحديث لصق اإلعالنات من مواد الدعاية واإلعالن بالبريد المباشر، وتشمل 

توزيع عينات ،عرض السلع، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 

اإلعالمية، تنظيم المعارض لغايات  المبيعات، دعاية وإعالن، وتشمل صياغة الخطط

تجارية أو دعائية، كفالة ورعية الدعاية واالعالن، خدمات ادارة االعمال، ادارة 

االعمال، خدمات تسجيل البيانات ومعالجتها، وتشمل التقاط، تجميع وممنهجة ترتيب 

تر، تنظيم للبيانات، إدارة الملفات المبرمجة، تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيو

المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، المساعدة في إدارة األعمال، إستشارات في 

إدارة وتنظيم األعمال، المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية، اإلعالن 

والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر، الخدمات اإلعالنية والترويجية وخدمات 

ة بها، وجميعها مقدمة عبر االنترنت من خالل قاعدة بيانات او شبكات المعلومات المتعلق

الكمبيوتر العالمية )بما في ذلك المواقع االلكترونية(، خدمات االمداد بالطلبات المبرمجة 

عبر االنترنت، نشر المعلومات التجارية عن طريق شبكات الكمبيوتر المحلية والعالمية 

 ( دون غيرها30ه  )وجميع المنتجات الوارده بالفئ
 

--------------االشتراطات        :      
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5306069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/52/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

اعمار المدينة لتجارة وتوريد ومقاوالت منتجات دهانات  -احمد محمود عبد الفتاح فراج 

 فرد مصرى الجنسية  -ات  وتشطيب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شارع سعد الدين عمارة السالم بملك / محمد احمد عبد الرؤوف اول طنطا  06

 الغربية

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد و التصدير و المحالت التجارية و التوكيالت التجارية  - 30الفئة 

 (9( فى مجال الفئة )30الواردة بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5306064 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/52/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

اعمار المدينة لتجارة وتوريد ومقاوالت منتجات دهانات  -احمد محمود عبد الفتاح فراج 

 فرد مصرى الجنسية  -وتشطيبات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شارع سعد الدين عمارة السالم بملك / محمد احمد عبد الرؤوف اول طنطا  06

 الغربية

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد و التصدير و المحالت التجارية و التوكيالت التجارية  - 30الفئة 

 (9( فى مجال الفئة )30الواردة 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5306066 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/52/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -عبد العظيم محمود عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر  -شارع محمد توفيق وهبي  9

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد و التصدير و المحالت التجارية و التوكيالت التجارية  - 30لفئة ا

 (90( فى مجال الفئة )30الواردة بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5306265 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/52/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سئولية محدودة شركة ذات م -شركة ديجي سكوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع  - 6المنطقة  -الحي االول  - 9حجره رقم  1شقه رقم  -الدور االول  - 911فيال 

 القاهرة -القاهره الجديدة  -الخامس 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 30الديجيتال ماركتينج الوارد بالفئة  - 30الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5306261 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/52/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية  -اختين ديزاين للمصنوعات والمشغوالت الجلدية )ش ذ م م( 

 محدوة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ثكنات المعادى  -نال ش الق 2

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التجزئة فى مجال )المالبس، والمالبس الداخلية، واألحذية، وأغطية  - 30الفئة 

الرأس ، واألزياء واإلكسسوارات، والمجوهرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس 

منزل.  خدمات التجزئة فى مجال الجلدية(. خدمات التجزئة في مجال اكسسوارات ال

بياضات لالستعمال المنزلي. خدمات التجزئة عبر منافذ البيع التجارية فيما يتعلق 

بالبضائع المخزونة والمخفض اسعارها، وتشمل المالبس، مالبس داخلية، واألحذية، 

وأغطية الرأس ، واالكسسوارات واالكسسوارات المنزلية، بياضات لالستعمال المنزلي 

والمجوهرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس الجلدية. خدمات الجملة في مجال  ،

)المالبس، المالبس الداخلية، األحذية، وأغطية الرأس ، األزياء واالكسسوارات، 

المجوهرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس الجلدية(. خدمات تجارة الجملة في مجال 

جملة في مجال بياضات لالستعمال المنزلي. اكسسوارات المنزل بالجملة.خدمات ال

خدمات تجارة الجملة عبر منافذ البيع التجارية فيما يتعلق بالبضائع المخزونة والمخفض 

اسعارها، وتشمل المالبس، مالبس داخلية، واألحذية، وأغطية الرأس ، واالكسسوارات 

، والحقائب، واالكسسوارات المنزلية، بياضات لالستعمال المنزلي ، والمجوهرات

واألمتعة، والمالبس الجلدية. خدمات التجارة اإللكترونية، وتشمل االمداد بالمعلومات 

عن المنتجات عبر شبكات االتصاالت ألغراض الدعاية والمبيعات، خدمات إدارة 

األعمال المتعلقة بالتجارة اإللكترونية، خدمات االعمال وتشمل تيسير المعامالت 

كات الحاسوب المحلية والعالمية؛ المعلومات واألخبار عن التجارية عن طريق شب

األعمال والنصح للمستهلكين، خدمات االستيراد والتصدير فيما يتعلف بمجال المالبس، 

مالبس داخلية، واألحذية، وأغطية الرأس ، واالكسسوارات واالكسسوارات المنزلية، 

األمتعة، والمالبس الجلدية. بياضات لالستعمال المنزلي ، والمجوهرات، والحقائب، و

نشر مواد الدعاية واإلعالن، نشر نصوص الدعاية واإلعالن، ترويج المبيعات 

]لآلخرين[، تحديث لصق اإلعالنات من مواد الدعاية واإلعالن بالبريد المباشر، وتشمل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

توزيع عينات ،عرض السلع، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 

ية وإعالن، وتشمل صياغة الخطط اإلعالمية، تنظيم المعارض لغايات المبيعات، دعا

تجارية أو دعائية، كفالة ورعية الدعاية واالعالن، خدمات ادارة االعمال، ادارة 

االعمال، خدمات تسجيل البيانات ومعالجتها، وتشمل التقاط، تجميع وممنهجة ترتيب 

ومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم للبيانات، إدارة الملفات المبرمجة، تجميع المعل

المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، المساعدة في إدارة األعمال، إستشارات في 

إدارة وتنظيم األعمال، المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية، اإلعالن 

جية وخدمات والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر، الخدمات اإلعالنية والتروي

المعلومات المتعلقة بها، وجميعها مقدمة عبر االنترنت من خالل قاعدة بيانات او شبكات 

الكمبيوتر العالمية )بما في ذلك المواقع االلكترونية(، خدمات االمداد بالطلبات المبرمجة 

عبر االنترنت، نشر المعلومات التجارية عن طريق شبكات الكمبيوتر المحلية والعالمية 

 ( دون غيرها.30وجميع المنتجات الوارده بالفئه  )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5306496 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/52/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -نماء لصناعه االعالف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ة الخدمات بالمرحلة الثانية / المنطقة الصناعية بقويسنا ( منطق A/  131القطعه رقم ) 

 المنوفية -

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد و التصدير و يافطة المحالت التجارية باعتبارها من  - 30الفئة 

 ( 92 -1( فى مجال الفئات ) 30االعمال االدارية الواردة بالفئة )
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5306656 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -المتحده للصناعات النسيجيه يونيتكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

فور سوق االحد ناحيه ش أبو بكر الصديق عزبه عثمان شبرا ش كريستال عص 10

 الخيمه اول محافظه القليوبيه 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت تجاريه والتوكيالت التجاريه الوارده  - 30الفئة 

 ( 90دون غيرها )في مجال الفئة    30بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5306650 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الشركة المتحده للصناعات النسيجيه يونيتكس شركة تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ديق عزبه عثمان شبرا ش كريستال عصفور سوق االحد ناحيه ش أبو بكر الص 10

 الخيمه اول محافظه القليوبيه 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجاريه والتوكيالت التجاريه  - 30الفئة 

 دون غيرها 90في مجال الفئة  30الوارده بالفئة 
 

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

 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    5306253 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 26لسنة  0شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون رقم  -الصباح للصناعات الغذائية 

 والئحتة لالستثمار

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

داد المنطقه الصناعيه الرابعه إمت 10بلوك  95،12،10،16،16،15،2،0القطع ارقام 

 مدينة برج العرب الجديده  االسكندرية 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير واالعمال التجاريه والتوكيالت التجاريه وخدمات  - 30الفئة 

تسويق المواد الغذائيه واليفط  واسماء المحالت وخدمات عرض وترويج السلع 

 (.39()92فى مجال الفئتين ) 30ده بالفئه والمنتجات الوار
 

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

وغيرها 786856مع 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5300644 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/15/9516 

 :التسجيل طالبإسم 
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -  20152واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو  ان  415

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

تحديد ترويج بضائع وخدمات اآلخرين، انشاء خدمات االعالن والتسويق وبال - 30الفئة 

فهارس معلومات ومواقع وغيرها من المصادر المتوفرة على شبكات حاسوب عالمية 

وغيرها من شبكات االتصاالت لآلخرين، خدمات استيفاء الطلبات،  توفير معلومات 

رة حول المنتجات بهدف المساعدة على اختيار مجموعة من السلع االستهالكية المختا

لتلبية حاجات المستهلك، خدمات متاجر البيع بالتجزئة على الخط مباشرة )االنترنت( 

والتي تضم مجموعة واسعة من السلع االستهالكية لآلخرين، خدمات متاجر البيع 

بالتجزئة والتي تضم مجموعة واسعة من السلع االستهالكية لآلخرين، خدمات متاجر 

)االنترنت( التي تضم المالبس واالحذية واكسسوارات البيع بالتجزئة على الخط مباشرة 

االناقة وحقائب اليد والمجوهرات، خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تضم المالبس 

واالحذية واكسسوارات االناقة وحقائب اليد والمجوهرات، توفير موقع الكتروني بحيث 

متعلقة بشراء منتجات يتمكن المستخدمين من وضع تقييمهم وتعليقاتهم وتوصياتهم ال

اآلخرين ألغراض تجارية، خدمات االعمال وبالتحديد توفير قواعد بيانات قابلة للبحث 

فى مجال الفئات  30على االنترنت وتضم بضائع البائعين والوارده بالفئه 

 والترد ضمن فئات أخرى 96،90،10،14
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق االسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 249 عدد

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5302602 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -خضر الدولية الستيراد و تصدير و توريد المواد الغذائية  -حاتم احمد على خضر  

 فرد مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع الجامعة القاهرة  13

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 31/  35/ 92فى مجال الفئة  30استيراد و تصدير الوارد بالفئة  - 30الفئة 
 

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

الحروف وعن البيانات التجارية كال على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    5365515 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   -كلين اب للتجاره والصناعه ش.ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -مصر الجديده  -ش جسر السويس  29

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال ويافطه المحاالت  - 30 الفئة

التجاريه وخدمات البيع وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن و 

 94-19في مجال الفئة  30التسويق بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5365505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -بلو بوكس للخدمات اللوجيستيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينة نصر  -الحى السابع  -ش االمام ابو حنيفه  35 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 30الدعايه واالعالن الوارده بالفئه   - 30الفئة 
 

على حدة وفى الوضع العادى d nAالتنازل عن بلو  -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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5365615 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -شركة الحاوى للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش شبين الكوم بملك / شعبان عبد الوهاب صديق محمد ثان االسماعيلية  69

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 31فى مجال الحاصالت الزراعية بالفئة  30استيراد وتصدير الواردة بالفئة  - 30الفئة 

 رهادون غي
 

على حدى roguaAnاالشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان ه التنازل عن كلمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

569 

 

 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5365666 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

  29لسنة  20و  26لسنة  0شركه مساهمه قانون  -شركة هامه للصناعات الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -مدينه الصالحيه الجديده  -المنطقه الصناعيه الثانيه 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الحاصالت الزراعيه  30االستيراد والتصدير الوارد بالفئه   - 30الفئة 

 31الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    5365666 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه بنظام المناطق الحره الخاصه-شركة هامة للصناعات الغذائيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه-مدينه الصالحيه الجديده-المنطقه الصناعيه الثانيه 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الحاصالت الزراعيه  30االستيراد والتصدير الوارد بالفئه   - 30الفئة 

 دون غيرها 31الوارده بالفئه 
 

التنازل عن  -التنازل عن البيان التجارى  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

فى الوضع العادى على حدى Zالحرف زد 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5365650 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة كويتية عامة  -أجيليتى للمخازن  العموميه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 13110كويت   -صافات  -  90410صندوق بريد 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات ادارة التوزيع والتدقيق واالدارة واالستشارات للموردين والتوريدات  - 30ة الفئ

واللوجستيات خدمات ادارة وتتبع امر الشراء خدمات ادارة االعمال واالشراف فى 

مجال تحسين تدفقات المخزون وادارة وشراء المخزون وتحسين الموجودات ومعالجة 

د خدمات ادارة وتدقيق استشارات االعمال االوامر وخدمات االستفادة من الموار

واللوجستيات والتخطيط والتوريدات خدمات عقود التخزين والمستودعات ادارة 

المشروعات المتعلقة بصفقات الشحن خدمات تلبية االوامر خدمات ادارة الشحن العالمية 

دارة خدمات التخليص الجمركى وتقديم الوثائق التخليص الصحى للبضائع المستوردة ا

النقل وبالتحديد اتخاذ الترتيبات فيما يتعلق بالحصول على الوثائق وغير الوثائق 

والصناديق والشحنات والطرود وتسليمها وتخزينها ونقلها عن طريق وسائل النقل 

الجوى والبرى ادارة الشئون اللوجستية وادارة السالمة والفحص وتدقيق االستجابة فى 

 2فى مجال الفئة  30ضع العالمات والواردة بالفئة رقم حالة الطوارئ والمطابقة وو

 دون غيرها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361165 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة قائمة طبقا لقوانين والية  -شركة اندرسين تاكس ال ال سى 

 وير الواليات المتحدة االمريكيةديال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 15536تى أتش فلور ، نيويورك ، نيويورك  10افينو أوف ذا امريكان ،  1166

 الواليات المتحدة االمريكية

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

لقة بها اعداد الضرائب والخدمات المقدمة من قبل االستشاريين المتع - 30الفئة 

استشارات ادارة االعمال الخدمات التى يقدمها االستشاريون فى مجال 

االستراتيجيةالتجارية وفى مجال تخطيط االعمال الخدمات التى يقدمها االسيتشاريون 

فيمايتعلق بالعمليات التجارية الخدمات التى يقدمها االستشاريون فى مجال عمليات 

السوق وخدمات تحليل المنافسة محاسبة خدمات  االندماج واالستحواذ وبيع الشركات

تقييم النشاط التجارى تقييم االعمال الخدمات التى يقدمها االستشاريون فيما يتعلق 

بالمحاسبة واعداد الضرائب والتجارة وادارة االعمال التجارية الخدمات التى يقدمها 

تقييم مخاطر االعمال  االستشاريون فيما يتعلق بادارة مخاطر االعمال التجارية خدمات

 دون غيرها 30بالفئة 
 

وغيرها 7776206العالمة 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361302 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -نمرتى  -ى البيوقى محمد عبد الرحيم عبد المقصود عيس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك خالد  -المنطقة الحادية عشر  -الدور الثانى علوى  -مول الجامعة  -مدينة السادات 

 المنوفية -السادات  -محمد عبد الغنى 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 2فى مجال المحمول بالفئة  30 االعمال التجارية الواردة بالفئة - 30الفئة 
 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا   -مايزو تكنولوجي كو ال تي دي  

 لقوانين الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مايزو تكنولوجي بيلدينج ,تكنولوجي اند انوفيشين كوست,زهواهي سيتي ,جانج دونج 

 الصين -بي ار 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 -ألغراض البيع بالتجزئة  -عرض السلع على وسائل االتصال  -اإلعالن  - 30الفئة 

لتجارية عن طريق توفير المعلومات ا -تنظيم المعارض ألغراض تجارية  او إعالنية 

اإلدارة التجارية للترخيص للبضائع والخدمات من اآلخرين  -موقع على شبكة االنترنت 

توفير سوق الكترونية للمشترين والبائعين للسلع والخدمات  -ترويج المبيعات لآلخرين  -

 -وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب  -وكاالت االستيراد والتصدير  -

 30صيانة البيانات في قواعد بيانات الحاسوب  بالفئة وتحديث و
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361654 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية  -فرد   -كريم رشدى كريم عبدد الرحمن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -قسم سيدى جابر  -سموحه  -شارع بهاء الدين الغورى  6ارة رقم عم 41شقة رقم 

 محافظة االسكندريه 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التجارة و االستيراد والتصدير والتوريدات والتوكيالت التجاريه   - 30الفئة 

 31فى مجال المنتجات الوارده بالفئه  30الوارده بالفئه 
 

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

ANAAU  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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361656 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -ت الزراعية  جرين واى لتصدير الحاصال -كريم رشدى كريم عبدالرحمن  

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة االسكندريه  -قسم سيدى جابر  -سموحه  -ش بهاء الدين الغورى  6عمارة رقم 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التجارة و االستيراد والتصدير والتوريدات والتوكيالت التجاريه  - 30الفئة 

 31فى مجال منتجات الفئه  30بالفئه الوارده 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -لتصدير التيسير ل -محمود جالل حسن عبد الفتاح  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك مصطفى احمد  -الدور الرابع   16مدخل ج شقه  36عماره  265النوباريه منطقه 

 البحيره  -مركز ابو المطامير   -محمد شريدح 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

ال الحاصالت الزراعيه الوارده فى مج 30استيراد وتصدير الوارد بالفئه  - 30الفئة 

 31بالفئه 
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369146 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -القصر لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -الشحات محمد وشركاه وليد 

 تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدنية نصر  -شارع مصطفى النحاس  04

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجية االعمال ويافطة المحاالت - 30الفئة 

التجارية وخدمات البيع وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن 

 9فى مجال الفئات  30والتسويق بالفئة رقم 
 

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 ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369905 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

تركى  -فرد  -لصاحبها عمر ينار سونمس  -االحسن الستصالح االراضي والتصدير  

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -سموحة  -شارع المستشار محمود العطار  39

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الحاصالت الزراعية بالفئة  30لتصدير الوارد بالفئة االستيراد وا - 30الفئة 

31 
 

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

فى الوضع العادى  Uايه 
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580 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369316 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية   -فرد  -بالميرا لألستيراد والتصدير  -منى ابراهيم سليم شبيب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -النزهه  -الشيراتون  -عمارات صقر قريش  60 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الحاصالت الزراعيه  30ه االستيراد والتصدير الوارد بالفئ  - 30الفئة 

 دون غيرها 31الوارده بالفئه 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369616 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -زهران ماركت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم الرمل  -زيزينيا  -ش احمد يحيى  34

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 30خدمات سوبر ماركت الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

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

778462رقم  العالمة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة فروتس كوست  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 9دور االرضي شقة ال -التجمع الخامس  -اول القاهرة الجديدة  -حي الدبلوماسيين  14

 القاهرة -

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الحاصالت الزراعية بالفئة  30االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 30الفئة 

31 
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369052 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  -ديبي مورجان ماكاو كوميرشيال اوفشور ال تى دى 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة ماكاو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سينترو كوميرشيال فيرست اى  - 655ايفينيدا. دو دى ار .رودريغو رودريغز ، رقم 

 ، ماكاو 50_15ناسيونال ، بى 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

االعالنات؛ ادارة اعمال؛ إدارة أعمال؛ وتنظيم وتشغيل برامج الحوافز  - 30الفئة 

الترويجية؛ وتنظيم العروض الترويجية باستخدام وسائط اإلعالم السمعية البصرية 

ة؛ والدعاية والخدمات الترويجية؛ خدمات البيع بالتجزئة، ووسائل اإلعالم االجتماعي

خدمات البيع بالتجزئة على االنترنت، خدمات البيع بالتجزئة عبر البريد اإللكتروني 

وخدمات البيع بالجملة فيما يتعلق مستحضرات العناية الشخصية، مستحضرات التجميل 

فات الشعر، مستحضرات العناية والصابون، هالم االستحمام، حمام رغوة، الشامبو، مكي

بالشعر، مستحضرات تصفيف الشعر والعطور والعطور ومزيل الروائح الكريهة، 

مضادات التعرق، غسول الجسم، مستحضرات العناية بالشمس، مستحضرات التجميل، 

ملصقات فن الجسم؛ خدمات البيع بالتجزئة، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، 

جزئة عبر البريد اإللكتروني وخدمات البيع بالجملة فيما يتعلق بأدوات خدمات البيع بالت

إزالة الشعر واألجهزة، مانيكير وباديكير األدوات؛ خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع 

بالتجزئة عبر اإلنترنت وخدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالجملة فيما يتعلق 

ظارات وحاالت النظارات الشمسية والنظارات بالنظارات والنظارات الشمسية والن

واألغطية للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وحاالت الهواتف المحمولة 

وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وحاالت وأغطية أجهزة الكمبيوتر المحمول أجهزة 

ت البيع الكمبيوتر؛ خدمات البيع بالتجزئة، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، خدما

بالتجزئة عبر البريد وخدمات الجملة فيما يتعلق بأجهزة تصفيف الشعر؛ خدمات البيع 

بالتجزئة، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، خدمات البيع بالتجزئة عبر البريد 

وخدمات الجملة المتعلقة بالمجوهرات والساعات والساعات. خدمات البيع بالتجزئة، 

ة عبر اإلنترنت، خدمات البيع بالتجزئة عبر البريد اإللكتروني خدمات البيع بالتجزئ

وخدمات البيع بالجملة فيما يتعلق بأكياس وحقائب اليد وحقائب السفر، حقائب السفر، 

حقائب الظهر، محافظ، المحافظ، أكياس الزينة، المظالت؛ خدمات التجزئة، خدمات 

زئة عبر البريد وخدمات الجملة فيما البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، خدمات البيع بالتج

يتعلق المالبس واألحذية، القبعات؛ خدمات البيع بالتجزئة، خدمات البيع بالتجزئة عبر 

اإلنترنت، خدمات البيع بالتجزئة عبر البريد اإللكتروني وخدمات البيع بالجملة فيما 

يا، مرايا المكياج، يتعلق بعالمات المفاتيح، سحر المفاتيح، سحر الهاتف المحمول، المرا

المرايا المدمجة الشخصية، مرايا الجيب. خدمات البيع بالتجزئة، خدمات البيع بالتجزئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

عبر اإلنترنت، خدمات البيع بالتجزئة عبر البريد اإللكتروني وخدمات البيع بالجملة فيما 

فرش يتعلق بأدوات التجميل وأدوات الزينة وأدوات تطبيقها، فرش التجميل واإلسفنج، 

الشعر وأمشاطه، خدمات البيع بالتجزئة، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، خدمات 

البيع بالتجزئة عبر البريد اإللكتروني وخدمات البيع بالجملة فيما يتعلق الناشرون 

العطور المحمولة، وأكياس التجميل وأكياس الغسيل، والحلي الشعر ومواد الربط 

ية، والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة الشعر؛ والخدمات االستشار

 دون غيرها 30أعاله، وهذه الخدمات واردة بالفئة رقم 
 



التجارة الداخليةجهاز تنمية   
 

 

 

585 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -تنمية واالستثمار روافد لل -شركة شوقى على نصار  وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 امبابه الجيزة شارع محطة المياة بجوار مستشفى مبارك -منشاة القناطر 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 -فى مجال االجهزة والمستلزمات الطبية  30االستيراد والتصدير بالفئة  - 30الفئة 

 15،  2،  3مستحضرات التجميل والعطور بالفئة  -ماته الكمبيوتر ومستلز
 

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

N   آر  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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363103 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية  -فردى    -فوزي الداودي محمود درغام  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شارع الجيش و مصطفي كامل قسم الشرق  1بالعقار رقم  1حجرة بالشقة رقم 

 بورسعيد

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال السيارات الجديدة و  30االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 30الفئة 

 19و االعمال التجارية في مجال الفئة  19اكسسواراتها ومستلزماتها الواردة بالفئة 
 

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

A  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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 24590كاليفورنيا  -مينلو بارك  -ويلو رود  1651

 30 : المةــــــات العـــئف
 

خدمات التسويق والدعاية واإلعالن والترويج، وهي المعلومات المتعلقة  - 30الفئة 

بالخصومات والكوبونات والتخفيضات والقسائم وروابط الوصول لمواقع البيع بالتجزئة 

على اإلنترنت  لآلخرين والعروض الخاصة ببضائع وخدمات اآلخرين؛ توفير خدمات 

حاث السوق وخدمات المعلومات؛ الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عبر شبكة أب

اإلنترنت  وشبكات االتصاالت؛ خدمات األعمال والدعاية واإلعالن، وهي التخطيط 

اإلعالمي وشراء وسائل اإلعالم لآلخرين؛ خدمات األعمال والدعاية واإلعالن، وهي 

ي، وإلدارة وتوزيع وخدمة الدعاية خدمات الدعاية واإلعالن لتتبع األداء اإلعالن

واإلعالن، ولتحليل بيانات الدعاية واإلعالن، ولتقديم التقارير عن بيانات الدعاية 

واإلعالن، ولتحسين أداء الدعاية واإلعالن؛ الخدمات االستشارية في مجاالت الدعاية 

توفير  واإلعالن والتسويق، وهي تخصيص جهود الدعاية واإلعالن والتسويق لآلخرين؛

المواقع والوسائل عبر اإلنترنت لربط البائعين مع المشترين؛ الدعاية واإلعالن 

والتسويق والترويج لبضائع وخدمات اآلخرين عن طريق توفير معدات التصوير 

ومعدات الفيديو في المناسبات الخاصة؛ توفير المواقع والوسائل عبر اإلنترنت للبث 

ية؛ تنظيم وإدارة المناسبات الخاصة لألغراض التجارية المباشر لفيديو األحداث الترويج

أو الترويجية أو ألغراض الدعاية واإلعالن؛ توفير أدلة األعمال عبر اإلنترنت التي 

 تضم الشركات والمنتجات وخدمات اآلخرين
 

672272االشتراطات        :      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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    5363016 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مريكيةالواليات المتحدة اال - 24590ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  1651

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التسويق والدعاية واإلعالن والترويج؛ توفير خدمات أبحاث السوق  - 30الفئة 

وخدمات المعلومات؛ الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عبر شبكات الكمبيوتر وشبكات 

ت االتصاالت؛ خدمات األعمال والدعاية واإلعالن؛ تسهيل تبادل وبيع الخدما

والمنتجات من أطراف ثالثة عن طريق شبكات الكمبيوتر وشبكات االتصاالت؛ توفير 

األسواق اإللكترونية لبائعي السلع و/ أو الخدمات؛ توفير تسهيالت ]المواقع والوسائل[ 

عبر اإلنترنت لربط البائعين مع المشترين؛ شبكات األعمال ]واألعمال التجارية[؛ 

والتوظيف؛ خدمات توزيع الدعاية واإلعالن والمعلومات،  خدمات االستخدام ]التشغيل[

وهي توفير المساحات اإلعالنات المبوبة عبر شبكات االنترنت وشبكات االتصاالت؛ 

خدمات بطاقات الهدايا المدفوعة مسبًقا، وهي إصدار شهادات بطاقات الهدايا التي يمكن 

وهي تعزيز الوعي العام  استردادها مقابل السلع أو الخدمات؛ الخدمات الخيرية،

باألنشطة الخيرية وأنشطة التصدق واألنشطة التطوعية والخدمات العامة والمجتمعية 

واألنشطة اإلنسانية؛ تنظيم المعارض والمناسبات في مجال تطوير البرمجيات واألجهزة 

لألغراض التجارية أو ألغراض الدعاية واإلعالن؛ خدمات الجمعيات التي تعزز 

هنيين والشركات في مجال تطوير تطبيقات البرمجيات المتنقلة؛ اإلعالن مصالح الم

والدعاية والترويج المباشر لسلع وخدمات اآلخرين عبر شبكة اإلنترنت؛ الخدمات 

االستشارية فيما يتعلق بالتسويق والدعاية واإلعالن؛ تنظيم وإدارة المناسبات الخاصة 

ض الدعاية واإلعالن؛ الدعاية واإلعالن عبر لألغراض التجارية أو الترويجية أو ألغرا

الوسائط اإللكترونية؛ تنظيم والترويج لـ وإدارة المعارض والمعارض التجارية 

والمناسبات ألغراض األعمال ]واألعمال التجارية[؛ خدمات متجر التجزئة على 

االنترنت وتضم سماعات الرأس للواقع االفتراضي والواقع المعزز، واأللعاب 

حتوى والوسائط الرقمية؛ نشر الدعاية واإلعالن لآلخرين عبر شبكة اإلنترنت والم

وشبكات االتصاالت؛ الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عن طريق توزيع إعالنات الفيديو 

على شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ الخدمات اإلعالنية، فيما يتعلق باستهداف 

ة األعمال؛ توجيه األعمال، وتفعيل النشاط وتحسين اإلعالنات عبر اإلنترنت؛ إدار

المكتبي؛ استشارات العالمة التجارية؛ تصميم مواد الدعاية واإلعالن لآلخرين؛ 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 - 249 عدد

أدلة األعمال عبر اإلنترنت التي تضم الشركات والمنتجات وخدمات اآلخرين الواردة 

 دون غيرها 30بالفئة 

 

 
 

675777طة مع العالمة رقبم االشتراطات        :      العالمة مرتب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

590 

 

 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363640 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 24590رك ، كاليفورنيا ويلو رود ، مينلو با 1651

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

"خدمات التسويق والدعاية واإلعالن والترويج، توفير خدمات أبحاث السوق  - 30الفئة 

وخدمات المعلومات؛ الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عبر شبكة اإلنترنت  وشبكات 

ل والدعاية واإلعالن، وهي التخطيط اإلعالمي وشراء االتصاالت؛ خدمات األعما

وسائل اإلعالم لآلخرين؛ الخدمات االستشارية في مجاالت الدعاية واإلعالن والتسويق 

، خدمات تسهيل تبادل وبيع الخدمات والمنتجات من األطراف عبر اإلنترنت وشبكات 

الخدمات؛ توفير التسهيالت  االتصاالت؛ توفير أسواق إلكترونية للبائعين للبضائع و / أو

عبر اإلنترنت لربط البائعين مع المشترين و شبكات التجارية ، التوظيف والتوظيف؛ 

خدمات اإلعالن والتوزيع وهي توفير مساحات إعالنية مصنفة عبر اإلنترنت وشبكات 

االتصاالت؛ توفير قواعد بيانات حاسوبية على اإلنترنت وقواعد بيانات قابلة للبحث 

اإلنترنت في مجال اإلعالنات المبوبة؛ خدمات بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقا ،  على

إصدار بطاقات الهدايا التي يمكن استردادها للسلع أو الخدمات؛ الخدمات الخيرية، وهي 

تعزيز الوعي العام باألنشطة الخيرية والخيرية والمتطوعين والجمهور والمجتمع 

إلعالن عن طريق الوسائط اإللكترونية؛ إدارة عالقات المحلي واألنشطة اإلنسانية؛ ا

العمالء؛ خدمات اإلعالن؛ نشر اإلعالنات لآلخرين عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛  

الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عن طريق توزيع إعالنات الفيديو على شبكة اإلنترنت 

النات عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ الخدمات اإلعالنية، وهي استهداف اإلع

وتحسينها؛ إدارة األعمال؛ إدارة األعمال، وظائف المكاتب؛ استشارات األعمال المتعلقة 

بأنشطة التسويق واإلعالن؛ تخطيط وسائل اإلعالم وخدمات شراء وسائل اإلعالم؛ 

دون  30استشارات العالمة التجارية؛ تصميم مواد إعالنية لآلخرين." الواردة بالفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 24590ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  1651

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التسويق والدعاية واإلعالن والترويج؛ توفير خدمات أبحاث السوق  - 30الفئة 

ين عبر شبكة اإلنترنت وشبكات وخدمات المعلومات؛ الترويج لسلع وخدمات اآلخر

االتصاالت؛ خدمات األعمال والدعاية واإلعالن، وهي التخطيط اإلعالمي وشراء 

وسائل اإلعالم لآلخرين؛ خدمات األعمال والدعاية واإلعالن، وهي خدمات الدعاية 

واإلعالن لتتبع األداء اإلعالني، وإلدارة وتوزيع وخدمة الدعاية واإلعالن، ولتحليل 

ات الدعاية واإلعالن، ولتقديم التقارير عن بيانات الدعاية واإلعالن، ولتحسين أداء بيان

الدعاية واإلعالن؛ الخدمات االستشارية في مجاالت الدعاية واإلعالن والتسويق؛ 

تسهيل تبادل وبيع خدمات ومنتجات أطراف ثالثة عبر شبكة اإلنترنت وشبكات 

ة لبائعي السلع و/ أو الخدمات؛ توفير تسهيالت االتصاالت؛ توفير األسواق اإللكتروني

]المواقع والوسائل[ عبر اإلنترنت لربط البائعين مع المشترين؛ شبكات األعمال 

]واألعمال التجارية[؛ خدمات االستخدام ]التشغيل[ والتوظيف؛ خدمات توزيع الدعاية 

كات االنترنت واإلعالن والمعلومات، وهي توفير مساحات اإلعالنات المبوبة عبر شب

وشبكات االتصاالت؛ توفير قواعد بيانات الكمبيوتر على شبكة اإلنترنت، وقواعد 

البيانات القابلة للبحث على اإلنترنت في مجال اإلعالنات المبوبة؛ خدمات بطاقات 

الهدايا المدفوعة مسبًقا، وهي إصدار شهادات بطاقات الهدايا التي يمكن استردادها مقابل 

خدمات؛ الخدمات الخيرية، وهي تعزيز الوعي العام باألنشطة الخيرية السلع أو ال

وأنشطة التصدق واألنشطة التطوعية والخدمات العامة والمجتمعية واألنشطة اإلنسانية؛ 

الدعاية واإلعالن عبر الوسائط اإللكترونية؛ إدارة عالقات العمالء ]الزبائن[؛ خدمات 

عالن لآلخرين عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ الدعاية واإلعالن؛ نشر الدعاية واإل
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عن طريق توزيع إعالنات الفيديو على شبكة اإلنترنت 

وشبكات االتصاالت؛ خدمات الدعاية واإلعالن، وهي استهداف وتحسين الدعاية 

ات األعمال واإلعالن عبر اإلنترنت؛ توجيه األعمال، وتفعيل النشاط المكتبي؛ استشار

]واألعمال التجارية[ فيما يتعلق بالتسويق وأنشطة الدعاية واإلعالن؛ خدمات التخطيط 

اإلعالمي وشراء وسائل اإلعالم؛ استشارات العالمة التجارية؛ تصميم مواد الدعاية 

واإلعالن لآلخرين؛ توفير أدلة األعمال عبر اإلنترنت التي تضم الشركات والمنتجات 

 دون غيرها 30ن.الواردة بالفئة وخدمات اآلخري
 

702874العالمة 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363035 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وصية بسيطةشركة ت -شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر و شركاها  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

منشية الصيرفي طريق االسكندرية القاهرة الزراعي بملك / احمد صبحي عطيه 

 البحيره -مركز ايتاي البارود  -منصور 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجاريه والتوكيالت التجاريه  - 30الفئة 

 1فى مجال الفئه  30ة بالفئه الوارد
 

كال على حدى  UOAU AQQIاالشتراطات        :      التنازل عن أكوا جول  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363266 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اى اس شركة مساهمة ماعاز اسيليك ايف تيكستيلى اورونليرى سان فى تيك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جى كات  2غولبهار ماه افنى ديلليجيل اس كاى سيليك ايس ميركيزى بى /بلوك نو :

 ميسيدياكوى سيسلى اسطنبول تركيا 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

مكتبى خدمات الدعايه واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط ال - 30الفئة 

الجمع لمصالح االخرين بين مجموعه متنوعه من السلع لتمكين العمالء من رؤية 

وشراء هذه السلع بشكل مالئم ويمكن توفير هذه الخدمات من قبل متاجر البيع بالتجزئه 

او منافذ البيع بالجمله او بوسائل االعالم االلكترونيه اومن خالل كتالوج النظام 

 غيرها دون 30االلكترونى الفئة 
 

----------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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -بنيان لالستثمار و التنمية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -دسين  المهن  -شارع الجهاد   11

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 30التسويق العقاري بالفئة رقم  - 30الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364466 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/51/9510 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية )زينة ( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر من  -شارع اسوان  - U9المنطقة الصناعية الثانية  K6 - K 0قطعة  

 الشرقية -رمضان 

 0 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جات فى شكل علب ومناديل جيب ومناديل مبلله ومعطره الوارده بالفئه منت - 3الفئة 

 دون غيرها

فوط ومناشف صحيه وكلها ألغراض الحيض أو لألستعمال اليومى للسيدات  - 0الفئة 

 دون غيرها 0وحفاضات االطفال الوارده بالفئه 
 

غيرهاو 26782العالمة مرتبطة مع العالمة رقم -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد  -مصري الجنسية  -زياد محمد احمد عبد القادر   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -م.نصر  -مدينة التوفيقية  31

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 2في مجال  30االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 30الفئة 
 

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

على حدى  QAeaur ratتكنولوجى  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364616 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة اندريا المريوطية للمشروعات واالستثمار السياحى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -االزبكية  -ش عماد الدين  31الدور السادس  40شقة 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

ات والمواد الالزمة للمطاعم والكافتيريات والقرى استيراد كافة المعد - 30الفئة 

 دون غيرها 30السياحية والفنادق والمراكز التجارية وجميعها واردة بالفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -على حدة  AsnoAnnالتنازل عن اكسبريس  -االشتراطات        :      

776704رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364634 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة نشأت فى والية ديالوير -ابيرجى كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  65010هايالند باركواى ، دوينيرز جروف ، اى ال  3550

 االمريكيه

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تقديم استشارات االعمال التجارية فى مجال النفط والغاز الواردة  - 30الفئة 

 دون غيرها 30بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364042 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية   -فردى  -بن الحبشى    -محمد سعيد عبد المعبود عبد العزيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -فيصل  -ش صباح السيد من شارع المنشية 9محل بالعقار رقم 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

ك بيع وتسويق وكذل 30يافطة محل بوصفها من االعمال التجارية بالفئة  - 30الفئة 

 (  البن 35وتجارة فى مجال الفئة )
 

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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364066 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

سيمبل تاتش انتلجينت  - -اهيم عبد العزيز وشريكهما هادى محمد سمير وطارق ابر

 شركة تضامن  -سوفت وير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -فوق االرضى  -الدور الرابع  -( 2شقة رقم ) -المعادى  150شارع   64

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

االعمال ويافطة المحاالت التجارية خدمات االستيراد والتدير وادارة وتوجيه  - 30الفئة 

وخدمات البيع وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق 

 2فى مجال الفئة  30بالفئة 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360326 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركه سواحل لالستثمار العقارى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية  -القطاع الثانى ، مركز المدينه ، التجمع الخامس، القاهره الجديده  925قطعه 

 مصر العربية 

 30 : مةالــــــات العـــفئ
 

( ادارة نشاط تجارى ، خدمات البيع و 30مول تجارى  الوارد بالفئة ) - 30الفئة 

العرض و التسويق و التوزيع و التجارة ، ترويح المبيعات ، خدمات الدعاية و االعالن 

، االعالنات التجارية و الخاصة بالمول التجارى ، ادارة و توجية االعمال ، تنظيم 

ت التجارية او االعالنية ، العالقات العامة ، ابحاث التسويق ، دراسات المعارض للغايا

 ( دون غيرها30التسويق و جميع الخدمات واردة بالفئة )
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360455 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ارى  شركه سواحل لالستثمار العق

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية  -القطاع الثانى ، مركز المدينه ، التجمع الخامس، القاهره الجديده  925قطعه 

 مصر العربية 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

( ادارة نشاط تجارى ، خدمات البيع و 30مول تجارى  الوارد بالفئة ) - 30الفئة 

عرض و التسويق و التوزيع و التجارة ، ترويح المبيعات ، خدمات الدعاية و االعالن ال

، االعالنات التجارية و الخاصة بالمول التجارى ، ادارة و توجية االعمال ، تنظيم 

المعارض للغايات التجارية او االعالنية ، العالقات العامة ، ابحاث التسويق ، دراسات 

 ( دون غيرها .30ت واردة بالفئة )التسويق و جميع الخدما
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جناكليس فينياردز للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -شارع ثروت 9

 30 : المةــــــات العـــئف
 

 فقط( 33دون غيرها )فى محال منتجات الفئة    30الفئة   - 30الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جناكليس فينياردز للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش ثروت  9

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 33،  39فى مجال الفئات  30خدمات الفئة   - 30الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

جوجل ال ال سى .شركة  ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية 

 ديالوير .

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  -  24543كاليفورنيا  --ماونتن فيو   -امفيثيتر باركواى  1655

 يكية االمر

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث عبر اإلنترنت متضمنة فرص العمل  - 30الفئة 

ومحتوى الوظائف، توفير قاعدة بيانات بالسيرة الذاتّية على الخط مباشرة )االنترنت( 

لة للبحث على متضمنة المعلومات المتعلقة بالباحثين عن العمل، توفير قاعدة بيانات قاب

الخط مباشرة )اإلنترنت( متعّلقة بفرص العمل وموقع فرص العمل وهوّية أصحاب 

العمل والُمشغلين الذين يبحثون عن موّظفين، توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث على خط 

المباشرة )اإلنترنت( للموظفين المحتملين، توفير موقع تفاعلي على شبكة اإلنترنت مع 

عن العمل، خدمات محالت البيع بالتجزئة على الخط مباشرة متضمنة  معلومات البحث

برامج  الحاسوب وألعاب الكمبيوتر وتسجيالت الصوت والمنشورات اإللكترونّية 

دون  30والكتب واألفالم والموسيقى والفيديو وبرامج التلفزيون والواردة بالفئة رقم 

 غيرها.

 
 

وغيرها  767242تبطة مع العالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366143 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ارابتك تريدنج كوربوريشن لالستيراد والتوكيالت التجاريه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر   -الحديقة الدولية  -ن أ عمارات الشرق للتأمي 9

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 (19دون غيرها ) فى مجال الفئة     30جميع خدمات الفئة  - 30الفئة 
 

بالك على حدى aIUMKاالشتراطات        :      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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366140 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ارابتك تريدنج كوربوريشن لالستيراد  -اخمد محمد محمد خليل وشريكه  

 شركة توصية بسيطة  -والتوكيالت التجاريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر   -الحديقة الدولية  -أ عمارات الشرق للتأمين  9

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 19فى مجال الفئة  30جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366346 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة - الهالل والنجمة الفضية مصر ) سالم أمين سالم هالل وشركاه (

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية - 35قطعة رقم  A3المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان  

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

وكاالت االستيراد و التصدير و االعمال التجارية و جميع الخدمات الواردة  - 30الفئة 

 11،  2،  6( فى مجال الفئات 30بالفئة )
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سيطةالهالل والنجمة الفضية مصر ) سالم أمين سالم هالل وشركاه ( شركة توصية ب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية - 35قطعة رقم  A3العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

وكاالت االستيراد و التصدير و االعمال التجارية و جميع الخدمات الواردة  - 30الفئة 

 11،  2،  6(  دون غيرها فى مجال الفئات 30بالفئة )
 

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

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5314011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/53/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 1201لسنة  102ش . ذ . م . م خاضعة الحكام القانون رقم  -شركة مينا اسوسيتس 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

الدور الثالث ) مبنى جى اى  -الجيزة  -قسم الدقى  -المهندسين  -ش سليمان اباظة  91

 سى تاور (

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 36الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5399009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/52/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور الخامس ، البرج الثالث ، نكستراكوم ، سيبيرسيتي ، ابيني ، جمهورية 

 موريشيوس

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 36لواردة بالفئة جميع الخدمات و ا - 36الفئة 
 

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 ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5396940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/19/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة مساهمة مصرية ش -ش.م.م   -شركة إيوان لإلستثمار والتنمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدقي بجوار  -من نادي الصيد  -من شارع ميشل بخوم   -شارع اإلسماعيلية  3فيال 

 الجيزة -وزارة الزراعة 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

استثمار عقارى والشئون العقارية والتامين والشئون التمويلية والشئون  - 36الفئة 

الية ومكاتب العقارات والشقق السكنية وإدارة العمارات وتاجير الشقق وتثمين الم

العقارات وكاالت العقارات وإدارة العقارات وتاجير العقارات تأجير المكاتب وكافة 

  36خدمات العقارات الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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615 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5330430 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/56/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا  -كريديت اجريكول اس ايه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا - مونتروج سيديكس 29196يونيس  -بالس دى ايتاتس  19

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 -عروض أسعار سوق األوراق المالية  -شئون نقدية  -تأمين شئون مالية  - 36الفئة 

استثمار  -خدمات مصرفية وشئون عقارية  -معامالت مالية  -اصدار بطاقات ائتمانية 

وخطابات  اصدار شيكات سياحية -خدمات تمويل  -استشارات مالية  -رؤوس األموال 

 -تقدير مالى ) تامين  -تحليل مالى  -مصارف االدخار  -اصدار شهادات الدفع  -اعتماد 

بيانات وعمليات  -قروض ) تمويل (  -تقييمات مالية  -عقارات (  -خدمات مصرفية 

خدمات  -سمسرة األوراق المالية  -إدارة واستثمار الصناديق  -صناديق تعاونية  -مالية 

خدمات  -إدارة العقارات  -تثمين عقارى  -مجالس ائتمانية  -صم الديون خ -اكتوارية 

التحويل  -التحقق من صحة الشيكات  -خدمات اإليداع اآلمن  -صيرفة  -دائنة ومدينة 

  36االلكترونى لالموال وهذه الخدمات واردة بالفئة 
 

بالنماذج   االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5332060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/50/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

منطقة حرة ذات مسئولية محدودة    -ورلد وايد كاش اكبريس  منطقة حرة ذ م م  

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبى 6166ب  -االمارات العربية المتحدة ص 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

التأمين الشؤون المالية و الشؤون النقدية والشؤون العقارية وجميع الخدمات  - 36الفئة 

 36الواردة 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5345329 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/52/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -شركة العربى االفريقى الدولى للتأجير التمويلى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -القاهرة  -جاردن سيتى  -ميدان السراى الكبرى  0

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36ئة الخدمات الواردة بالف - 36الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5341050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

ابل انك  . شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية في 

 كاليفورنيا ، الواليات المتحدة االمريكية 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  20514انفينيت لوب ، كوبرتينو ، كاليفورنيا  1

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير  -خدمات تسديد الفواتير  -خدمات المعامالت المالية  -الخدمات المالية  - 36الفئة 

لرصيد وخدمات خدمات بطاقات االئتمان وبطاقات السحب من ا -معامالت تجارية آمنة 

 دون غيرها 36الدفع االلكترونية بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5300219 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -المملكه لألستثمار والتنمية العمرانية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بابراج جزيرة الذهب  -بالدور الثانى  -برج اللؤلؤة برج ب  951دة السكنية رقم الوح

 -شارع الحسن و الحسين متفرع من شارع البحر االعظم امام جرج هيئة النقل العام 

 الجيزة -المنيب 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 36االستثمار العقارى الوارد بالفئة  - 36الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5300213 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -المملكه لألستثمار والتنمية العمرانية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ابراج جزيرة الذهب شارع  -بالدور الثانى  -برج اللؤلؤة برج ب  951الوحدة رقم 

 -المنيب  -الحسن و الحسين متفرع من شارع البحر االعظم امام جرج هيئة النقل العام 

 الجيزة

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 غيرها دون  36االستثمار العقارى الوارد بالفئة  - 36الفئة 
 

626577العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

621 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361163 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مملكة المتحدةشركة غير محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين ال  -سوذبيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة  -ايه ايه  9لندن ايه ’ نيو بوند ستريت  30 - 34

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

الشئون التمويلية والتامين والشئون العقارية والشون المالية وخدمات  - 36الفئة 

البيع وتاجير وصيانة العقارات ومساعدة السمسرة العقارية وهى التقييم وادارة عمليات 

االخرين فى القيام بهذه االعمال والخدمات العقارية التى تتضمن السمسرة وادارة 

 36الممتلكات بالفة 
 

722700االشتراطات        :      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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361954 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ويلز  -إنجلترا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 آيه كيو ، المملكه المتحدة 9 1موري لندن ريفرسيد، لندن اس اى  3

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

الشئون النقدية  -الشئون المالية  -تأمين -خدمات مصرفية  -الخدمات المالية   - 36الفئة 

اتاحة برامج  -وتأمين وتمويل أجهزة وأنظمة ومنشآت االتصاالت السلكية والالسلكية  -

اتاحة خدمات تحويل األموال  -اصدار لبطاقات االئتمان والخدمات المرتبطة بها 

معالجة المدفوعات الخاصة بشراء البضائع  -امج التداول على االنترنت االلكترونية وبر

الصرف  -خدمات الدفع المميكن  -والخدمات عن طريق شبكة اتصاالت الكترونية 

المعالجة  -االلكترونى عن طريق شبكة حاسوبية عالمية ) الصرف عبر االنترنت ( 

ة التحويل االلكترونى لالموال االلكترونية للمدفوعات عن طريق شبكة حاسوبية عالمي

خدمات الدفع المتاحة عن طريق األجهزة  -من خالل شبكات االتصال عن بعد 

خدمات ضمان الدفع من خالل طلب تحويل النقود  -الالسلكية لالتصال عن بعد ووسائله 

خدمات الدفع دون  -خدمات تحويل العمالت االلكترونية  -خدمات معالجة عملية الدفع  -

خدمات  -إدارة األموال واالستثمارات  -خدمات إدارة االستثمار والتمويل  -س تالم

إدارة ملكية  -شئون عقارية  -اتاحة خدمات التقويم عبر االنترنت  -مالية محسوبة 

 -اتاحة معلومات مالية  -عقارية ومعلومات حولها وتقدم نصائح متعلقة بما سلف ذكره 

السمسرة في  -فير المعلومات حول السندات واألسهم خدمات تو -قوائم أسعار البورصة 

 -جمع األموال لالعمال الخيرية  -أنشطة جمع األموال  -السندات وصكوك التأمين 

معلومات  -عهدة مالية  -تنظيم عمليات جمع األموال وتنظيم أنشطة جمع األموال 

الصيرفة من  -ية الشئون النقد -الشئون المالية  -وخدمات ارشادية متعلقة بالتأمين 

السمسرة في  -معلومات حول السندات واألسهم  -المنزل والصيرفة عبر االنترنت 

المتاحة على االنترنت من قاعدة بيانات حاسوب او  -السندات وصكوك التأمين 

الرعاية المالية لالفراد في  -اصدار القسائم  -السمسرة في مجال الطاقة  -االنترنت 

ورعاية مالية لالفراد في األلعاب و/او المشورة فريق  -رياضى الرياضة و/ او فريق 

معلومات وخدمات  -معلومات وخدمات ارشادية  -اصدار ايصاالت سداد  -األلعاب 

 استشارات متعلقة بكل ماسلف ذكره 
 

707270االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361249 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة    -كريبتو البس ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ابو ’ مدينة مصدر  -بناية واحة االبتكار  -الطابق االول ’ اف دى  - 130مكتب رقم 

 االمارات العربية المتحدة -ظبى 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

" الخدمات العقارية؛ الشؤون العقارية؛ استئجار وتأجير وإدارة العقارات  - 36الفئة 

التجارية والمكاتب والمساحات المكتبية؛ توفير المساحات المكتبية والمكاتب والعقارات 

إستثمار رؤوس التجارية المزودة بالخدمات واإلدارة؛ الخدمات االستثمارية ؛ خدمات 

األموال؛ خدمات إستثمار رؤوس األموال االستثمارية؛ خدمات التقييم المالي؛ التقييم 

المالي للشركات؛ توفير النصح والمشورة في مجال اإلدارة المالية؛ توفير النصح 

والمشورة في مجال اإلدارة المالية ألصحاب المشاريع والشركات الناشئة والشركات 

يل المالي للشركات؛ المعلومات المالية؛ المعلومات المالية المتعلقة المبتدئة؛ التحل

بالشركات؛ المعلومات المالية ألصحاب المشاريع والشركات الناشئة والشركات 

المبتدئة؛ خدمات الممول االستثمارية ألصحاب المشاريع والشركات الناشئة والشركات 

ألصحاب المشاريع والشركات الناشئة  المبتدئة؛ الكفاالت المالية؛ الكفاالت المالية

والشركات المبتدئة؛ توفير المعلومات المالية عن طريق موقع على شبكة االنترنت؛ 

توفير المعلومات المتعلقة باالستثمارات التجارية عن طريق موقع على شبكة االنترنت؛ 

والمشورة في إستثمار األموال؛ إدارة األموال؛ االستشارات االستثمارية؛ توفير النصح 

مجال االستثمار؛ المشاورات واالستشارات االستثمارية؛ التحليل االستثماري؛ السمسرة 

والوساطة االستثمارية؛ أبحاث االستثمار؛ إدارة االستثمار؛ إدارة استثمار المحافظ 

االستثمارية؛ إدارة أموال ]صناديق[ االستثمار وصناديق استثمار رؤوس األموال؛ 

لنصح وخدمات االستشارات وخدمات المعلومات فيما يتعلق باستثمار توفير خدمات ا

رؤوس األموال؛ إدارة صناديق استثمار رؤوس األموال؛ توفير الخدمات التمويلية 

ألصحاب المشاريع والشركات الناشئة والشركات المبتدئة؛ خدمات تمويل رؤوس 

الشركات المبتدئة؛ إدارة األموال االستثمارية ألصحاب المشاريع والشركات الناشئة و

رؤوس األموال االستثمارية؛ خدمات تمويل رؤوس األموال االستثمارية للشركات 

وأصحاب المشاريع؛ توفير خدمات النصح وخدمات االستشارات وخدمات المعلومات 

 المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أعاله."
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369632 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -ابراهيم سعد جرجس ابو اليمين  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -قسم المنتزه  -سيدى بشر  -شارع البكباشى العيسوى  19

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 36ر العقارى الوارد بالفئه االستثما  - 36الفئة 
 

---------االشتراطات        :      



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363053 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 24590ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  1651

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات معالجة المعامالت المالية، وهي توفير المعامالت التجارية اآلمنة  - 36الفئة 

نات دفع الفواتير إلكترونًيا لمستخدمي وخيارات الدفع؛ المعالجة اإللكترونية وإرسال بيا

شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ خدمات تحويل األموال إلكترونًيا؛ خدمات معالجة 

معامالت بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم وبطاقات الهدايا؛ خدمات التاجر، وهي 

ف النقال خدمات معالجة معامالت الدفع؛ توفير خدمات الدفع اإللكتروني بواسطة الهات

لآلخرين؛ الخدمات المالية؛ خدمات معالجة الدفع؛ خدمات المعامالت المالية؛ تسهيل 

وتنظيم وتمويل جمع األموال والتبرعات وتوزيعها؛ خدمات جمع األموال لألغراض 

 دون غيرها 36الخيرية وخدمات التبرعات المالية عبر اإلنترنت.الواردة بالفئة 
 

702877العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -  االشتراطات        :    
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364954 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بنيان لالستثمار و التنمية شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الجهاد المهندسين الجيزة 11

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 36االستثمار العقاري بالفئة  - 36الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364019 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فورميشن تيكنولوجى كو ، ليمتد زهيجيانج جولى ان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، طريق زيانجماو ، مقاطعة جونجشو ، مدينة  9رقم  350و  354و  353الغرف 

 هانجزهو ، زهيجيانج بروفينس ، الصين

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

كة االنترنت ، تقديم معلومات حول التأمين ، تقديم خدمات بنكية عبر شب - 36الفئة 

تحويل االموال الكترونيا ، تثمين االعمال الفنية ، ادارة العقارات ، خدمات السمسرة ، 

خدمات الضمان او التأمين ، الحصول على اموال داعمة لالعمال الخيرية ، خدمات 

 دون غيرها 36الوصاية ، االقراض مقابل ضمان ، بالفئة 
 

عن الحروف كال على حدة وفى الوضع العادى التنازل -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360964 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ِ شركة بي إم للتأجير التمويلي ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الكائنة  -( القرية الذكية A0-U04ضي بالمبني االداري رقم )الطابق االول فوق االر

 طريق مصر اسكندرية الصحراوي 90بالكيلو 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36التأجير التمويلي و الخدمات المالية و الشئون التمويلية بالفئة  - 36الفئة 
 

التنازل عن كلمات -ن الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على  االلوا

وحروف العالمة كل 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360326 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركه سواحل لالستثمار العقارى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية  -القطاع الثانى ، مركز المدينه ، التجمع الخامس، القاهره الجديده  925 قطعه

 مصر العربية 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستثمار العقارى ، ادارة العقارات ، تاجير العقارات ، المعامالت  - 36الفئة 

 ( دون غيرها36المالية و جميع الخدمات الواردة بالفئة )
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360451 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركه سواحل لالستثمار العقارى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية  -لجديده القطاع الثانى ، مركز المدينه ، التجمع الخامس، القاهره ا 925قطعه 

 مصر العربية 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستثمار العقارى ، ادارة العقارات ، تاجير العقارات ، المعامالت  - 36الفئة 

 ( دون غيرها36المالية و جميع الخدمات الواردة بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

جوجل ال ال سى .شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية 

 ديالوير .

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 24543كاليفورنيا  --ماونتين فيو  -امفيثيتر باركواى  1655

 االمريكية 

 36 : المةــــــت العاـــفئ
 

الشؤون المالية،  خدمات المعامالت المالية، توفير خدمات الدفع الكترونيا  - 36الفئة 

بدون تماس، خدمات المعامالت المالية وتحديدا توفير معامالت تجارية آمنة وخيارات 

دمات للدفع باستخدام جهاز نقال، المعالجة االلكترونية لمعامالت بطاقات االئتمان وخ

بطاقات القيد على الحساب وخدمات بطاقات الشراء المدفوعة مسبقا وبالتحديد معالجة 

عمليات الدفع االلكترونية التي تتم بواسطة البطاقات المدفوعة مسبقا و معالجة عمليات 

الدفع االلكترونية التي تتم بالبطاقات المدفوعة مسبقا ومعالجة عمليات الدفع االلكترونية 

بواسطة بطاقات الوالء، الدفع االلكتروني وبالتحديد المعالجة االلكترونية  التي تتم

وارسال معامالت بطاقات االئتمان والمحافظ الالسلكية و المحافظ النقالة والمحافظ 

االلكترونية والرصيد الالسلكي معامالت بطاقات القيد على الحساب والبطاقات 

االئتمان ومعالجة المعامالت الطرفية المدفوعة مسبقا، خدمات معامالت بطاقات 

دون  36باستخدام تكنولوجيا االتصال قريب المدى) ان اف سي( والواردة بالفئة 

 غيرها.
 

وغيرها  757774االشتراطات        :      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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5399003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/52/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  خاصة محدودة باالسهم بموجب قوانين جمهورية  -شركة ارما المحدودة 

 موريشيوس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 36جميع  الخدمات الواردة بالفئة  - 36الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369661 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

تأسست وقائمة طبقا شركة مساهمة بسيطة  -الفيلن جروب أي ان سي  -اس ان سي 

 لقوانين كندا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مونتريال بروفينس اوف كيوبيك ,كندا  1055ليفيسكو بلفد ويست ,سيوت  -ريني  400

 3زد  1زد  9اتش 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تشييد المبانى خدمات المقاوالت فى مجال تشييد المبانى خدمات  - 36الفئة 

المقاوالت العامة للمبانى العمل كمتخصصين فى مشاريع البناء والتشييد فى مجال البنية 

التحتية والطاقة والتعدين والمعادن والنفط والغاز ادارة المشاريع فى مجال تشييد المبانى 

البناء والتشييد والتشاورالتقنى فى مراحل تعريف وتنفيذ وتشغيل جميع انواع مشاريع 

ة او الخاصة وجميع انواع المشاريع العامة او الخاصة فى مجال البنية البناء العام

التحتية والطاقة والتعدين والمعادن والنفط والغاز االشراف على تشييد المبانى 

واالشراف على اعمال البناء فى جميع انواع مشاريع البناء العامة او الخاصة وجميع 

البنية التحتية والطاقة والتعدين والمعادن انواع المشاريع العامة او الخاصة فى مجال 

دون  36والنفط والغاز والبناء والصيانة واالصالح وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

 غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364630 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة نشات فى والية ديالوير -ابيرجى كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  65010هايالند باركواى ، دوينيرز جروف ، اى ال  3550

 االمريكيه

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

از وأنظمة االالت واالتمتة ، خدمات صيانة وتصليح معدات النفط والغ - 36الفئة 

خدمات تقديم االستشارات التقنية المتعلقة بمعدات وآليات وأنظمة التقنيات واألتمتة 

 دون غيرها 36المتعلقة بالنفط والغاز الواردة بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5961050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/56/9511 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -تيلي ميديا مصر لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع الزهراء الشطر  9/9عمارة  9الدور الثانى فوق االرضى نموذج  91شقة 

 الخامس دجلة المعادى الجديدة 

 30 : ةالمــــــات العـــفئ
 

  30خدمات االتصاالت بالفئة  - 30الفئة 
 

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

764262العالمة مرتبطة بالعالمة رقم -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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5311350 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/19/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 لقوانين قطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مبنى بى ان الرياضى ، مجمع التليفزيون واالذاعة ، دوار التليفزيون ، بن عمران ، 

 الدوحة ، قطر 

 30 : المةــــــت العاـــفئ
 

خدمات البث التلفزيونى والفيديو وكاالت االنباء وبالتحديد نقل ) بث ( بنود  - 30الفئة 

دون  30االخبار الى منظمات تقديم التقارير اإلخبارية ، وهذه الخدمات واردة بالفئة 

 غيرها
 

677766العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

637 

 

 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5396959 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/19/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة  -سى كيه هوتشيسون انتربرايزس ليمتد 

 طبقا لقوانين جزر العذراء البريطانية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جزر  -تورتوال ’ رود تاون ’ اوفشور انكوربورايشنز سنتر ’  206بوكس بى اوه 

 العذراء البريطانية

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات ارسال إلكترونية وخدمات ارسال االتصاالت السلكية والالسلكية،  - 30الفئة 

وت نقل وثائق البيانات والرسائل والصور واألصوات والصوتيات والنصوص والص

والفيديو والرسائل والبيانات والمعلومات اإللكترونية عن طريق، الكمبيوترات 

والكابالت واإلذاعة، وأجهزة االرسال الالسلكية أو الطابعة عن بعد واالرسال عن بعد، 

والبريد اإللكتروني، وآلة الفاكس، والتلفزيون، والموجات الدقيقة، شعاع الليزر واألقمار 

ت، وصلة الميكروويف ووسائل األرضية، ونظام السلكي أو سلكي الصناعية واالتصاال

أو اإلنترنت أو االتصاالت األخرى يعني. بث الخدمات؛ توفير المعلومات االتصاالت 

متعددة الوسائط وخدمات الوسائط المتعددة التفاعلية اإللكترونية؛ توفير رابط االتصاالت 

خدمات استشارية تتعلق ببيانات السلكية والالسلكية لتشغيل محركات البحث، 

االتصاالت؛ خدمات االتصاالت لنقل وتوفير عرض المعلومات للعمل أو لألغراض 

المنزلية من بنك البيانات المخزنة الكمبيوتر. خدمات البريد اإللكترونية؛ خدمات 

االتصاالت المتعلقة باإلنترنت. االتصاالت السلكية والالسلكية المعلومات وصفحات 

، برامج كمبيوتر، وأي بيانات أخرى، توفر وصالت االتصاالت السلكية الويب

والالسلكية لشبكة اإلنترنت أو قواعد البيانات؛ خدمات برمجيات الكومبيوتر، خدمات 

الوصول إلى االتصاالت السلكية والالسلكية، توفير االتصاالت السلكية والالسلكية 

ت، توفير وصول االتصاالت السلكية الوصول على الخط وصالت إلى إنترنت وإنتران

والالسلكية لشبكة اإلنترنت؛ خدمات بوابة اإلنترنت؛ خدمات مزودي االنترنت )مقدمي 

على شبكة اإلنترنت؛ توفير  pP3خدمات االنترنت(؛ توفير الوصول إلى مواقع الويب 

ت لوحة الوصول إلى مواقع الويب الموسيقى الرقمية على شبكة اإلنترنت؛ توفير اإلنترن

اإلعالنات التفاعلية، التوظيف، واستئجار وتأجير أجهزة االستقبال، توفير المعلومات 

والخدمات االستشارية والمشورة المتعلقة بما سبق، توفير جميع الخدمات المذكورة 

أيضا عبر االنترنت من وجود قاعدة بيانات الكمبيوتر أو من شبكة اإلنترنت؛ توفير 

مواقع على شبكات المعلومات اإللكترونية؛ توفير أجهزة الكمبيوتر  أجهزة الكمبيوتر إلى

إلى قواعد البيانات المختلفة، توفير وصول المستخدمين االنترنت؛ تأجير وقت الوصول 

إلى وجود قاعدة بيانات الكمبيوتر )بخالف خدمات مزودي االنترنت(؛ غرف دردشة 
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

إلرسال اإللكتروني لنظام للتجارة العمليات والتنظيم ؛ خدمات بوابة االتصاالت، ا

اإللكترونية، توفير وصالت الكمبيوتر إلى مواقع طرف الثالث لتسهيل التجارة 

 دون غيرها 30اإللكترونية والمعامالت التجارية العادية بالفئة رقم 
 

التنازل عن الحروف كال على حدة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    5306269 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/52/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية  -اختين ديزاين للمصنوعات والمشغوالت الجلدية )ش ذ م م ( 

 محدودة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ثكنات المعادى  -ش القنال  2

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

االتصال عبر مدونات االنترنت نشر وامداد )ارسال( محتوى الوسائط  - 30الفئة 

المتعددة على شبكات االتصاالت االلكترونية و/او شبكات الكمبيوتر العالمية وتشمل 

ير امكانية االنترنت او نشر او شبكات الوصول المحددة )وتشمل الشبكات الداخلية( توف

الوصول الى المنتديات عبر االنترنت منتديات المحادثة دوريات االنترنت والمدونات 

توفير الوصول الى الدوريات على االنترنت وادراج خوادم لنقل االخبار والتعليق 

ومحتوى الوسائط المتعددة بين المستخدمين فى مجال الموضة و/او الترفية توفير 

الستخدام المشترك لتسلسل الفيديو الغراض ترفيهية او تعليمية بوابات على االنترنت ل

توفير منصات للتجارة االلكترونية على شبكة االنترنت وخدمات خط المساعدة وجميع 

 دون غيرها 30الخدمات 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ويلز  -إنجلترا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 آيه كيو ، المملكه المتحدة 9 1موري لندن ريفرسيد، اس اى  3

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 -الهاتف النقال  -الهاتف  -خدمات االتصال  -التصال عن بعد خدمات ا   - 30الفئة 

 -تحويل المكالمات  -االستدعاء بالراديو  -تجميع الرسائل وارسالها  -التلكس  -الفاكس 

توصيل واستقبال  -ارسال  -استعالمات الدليل وخدمات البريد االلكترونى  -المجيب 

خدمات توصيل الرسائل  -موسيقى ومعلومات  -صور  -بيانات  -ملف صوت 

  -خدمات توفير المعلومات على االنترنت والمتعلقة باالتصاالت عن بعد  -االلكترونية 

 -ارسال الملفات الرقمية  -نقل البيانات باالتصال عن بعد  -خدمات تبادل البيانات 

بث او ارسال برامج الراديو  -خدمات البث  -خدمات االتصال عبر األقمار الصناعية 

النصوص المرسلة عن بعد  -نصوص المرئية  -األفالم واأللعاب التفاعلية  -او التلفاز 

ارسال وتوصيل محتوى الوسائط المتعددة واأللعاب  -بث  -وبيانات خدمات المشاهدة 

عقد مؤتمرات  -خدمات رسائل الفيديو  -االلكترونية عبر شبكات االتصال االلكترونية 

توصيل المعلومات عن بعد ) بما في ذلك  -هاتف المرئية خدمات ال -فيديو الخدمات 

تأجير وقت الدخول الى  -برامج الحاسوب واى بيانات أخرى  -الصفحات االلكترونية ( 

اتاحة وصالت االتصال عن بعد لخطوط الهاتف الساخنة ومراكز  -خادم قواعد البيانات 

اتاحة  -خنة ومراكز االتصال خدمات االتصال بالهاتف المتاحة للخطوط السا -االتصال 

اتاحة وصالت االتصال عن بعد او روابط االتصال  -دخول المستخدم الى االنترنت 

 -اتاحة دخول المستخدم الى االنترنت ) موفرو الخدمة (  -باالنترنت او قواعد البيانات 

ة اتاح -مجموعات المناقشة وغرف المحادثة  -اتاحة وتشغيل المؤتمرات االلكترونية 

اتاحة الوصول الى  -الوصول الى المواقع االلكترونية للموسيقى الرقمية على االنترنت 

توصيل الموسيقى  -على االنترنت   pP3المواقع االلكترونية للموسيقى بصيغة 

اتاحة الوصول الى البيانات التحتية لالتصاالت عن بعد  -الرقمية باالتصال عن بعد 

تاجير بنية تحتية لالتصال عن بعد وشبكات  -الغير والشبكات للمشغلين اآلخرين و

ارسال رسائل  -خدمات الوصول الى االتصال عن بعد  -للمشغلين اآلخرين والغير 

االرسال وتوزيع البيانات او الصور  -االتصال بالحاسوب  -وصور بمساعدة الحاسوب 

احة الوصول الى ات -المرئية والمسموعة عن طريق شبكة حاسوبية عالمية او االنترنت 

اتاحة االرسال االلكترونى لبيانات الدفع االلكترونية عن  -االنترنت بشكل مؤقت للغير 

ارسال االخبار والمعلومات  -خدمات وكاالت االخبار  -طريق شبكة حاسوبية عالمية 

تركيبات او مكونات لالستخدام في  -أدوات  -تعيين جهاز  -حول المستجدات الحالية 

 -اتاحة الوصول الى شبكة الكترونية الستعادة المعلومات  -دمات سالفة الذكر اتاحة الخ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

اسئجار وقت الدخول الى النشرات  -استئجار وقت الدخول الى قواعد بيانات حاسوب 

موفر خدمات االنترنت )  -الدورية الحاسوبية ولوحات الرسائل والى شبكات الحاسوب 

PSP  )-  مات وخدمات االستشارات المتعلقة بكل ماسلف المعلو -الخدمات االرشادية

 ذكره
 

775652االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 


