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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 
 

    5361305 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة وفرها دوت كوم شركة ذات مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  9ش عدلى وسط البلد الدور االول شقة  96

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 30خدمات االنترنت الوارده بالفئة  - 30الفئة 
 

.على حدىMQCاالشتراطات        :      التنازل عن .كوم 
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 جريدة 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 
 

    5361301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 توجو  شركة ذات مسئولية محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  1ش عدلى  وسط البلد دور االول شقة  96 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 ون غيرهاد 30خدمات االنترنت الواردة بالفئة   - 30الفئة 
 

على حدى 7التنازل عن رقم تو  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
 

 

 

644 

 

 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 
 

    5361622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

ا لقوانين والية شركة مساهمة تاسست وقائمة طبق -بارامونت بيكتشرز كوربوريشن 

 الواليات المتحدة االمريكية  -كاليفورنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 25530 -هوليود ،  كاليفورنيا  -ميلروز أفنيو   0000

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 30االتصاالت و جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

 746807اطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة االشتر
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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 
 

    5363054 

 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 تبادل الصور وخدمات تبادل الفيديو، وهي اإلرسال اإللكتروني  - 30الفئة 

ت البصري بين مستخدمي اإلنترن –لملفات الصور الرقمية والفيديو والمحتوى السمعي 

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

اإللكترونية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت، وهي اإلرسال 

اإللكتروني للوسائط والبيانات والرسائل والرسومات ]الجرافيكس[ والصور والمحتوى 

اإللكترونية؛ توفير منتديات لالتصال على شبكة  السمعي ومحتوى الفيديو والمعلومات

اإلنترنت فيما يتعلق بالمواضيع ذات االهتمام العام؛ توفير روابط االتصاالت عبر 

اإلنترنت التي تنقل مستخدمي األجهزة المحمولة والنقالة ومستخدمي اإلنترنت إلى 

ع اإلنترنت  مواقع محلية وعالمية أخرى على اإلنترنت؛ تسهيل الوصول إلى مواق

لطرف ثالث أو إلى محتوى إلكتروني آخر لطرف ثالث عبر تسجيل دخول عام 

]شامل[؛ توفير خدمات غرف الدردشة عبر اإلنترنت وخدمات المراسلة الفورية 

ولوحات النشرات اإللكترونية؛ خدمات البث الصوتي وبث النصوص والفيديو عبر 

خدمات بروتوكول االتصاالت  شبكة اإلنترنت أو شبكات االتصاالت األخرى؛

والمحادثات الصوتية عبر اإلنترنت )فواب(؛ خدمات االتصاالت الهاتفية ]التليفونية[؛ 

توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر في مجاالت شبكات التواصل االجتماعي 

ات والتعارف االجتماعي والمواعدة ]المرافقة اإلجتماعية[؛ خدمات تبادل الصور والبيان

بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني لملفات الصور الرقمية والرسومات 

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

كمبيوتر شبكه االتصال بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني للصور والمحتوى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

646 

 

 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

وتوغرافية والفيديو والبيانات البصري ومحتوى الفيديو والصور الف –السمعي 

والنصوص والرسائل والدعاية واإلعالن ووسائل االتصال والمعلومات الخاصة 

بالدعاية واإلعالن؛ البث والبث المباشر للفيديو والمحتوى السمعي والبصري والمحتوى 

السمعي والبصري التفاعلي عبر اإلنترنت؛ خدمات عقد المؤتمرات عن بعد؛ خدمات 

ت، وهي خدمات إرسال واستقبال البيانات عبر شبكات االتصاالت؛ المراسلة االتصاال

عبر اإلنترنت؛ التبادل اإللكتروني للمحتوى الصوتي والبيانات والمحتوى السمعي 

ومحتوى الفيديو والنصوص والرسومات ]الجرافيكس[ التي يمكن الوصول إليها عبر 

محتوى الصوتي والنصوص شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ خدمات بث ال

 30ومحتوى الفيديو عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت األخرى الواردة بالفئة 

 دون غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مؤسسة طبقا لقانون والية ديالوير .جوجل ال ال سى .شركة ذات مسئولية محدود

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 االمريكية 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصال عن بعد وبالتحديد ارسال رسائل البريد االلكترونى  - 30الفئة 

لرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والصوت والبيانات والصور والرسومات ومقاطع وا

الفيديو والملفات السمعية عبر شبكات االتصاالت عن بعد وشبكات االتصاالت الالسلكية 

 دون غيرها   30واالنترنت والواردة بالفئة 
 

وغيرها  757777االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5966494 

 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 

 32 : المةــــــلعات اـــفئ
 

  31في مجال الفئه 32جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 32الفئة 
 

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 
 

    5929004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/52/9513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة السويدى للصناعات الهندسية )ساى( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة مصر -اكتوبر  6مدينة  - 03قطعة رقم  -المنطقة الخامسة 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 11فى مجال الفئة  32جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 32الفئة 
 

وغيرها 762475العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -الشتراطات        :      ا
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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 
 

    5313040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الرواد للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -منشية البكري  -شارع المقريزي  33

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 35،  92( فى مجال الفئات 32خدمات التعبئة و التغليف الواردة بالفئة )  - 32الفئة 
 

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 
 

    5310262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/56/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة سويس قنال ) مارين لوجيستيك(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

العلوى بعد   يوليو محمود صدقى  الدور الثانى 93بورسعيد برج اميرة الكائن  بشارعى 

 الشرق بورسعيد 1المسروق شقة رقم 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 32خدمات مالحيه   بالفئة  - 32الفئة 
 

-االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 
 

    5396421 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/19/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

حبوبة فاملى لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية للمواد  -فايز على محمود على 

 فرد مصرى الحنسية -الغذائية وتعبئتها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 وبية القلي -ملك / على محمود على  -القناطر الخيرية  -عزبة الرملية 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 35والمكرونة واألرز بالفئة  92في مجال الزيوت بالفئة  32خدمات الفئة  - 32الفئة 

 31والبقوليات بالفئة 
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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 
 

    5301650 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/50/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -ة العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات المصري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة العبور   -  19552بلوك  1قطعة رقم 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 33 - 39فى مجال الفئات  32خدمات التعبئة و التغليف الواردة بالفئة  - 32الفئة 
 

اطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتر
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 جريدة 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 
 

    5306660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محفوظ على محمد سعيد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة   -الكربة  -يزوستريسن شارع س11

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال المنتجات الغذائيه    32أعمال النقل والتغليف والتخزين بالفئة رقم  - 32الفئة 

 39الوارده بالفئه 
 



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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين جمهورية مصر  -شركة المأكوالت الحديثة 

 العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة ,مصر  -الدقي  -شارع مصدق  34

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

لسلع و تنظم الرحالت و السفر و جميع النقل و التعبئة و تغليف و تخزين ا - 32الفئة 

 39، 31، 35، 92فى مجال الفئات  32الخدمات 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 
 

    5369610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين جمهورية مصر  -شركة المأكوالت الحديثة 

 العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -الجيزة  -الدقي  -شارع مصدق  34

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

يم الرحالت و السفر و جميع النقل و التعبئة و تغليف و تخزين السلع و تنظ - 32الفئة 

 39، 31، 35، 92فى مجال الفئات  32الخدمات الواردة بالفئة 
 

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

المصاحب للعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364324 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة تالفت في جورجيا -واينوركس مارين ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 35256هادسون تريس اوجوستا  جورجيا  952

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

و اجراء الرحالت البحرية و تنظيم النقل للمسافرين الواردة بالفئة تنظيم  - 32الفئة 

 ( دون غيرها32)
 

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 
 

    5364326 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة تالفت في جورجيا -ل سى واينوركس مارين ال ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 35256هودسون تريس اوجوستا  جورجيا  952

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

تنظيم و اجراء الرحالت البحرية و تنظيم النقل للمسافرين الواردة بالفئة  - 32الفئة 

 دون غيرها  (32)
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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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 
 

    5360023 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جوجل ال ال سى .شركة محدودة المسئولية مؤسسة طبقا لقانون والية ديالوير .

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 االمريكية 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستشارات التقنية فى مجال أرشفة البيانات لالخرين المتمثلة  - 32الفئة 

 غيرها  دون 32بالوثائق والسجالت التاريخية والواردة بالفئة 
 

675622االشتراطات        :      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 

 
 

 : 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 ( 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 الشرقية - 35قطعة رقم  A3المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

( وجميع الخدمات 32خدمات النقل و التعبئة و التغليف الواردة بالفئة ) - 32الفئة 

 11،  2،  6( فى مجال الفئات 32الواردة بالفئة )
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366306 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية - 35قطعة رقم  A3العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

( وجميع الخدمات الواردة 32خدمات النقل و التعبئة و التغليف الوادة بالفئة ) - 32الفئة 

 11،  2،  6( دون غيرها  فى مجال الفئات 32بالفئة )
 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        
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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 
 

    5316902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/54/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كايرو ثرى ايه الدولية للصناعات ) ش . م . م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز خدمات ، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة ، جمهورية مصر العربية  69

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 45معالجة المواد وجميع الخدمات الواردة بالفئة  - 45الفئة 
 

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

MULNQ  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 
 

    5361649 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة مستر تيلور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -زهراء المعادي عمارات الشرطة  -الشارع التجاري  11شقة  119

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 45خياطة المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  - 45الفئة 
 

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

مصر
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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 
 

    5360024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جوجل ال ال سى .شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقانون والية ديالوير .

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 االمريكية 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

  - 45ة الفئ

خدمات الحاسوب وبالتحديد توفير محركات البحث للحصول على المعلومات 

والرسومات والملّفات والصور عبر إستخدام برامج التعرف بالصور غير القابلة 

للتنزيل، توفير محركات البحث على اإلنترنت، توفير برامج التعرف على الخصائص 

لتنزيل، توفير برامج التعرف بالصور على على الخط مباشرة )اإلنترنت( غير القابلة ل

الخط مباشرة )اإلنترنت( غير القابلة للتنزيل، توفير برامج على الخط مباشرة 

)اإلنترنت( غير القابلة للتنزيل لإلسترجاع وإستخراج البيانات والمعلومات لآلخرين 

ير القابلة عبر شبكات الحاسوب العالمية، توفير برامج على الخط مباشرة )اإلنترنت( غ

للتنزيل للبحث في الهاتف النقال للمستخدم والحاسوب والحاسوب اللوحي وغيرها من 

أجهزة اإلتصال اإللكتروني وبالتحديد األجهزة الطرفية الخاصة بالحواسيب القابلة 

لإلرتداء للبيانات والرسوم البيانية والملفات والصور، توفير برامج على الخط مباشرة 

القابلة للتنزيل متضمّنة البرامج التي توفر مساعد شخصي رقمي مدعم  )اإلنترنت( غير

بالصوت، توفير برامج التعرف الصوتي على الخط مباشرة )اإلنترنت( غير القابلة 

للتنزيل، خدمات الحاسوب وبالتحديد توفير محركات بحث تعمل بالتحكم الصوتي 

كات الحاسوب العالمية، للحصول على البيانات والصور والصوت والفيديو عبر شب

توفير محركات البحث عبر اإلنترنت، توفير برامج على الخط مباشرة )اإلنترنت( غير 

القابلة للتنزيل تستخدم في توفير المعلومات واالتصاالت تعمل بالتحّكم الصوتي، توفير 

موقع على شبكة اإلنترنت يوّفر تكنولوجيا تخّول المستخدم من التسجيل في تنبيهات 

لوظائف على اإلنترنت وللتقديم على الوظائف، توفير موقع على شبكة اإلنترنت يوّفر ا

تكنولوجيا تخّول أصحاب العمل من انتقاء المرّشحين األفضل للوظيفة وذلك على أساس 

السيرة الذاتّية وكلمة البحث، توفير معلومات جيوغرافيه وخرائط جيوغرافيه تفاعلّية 

ر عن طريق الجو واألقمار الصناعّية لألرض والفضاء وبرامج للولوج  إلى الصو

وقياس عمق المحيطات عبر موقع إلكتروني، توفير برامج على الخط مباشرة 

)اإلنترنت( غير القابلة للتنزيل لعرض المعلومات الجيوغرافّية والخرائط الجيوغرافّية 

اء وقياس عمق التفاعلّية والصور عن طريق الجو واألقمار الصناعّية لألرض والفض

المحيطات، تصميم وتطوير أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب، توفير 
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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

االستخدام المؤقت للبرامج على الخط مباشرة )اإلنترنت( غير القابلة للتنزيل لتدّفق 

وتشغيل الصوت والفيديو والمحتوى المتعدد الوسائط وللتحّكم بالتلفزيون وأجهزة 

اب  ومشّغالت أقراص الفيديو الرقمّية ومشغالت الوسائط المراقبة وأنظمة األلع

المحمولة وأجهزة تدّفق الوسائط الرقمّية، توفير برامج على الخط مباشرة )اإلنترنت( 

غير القابلة للتنزيل لالستخدام في خدمات الحراسة الشخصّية لآلخرين تعمل عبر أوامر 

والحاسوب اللوحي والهواتف الذكّية  التحّكم الصوتي عبر الهواتف المحمولة والكمبيوتر

وأجهزة الحاسوب المحمولة باليد وأجهزة الحاسوب الّلوحية وبالتحديد وبالتحديد اضافة 

المواعيد والوصول الى مواعيد التقويم واإلنذار وعداد الوقت والمذكرات وعمل 

( غير حجوزات المطاعم والسفر والفنادق،  توفير برامج على الخط مباشرة )اإلنترنت

القابلة للتنزيل لمراقبة أنظمة التشغيل المنزلّية وبالتحديد اإلضاءة واألجهزة ووحدات 

التدفئة وتكييف الهواء وأجهزة اإلنذار وغيرها من معّدات السالمة والمراقبة المنزلّية، 

خدمات الدعم التقني وبالتحديد خدمات تشخيص مشاكل أجزاء الحاسوب التشغيلية 

لمعالجتها، خدمات الدعم التكنولوجّية للكمبيوتر وبالتحديد خدمات  وبرامج الحاسوب

مكتب المساعدة، خدمات الدعم التقنّية وبالتحديد تشخيص مشاكل برامج الحاسوب، 

الخدمات الحاسوبية وبالتحديد خدمات مزود االستضافة السحابية، خدمات الحاسوب 

العامة، خدمات االستشارات في وبالتحديد تكامل بيئات الحوسبة السحابية الخاصة و

( وخدمات PAASمجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية منها البنية التحتية كخدمة )

(،  توفير أنظمة حاسوبية افتراضية PAAS( والمنصة كخدمة )SiiSالبرامج كخدمة )

وبيئات حاسوبية افتراضية من خالل الحوسبة السحابية، خدمات الدعم التقني وبالتحديد 

ت إدارة البنية التحتية عن بعد وعلى الموقع لمراقبة وإدارة تكنولوجيا المعلومات خدما

وأنظمة التطبيقات المتعّلقة بالحوسبة السحابية العامة والخاصة واإلشراف عليها، 

( وبالتحديد خدمات استضافة تطبيقات برامج الحاسوب ASPتطبيقات مزود الخدمة )

نة برامج الحاسوب المستخدمة في إنشاء تطبيقات لآلخرين، الحوسبة السحابّية متضم

اإلنترنت ومزامنة وتخزين وأرشفة والنسخ االحتياطي للبيانات على الخوادم السحابّية، 

برامج الحاسوب إلدارة وربط الشبكات والتعاون فيما بينها وتوفير فرصة الدخول إلى 

جهزة االفتراضية إلى البيانات عن بعد، الحوسبة السحابية متضمنة برامج لنشر األ

منصة الحوسبة السحابية، الحوسبة السحابية المتضمنة برامج تستخدم في مشاركة 

البيانات وإنشاء بيانات إفتراضّية ومعالجة البيانات وتحليلها، الحوسبة السحابّية 

المتضمنة برامج تستخدم في اإلشراف على شبكات الكمبيوتر المحلية وإدارة تطبيقات 

اسوب، وتوزيع تطبيقات الحاسوب، الحوسبة السحابّية المتضمنة برامج وأجهزة الح

تستخدم في إدارة المشاريع وتطوير نماذج التسويق الرقمي التنبؤية، إدارة وتسهيل 

المؤتمرات واالجتماعات والتوضيحات والجوالت والعروض والمناقشات التفاعلّية عبر 

( والبنية التحتية PAASنصة كخدمة )خط المباشرة )اإلنترنت(، خدمات الحاسوب الم

( المتضمنة منصات برامج SiiS( وخدمات البرامج كخدمة )PAASكخدمة )

الحاسوب إلنشاء تطبيقات اإلنترنت لمزامنة وتخزين وأرشفة والنسخ االحتياطي 

( والبنية التحتية PAASللبيانات على الخوادم السحابّية، خدمات المنصة كخدمة )

( المتضمنة منصات برامج SiiSمات البرامج كخدمة )( وخدPAASكخدمة )

الحاسوب إلدارة وربط الشبكات والتعاون فيما بينها وتوفير فرصة الدخول إلى البيانات 

( وخدمات PAAS( والبنية التحتية كخدمة )PAASعن بعد، خدمات االمنصة كخدمة )

هزة االفتراضية ( المتضمنة منصات برامج الحاسوب لنشر األجSiiSالبرامج كخدمة )

( والبنية التحتية كخدمة PAASإلى منصة الحوسبة السحابية، خدمات المنصة كخدمة )

(PAAS( وخدمات البرامج كخدمة )SiiS المتضمنة منصات برامج الحاسوب لنشر )
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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

( PAASاألجهزة االفتراضية إلى منصة الحوسبة السحابية، خدمات المنصة كخدمة )

( المتضمنة منصات SiiS( وخدمات البرامج كخدمة )PAASوالبنية التحتية كخدمة )

برامج الحاسوب لنشر األجهزة االفتراضية إلى منصة الحوسبة السحابية لمشاركة 

البيانات وإنشاء البيانات االفتراضية ومعالجة البيانات وتحليلها، خدمات المنصة كخدمة 

(PAAS( والبنية التحتية كخدمة )PAASوخدمات البرامج كخدم )( ةSiiS )

المتضمنة منصات برامج الحاسوب لإلشراف على شبكات الكمبيوتر المحلية وإدارة 

تطبيقات وأجهزة الحاسوب وتوزيع تطبيقات الحاسوب، خدمات المنصة كخدمة 

(PAAS( والبنية التحتية كخدمة )PAAS( وخدمات البرامج كخدمة )SiiS )

وتطوير نماذج التسويق الرقمي المتضمنة منصات برامج الحاسوب إلدارة المشاريع 

التنبؤية وإدارة وتسهيل المؤتمرات واالجتماعات والتوضيحات والجوالت والعروض 

والمناقشات التفاعلّية عبر خط المباشرة )اإلنترنت(،  خدمات الحاسوب وبالتحديد إنشاء 

فهارس سحابّية للمعلومات ، توفير برامج حاسوب غير القابلة للتنزيل لالستخدام 

(،  تستخدم في مجاالت الذكاء االصطناعي ومعالجة APPكواجهة برمجة التطبيقات )

اللغة الطبيعية وتحليل محتوى الصور والتعرف على الكالم والتعلم العميق والحوسبة 

عالية األداء والحوسبة الموزعة والمحاكاة االفتراضية والتعلم اآللي والحوسبة العنقودية 

( وبرامج الحاسوب إلدارة الشحنات، التخزين PoIشياء )والشبكة المعلوماتية لأل

االلكتروني للبيانات وبالتحديد تخزين البيانات والوسائط اإللكترونّية وأرشفتها 

والمحتوى الرقمي وأرشفتها، الحوسبة السحابّية ومركز خدمات البيانات للنسخ 

رث وبالتحديد التخزين االحتياطي للبيانات وغرض استعادة القدرة على العمل بعد الكوا

اإللكتروني للبيانات وخدمات التخزين ألرشفة البيانات اإللكترونية، خدمات تخزين 

البيانات اإللكترونّية وبالتحديد توفير مواقع لتخزين المحتوى الّرقمي، خدمات تخزين 

سبة البيانات اإللكترونّية وبالتحديد توفير خادم التخزين عن بعد لآلخرين قائم على الحو

السحابّية، خدمات االستشارات التقنية في مجال تخزين البيانات اإللكترونّية وأرشفتها 

( وبالتحديد توفير تخزين البيانات اإللكترونية PAASلآلخرين، والبنية التحتية كخدمة )

يمكن الوصول إليها عن بعد، خدمات تخزين البيانات اإللكترونّية على هيئة إدارة فنية 

ين البنية التحتية االفتراضية، توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب لخدمات تخز

غير القابلة للتنزيل لتصفح المحتويات الرقمّية وبرامج الحاسوب واألعمال السمعّية 

والبصرّية واألعمال السمعبصرّية والمنشورات اإللكترونّية واألفالم والموسيقى 

ت لبرامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل إلرسال والوصول إليها، توفير االستخدام المؤق

وعرض المحتويات الرقمّية وبرامج الحاسوب واألعمال السمعّية والبصرّية واألعمال 

دون  49السمعبصرّية والمنشورات اإللكترونّية واألفالم والموسيقى والواردة بالفئة 

 غيرها.

 
 

وغيرها 722750مة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العال
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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 
 

    5930404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/52/9552 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -شركة مركز القاهرة المالى والسياحى ) كايرو فايننشيال سنتر ( 

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الخليفة  -األوتوستراد   -د للمقطم اول الطريق الصاع

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم والتهذيب والتدريب والترفيه واالنشطة الرياضية والثقافية بالفئة رقم  - 41الفئة 

41   
 

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 
 

    5359560 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

مجمع غير محدود تاسست وقائمة طبقا  -المجمع الدولى العربى للمحاسبين القانونيين 

 لقوانين بريطانيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، المملكة االردنية  11129يدى ، رمز بر 291155عمان ، الشميسانى ، ص . ب 

 الهاشمية 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

اعداد وعقد المحاضرات ، اعداد وعقد المؤتمرات ، اعداد وعقد   - 41الفئة 

االجتماعات العامة الجامعة ، اعداد وعقد المنتديات ، اعداد وعقد الملتقيات ، اعداد 

) نشر الكتب ( ، محاضرات ) اعداد وعقد وعقد ورشات العمل ) التدريب ( ، الكتب 

المحاضرات ( ، دروس ومحاضرات بالمراسلة ، اختبارات تعليمية وجميع الخدمات 

 41الواردة بالفئة 
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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 
 

    5314916 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردي مصرية الجنسية -الفيستا ايفينتس  -قادر مي علي محمد عبدال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

امتداد ش حسن الشريف  -تقسيم مدينة زاهر  156وحدة رقم  - 9عمارة -مدينة نصر 

 غرفة بالشقة 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 41تنظيم افراح وحفالت الواردة بالفئة  - 41الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها على تنظيم االفراح والحفالت فقط -اطات        :      االشتر
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 جريدة 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 
 

    5314056 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/53/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 سى تاور (

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 41الفئة 
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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 
 

    5306206 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/52/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -المدرسة المصرية للغات  -جاب اهلل وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر اول  -الحي السابع  -شارع البرامكة  64بلوك  9قطعة 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41مدارس الواردة بالفئة رقم  - 41الفئة 
 

622664االشتراطات        :      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 
 

    5306206 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/52/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صية بسيطة شركة تو -المدرسة المصرية للغات  -جاب اهلل وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر اول  -الحي السابع  -شارع البرامكة  64بلوك  9قطعة 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41مدارس الواردة بالفئة رقم  - 41الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

673 

 

 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 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    5306202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/52/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة ديجي سكوير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 القاهرة -هره الجديدة القا -الخامس 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41استديوهات التصوير والتصوير الفيديو  - 41الفئة 
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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 
 

    5302310 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

ويمثلها السيد /  -مسئولية محدوده  شركة ذات -شركة لبنان مصر للمطاعم ش.ذ.م.م 

 احمد ممدوح محمد وهدان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -شارع البطل احمد عبد العزيز  95

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41الخدمات الواردة بالفئه   - 41الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5302062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -سيناريو بالنرس انترناشونال  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم  -المجزر االلى   -ش طارق بن عمر من ش الفريق على فهمى  2

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعليم والتدريب والترفيه واالنشطة الرياضية والثقافيه بالفئة رقم  - 41الفئة 

41 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5302262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة تعليمية  -جامعه  اكتوبر للعلوم الحديثة واالداب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الدقي    -ميدان المساحه   -ش عامر 14

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41خدمات تعليمية الوارده بالفئة  - 41الفئة 
 

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

كال على حدى وفى الوضع العادى  amالحروف جى دى 
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 جريدة 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 
 

    5302265 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة تعليمية  -للعلوم الحديثة واآلداب  جامعه  اكتوبر  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الدقي   -ميدان المساحه  -ش عامر  14

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41خدمات تعليمية الوارده بالفئة  - 41الفئة 
 

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

كال على حدى وفى الوضع العادى  FAMالحروف اف اى سى 
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 جريدة 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 
 

    5365202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين أمريكا   -كروسفيت إنك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات 20566سكوتس فالى ، كاليفورنيا   951جرين هيل رود ، سويت  1055

 المتحدة االمريكية 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 التعليم والتهذيب والتدريب والترفيه واالنشطة الرياضية والثقافية  - 41الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361956 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسؤلية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اورانج براند سيرفيسز ليمتد 

 ويلز -انجلترا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 41 : المةــــــالع اتـــفئ
 

خدمات التعليم والتدريب؛ خدمات الترفيه؛ واألنشطة الرياضية والثقافية؛   - 41الفئة 

المعلومات المتعلقة بالتعليم والترفيه والفعاليات الرياضية والثقافية التي يتم توفيرها على 

خرى؛ خدمات الخط من قاعدة بيانات حاسوبية أو شبكة اإلنترنت أو توفيرها بوسائل أ

األلعاب اإللكترونية المقدمة من قاعدة بيانات حاسوبية أو عن طريق شبكة اإلنترنت؛ 

الفيديو، الصوت والكمبيوتر ألعاب تأجير الخدمات؛ وخدمات الترفيه اإلذاعي 

والتلفزيوني؛ )باستثناء األفالم الدعائية(، وبرامج اإلذاعة والتلفزيون، وبرامج التسوق 

النشر الشبكي؛ وتنظيم األلعاب والمسابقات؛ وتوفير المنشورات  عن بعد، وبرامج

اإللكترونية على اإلنترنت؛ وتوفير برامج أللعاب الفيديو االستهالكية وأجهزة األلعاب 

المحمولة عن طريق االتصاالت الالسلكية )غير قابلة للتحميل(؛ ونشر الكتب والمجالت 

التلفزيون والموسيقى والترفيه الفيديو عبر موقع اإللكترونية على الخط؛ وتوفير األفالم و

تفاعلي على شبكة اإلنترنت؛ نشر النصوص في شكل إلكتروني أو غير ذلك؛ خدمات 

النشر واإلنتاج للوسائط الصوتية و / أو المرئية؛ خدمات المعرض؛ تنظيم وإنتاج 

رجانات وعرض الحفالت الموسيقية والعروض الموسيقية والمسرحية والمرئية والمه

والجوالت وغيرها من العروض الموسيقية والثقافية واألحداث واألنشطة؛ تنظيم أو 

إدارة أو ترتيب األحداث ألعاب الفيديو. ما بعد اإلنتاج خدمات التحرير في مجال 

الموسيقى والفيديو واألفالم. خدمات البرمجة اإلخبارية لنقلها عبر اإلنترنت؛ وترتيب 

قات الدراسية والندوات والدروس وورش العمل والدورات وعقد المؤتمرات والحل

واالتفاقيات والمعارض؛ والدورات والدورات التدريبية التفاعلية والتعلم عن بعد أو 

الدورات التدريبية المقدمة على الخط عن طريق وصلة اتصاالت أو شبكة حاسوبية أو 

المقدمة عبر اإلنترنت عن التي تقدم بوسائل أخرى؛ خدمات الترجمة؛ الخدمات الفنية 

طريق وصلة اتصاالت؛ خدمات األلعاب؛ خدمات النادي؛ حجز التذاكر وحجز الخدمات 

للترفيه، واألحداث الرياضية والثقافية. خدمات المكتبة اإللكترونية لتوريد المعلومات 

اإللكترونية )بما في ذلك معلومات المحفوظات( في شكل نصوص إلكترونية، 

أو معلومات سمعية و / أو فيديو، وألعاب ومسلية؛ وتوفير وتشغيل  ومعلومات و /

المؤتمرات االلكترونية؛ توفير الموسيقى الرقمية )ال يمكن تحميلها( من اإلنترنت. توفير 

الصور الفوتوغرافية والصور والرسومات ودغات الصوت واألفالم وأشرطة الفيديو 

تنزيل( على الخط أو من قواعد بيانات والبرامج السمعية البصرية )غير القابلة لل

الحاسوب أو مواقع اإلنترنت أو اإلنترنت؛ خدمات التصوير الفوتوغرافي؛ توجيه 
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 جريدة 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 البطوالت الرياضية واأللعاب؛ وتوفير المعلومات والمشورة المتعلقة 

بجميع الخدمات البحرية. توفير المعلومات اإللكترونية )بما في ذلك معلومات 

المحفوظات( في شكل نصوص إلكترونية، ومعلومات و / أو معلومات سمعية و / أو 

فيديو، وألعاب ومالهي؛ وتوفير وتشغيل المؤتمرات االلكترونية؛ توفير الموسيقى 

الرقمية )ال يمكن تحميلها( من اإلنترنت. توفير الصور الفوتوغرافية والصور 

فيديو والبرامج السمعية البصرية )غير والرسومات ودغات الصوت واألفالم وأشرطة ال

القابلة للتنزيل( على الخط أو من قواعد بيانات الحاسوب أو مواقع اإلنترنت أو 

اإلنترنت؛ خدمات التصوير الفوتوغرافي؛ توجيه األعمال؛ إدارة البطوالت الرياضية 

اله، بالفئة واأللعاب؛ وتوفير المعلومات والمشورة المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أع

 دون غيرها 41رقم 

 

 

 
 

وغيرها 707272العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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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 
 

    5361001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست طبقا  -تنمية شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة وال

 لقوانين المملكة العربية السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية 11004الرياض   06605ب -ص

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم ,التدريب ، الترفيه , االنشطة الرياضية و الثقافية و جميع الخدمات  - 41الفئة 

 41الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

682 

 

 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 
 

    5361055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

ة طبقا لقوانين والية شركة مساهمة تأسست وقائم -بارامونت بيكتشرز كوربوريشن  

 الواليات المتحدة االمريكية  -كاليفورنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 25530كاليفورنيا   -هوليود   -ميلروز أفنيو  0000

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

و الثقافية و جميع الخدمات  التعليم و التدريب و الترفيه و االنشطة الرياضية - 41الفئة 

 41الواردة بالفئة رقم 
 

746806االشتراطات        :      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 
 

    5361050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

دفة للربح تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية مؤسسة غير ها -بيزوورلد فاونديشين 

 كاليفورنيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

,الواليات 24656تي اتش فلور , اوكالند كاليفورنيا 0تي اتش ستريت ,  19  000

 المتحدة االمريكية

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

ية وندوات واجتماعات التعليم تنظيم وادارة ورشات عمل وحلقات دراس - 41الفئة 

ومؤتمرات وتتضمن ورشات عمل وحلقات دراسية وندوات واجتماعات ومؤتمرات 

على االنترنت ونشر الكتب والنصوص والبرامج التعليمية على االنترنت توفير ورش 

فى مجاالت ريادة  0الى  3عمل يدرسها المتطوعين واالباء للطالب فى الصفوف من 

ية واالدارة والتسويق والتمويل خدمات التربية والتعليم تحديدا االعمال واالعمال التجار

تطوير المناهج الدراسية لغيرها فى مجاالت ريادة االعمال واالعمال التجارية واالدارة 

والتسويق والتمويل توفير التدريب وسائل الترفية واالنشطة الرياضية والثقافية بالفئة 

 دون غيرها 41رقم 
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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 
 

    5361060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -العالم الرقمى للتعليم االلكترونى 

 لقوانين دولة االردن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جبل اللويبدة / منطقة العبدلى  شارع رفيق بهاء الدين الحريري ، حى 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم التدريب الترفية االنشطة الرياضية والثقافية وجميع الخدمات الواردة   - 41الفئة 

 دون غيرها 41بالفئة رقم 
 

التنازل عن الرسم -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 
 

    5363053 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يكيه.الواليات المتحده االمر - 24590كاليفورنيا  -مينلو بارك  -ويلو رود  1651

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الترفيه، وهي توفير منتدى على شبكة اإلنترنت لنشر المحتوي  - 41الفئة 

والبيانات والمعلومات ألغراض الترفيه والتواصل االجتماعي والتواصل فيما يتعلق 

إللكترونية باألعمال التجارية؛ خدمات الترفيه، وهي توفير الوصول إلى قواعد البيانات ا

التفاعلية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت للمحتوي المحدد من قبل المستخدم ومحتوى 

 –األطراف الثالثة والصور والفيديو والمحتوى السمعي والبصري والمواد السمعية 

البصرية في مجال المصلحة العامة؛ خدمات تبادل الصور وخدمات تبادل الفيديو؛ 

لآلخرين؛ الصحف اإللكترونية الفورية، وهي مدونات الويب  خدمات النشر اإللكتروني

)المدونات( التي تعرض محتوى يحدده المستخدم؛ توفير قواعد بيانات الكمبيوتر 

وقواعد البيانات اإللكترونية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت في مجال الترفيه؛ خدمات 

ر أكشاك التصوير النشر، وهي نشر المطبوعات اإللكترونية لآلخرين؛ تأجي

الفوتوغرافي وتصوير الفيديو اللتقاط وتحميل وتحرير وتبادل الصور والفيديوهات؛ 

خدمات الترفيه، وهي توفير تسهيالت عبر اإلنترنت لبث المحتوى الترفيهي وبث 

الفيديو المباشر للمناسبات الترفيهية؛ تنظيم المعارض والمؤتمرات الحيه في مجاالت 

والتواصل االجتماعي ألغراض غير األعمال التجارية وألغراض غير  الثقافة والترفيه

تجارية؛ توفير المعلومات الترفيهية من الفهارس القابلة للبحث وقواعد بيانات 

المعلومات، بما في ذلك النصوص والوثائق اإللكترونية وقواعد البيانات والرسومات 

ات السمعية البصرية عن طريق ]الجرافيكس[ والصور الفوتوغرافية والصور والمعلوم

شبكه اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ الخدمات الترفيهية والتعليمية، وهي توفير األفالم 
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 جريدة 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

غير القابلة للتنزيل والعروض التلفزيونية والبث الشبكي واألعمال السمعية البصرية 

نقدية واألعمال المتعددة الوسائط عبر اإلنترنت، فضال عن المعلومات والتقييمات ال

والتوصيات فيما يتعلق باألفالم والعروض التلفزيونية والبث الشبكي واألعمال السمعية 

 41البصرية واألعمال المتعددة الوسائط الواردة بالفئة رقم 
 

642266االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 
 

    5363050 

 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

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الترفيه؛ توفير الوصول إلى قواعد البيانات اإللكترونية التفاعلية  - 41الفئة 

وقواعد البيانات عبر اإلنترنت للمحتوي المحدد من قبل المستخدم ومحتوى األطراف 

البصرية في  –الثالثة والصور والفيديو والمحتوى السمعي والبصري والمواد السمعية 

مة؛ خدمات تبادل الصور الفوتوغرافية وخدمات تبادل الفيديو؛ مجال المصلحة العا

خدمات النشر اإللكتروني لآلخرين؛ الخدمات الترفيهية، وهي تسهيل خدمات اللعب 

التفاعلية وخدمات اللعب متعددة الالعبين وخدمات اللعب لالعب واحد لأللعاب التي يتم 

االت؛ توفير المعلومات عن لعبها وممارستها عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتص

األلعاب اإللكترونية أو ألعاب الفيديو أو ألعاب الوسائط المتعددة التفاعلية عبر شبكة 

اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ برامج المسابقات وبرامج الحوافز المصممة لشكر 

ومكافأة وتشجيع األفراد والمجموعات التي تشارك في التحسين والتطوير الذاتي، وفي 

حقيق الذات، وفي الخدمات الخيرية واإلنسانية ]الصدقة واإلحسان[ والخدمات ت

التطوعية والعامة والمجتمعية وكذلك في األنشطة اإلنسانية وتقاسم نتاج العمل 

اإلبداعي؛ نشر المواد التعليمية، وهي نشر الكتب والصحف والنشرات اإلخبارية 

لتعليمية، وهي تنظيم وإدارة المؤتمرات الدورية والمنشورات اإللكترونية؛ الخدمات ا

والدورات والحلقات الدراسية والتدريب عبر اإلنترنت في مجاالت الدعاية واإلعالن 

والتسويق والتواصل االجتماعي واإلنترنت ووسائل اإلعالم االجتماعية وتوزيع مواد 

ات الويب الدورات الدراسية المتعلقة بذلك؛ الصحف اإللكترونية الفورية، وهي مدون

)المدونات( التي تعرض محتوى يحدده المستخدم؛ الخدمات الترفيهية ، وهي توفير 

ألعاب الواقع االفتراضي، والترفيه التفاعلي ومحتوى الواقع االفتراضي؛ الخدمات 
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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

الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع المعزز، والترفيه التفاعلي ومحتوى الواقع المعزز؛ 

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

المختلط؛ توفير األلعاب اإللكترونية وألعاب الوسائط المتعددة التفاعلية؛ توفير ألعاب 

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

نت؛ توفير قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات ألعاب الواقع المختلط على اإلنتر

اإللكترونية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت في مجال الترفيه؛ خدمات النشر، وهي نشر 

المطبوعات اإللكترونية لآلخرين؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير تسهيالت عبر 

بات الترفيهية؛ توفير اإلنترنت لبث المحتوى الترفيهي وبث الفيديو المباشر للمناس

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

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

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

يهية، وهي توفير ألعاب الواقع المختلط، والترفيه التفاعلي ومحتوى وخبرات الواقع الترف

المختلط؛ خدمات ألعاب الواقع االفتراضي المقدمة عبر اإلنترنت من شبكة كمبيوتر؛ 

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

نت؛ توفير برامج ألعاب على اإلنترنت؛ الخدمات الواقع االفتراضي على االنتر

الترفيهية، وهي توفير األلعاب التفاعلية؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع 

المعزز والمحتوى الترفيهي التفاعلي؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير بيئات الواقع 

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

االنترنت؛ توفير المعلومات الترفيهية من الفهارس القابلة للبحث وقواعد بيانات 

المعلومات، بما في ذلك النصوص والوثائق اإللكترونية وقواعد البيانات والرسومات 

]الجرافيكس[ والصور الفوتوغرافية والصور والمعلومات السمعية البصرية عبر شبكة 

نت وشبكات االتصاالت؛ توفير موقع إلكتروني يضم منشورات ]مطبوعات[ غير اإلنتر

قابلة للتنزيل عن تقنية الواقع االفتراضي؛ توفير موقع إلكتروني يضم منشورات 

]مطبوعات[ غير قابلة للتنزيل عن تقنية الواقع المعزز؛ التعليم؛ توفير التدريب؛ 

فيهية والتعليمية، وهي توفير األفالم غير األنشطة الرياضية والثقافية؛ الخدمات التر

القابلة للتنزيل والعروض التلفزيونية والبث الشبكي واألعمال السمعية البصرية 

واألعمال المتعددة الوسائط عبر اإلنترنت، فضال عن المعلومات والتقييمات النقدية 

ألعمال السمعية والتوصيات فيما يتعلق باألفالم والعروض التلفزيونية والبث الشبكي وا

 41البصرية واألعمال المتعددة الوسائط بالفئة رقم 

 

 
 

702876االشتراطات        :      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 
 

    5363206 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ، انك أمازون تكنولوجىز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحده االمريكيه  20152تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  415

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير المعلومات واالخبار والتعليقات المتعلقة بالسلع االستهالكية  - 41الفئة 

المصلحة العامة الخدمات الترفيهية والمنتجات االستهالكية والموضوعات ذات 

وبخاصة توفير االستخدام المؤقت اللعاب الفيديو غير القابلة للتنزيل والموسيقى 

المسجلة مسبقا واشرطة الفيديو فى مجاالت الموسيقى واالخبار والكوميديا والدراما 

ت وبرامج االطفال واالدب واالحداث الرياضية وممارسة الرياضة والصحة والعقارا

والسلع االستهالكية والسفر والهوايات واالفالم وغيرها من محتوى الوسائط المتعددة 

ذات الصلة بالترفية لمستخدمى اجهزة الكمبيوتر واجهزة التلفزيون واجهزة االستقبال 

التلفزيونى واالت العاب الكمبيوتر او االجهزة االلكترونية المحمولة عبر الشبكات 

دمات التعليم والخدمات الترفيهية وبخاصة توفير البوبات السلكية والالسلكية وخ

االلكترونية والمواقع على شبكة االنترنت المتضمنة المحتوى التعليمى والترفيهى غير 

القابل للتنزيل على االنترنت وبخاصة االفالم والبرامج التلفزيونية فى مجال االخبار 

وعة والموسيقى واالعمال السمعية على والتعليقات والكوميديا والدراما والبرامج المن

شكل الموسيقى المسجلة مسبقا واالعمال االدبية والكتب االلكترونية فى مجال الشعر 

والنثر والرويات الخيالية وغير الخيالية وتوفير االوساط االفتراضية لتمكين 

 41ئة المستخدمين من التفاعل الغراض التسلية واالستمتاع او الترفية والواردة بالف

 دون غيرها
 

602284العالمة 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 
 

    5364320 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات  -ش ذات مسئوليه محدودة تألفت فى جورجيا  -واينوركس مارين ال ال سى 

 المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 35256هودسون تريس اوجوستا  جورجيا  952

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

تنظيم و اجراء جوالت سياحية بمساعدة المرشدين و رحالت برية و بحرية  - 41الفئة 

 ( دون غيرها 41ة )الغراض ترفيهيةالواردة بالفئ
 

االشتراطات        :      منح حق اسبقية
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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 
 

    5364326 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة تألفت فى جورجيا  -واينوركس مارين ، ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 35256هودسون تريس ، اوجوستا ، جورجيا  952

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

تنظيم و اجراء جوالت سياحية بمساعدة المرشدين ورحالت برية و بحرية  - 41الفئة 

 ( دون غيرها41الغراض ترفيهية الواردة بالفئة )
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360160 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -كرييتف جروب ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر اول  -ش احمد حسنى  46

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  41الخدمات التى تشمل كافه اشكال التعليم والتدريب الواردة بالفئة  - 41الفئة 

 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 ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360162 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -كرييتف جروب ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر اول  -ش احمد حسنى  46

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  41الفئة الخدمات التى تشمل كافه اشكال التعليم والتدريب الواردة ب - 41الفئة 

 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 
 

    5360105 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -كرييتف جروب ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 القاهرة -مدينة نصر اول  -ش احمد حسنى  46

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  41الخدمات التى تشمل كافه اشكال التعليم والتدريب الواردة بالفئة  - 41الفئة 

 غيرها
 

جمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذ -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 
 

    5360101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -كرييتف جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر اول  -ش احمد حسنى  46

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  41الخدمات التى تشمل كافه اشكال التعليم والتدريب الواردة بالفئة  - 41الفئة 

 غيرها
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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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 
 

    5360109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/59/9510 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -كرييتف جروب ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر اول  -ش احمد حسنى  46

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  41الخدمات التى تشمل كافه اشكال التعليم والتدريب الواردة بالفئة  - 41الفئة 

 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 
 

    5360320 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركه سواحل لالستثمار العقارى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القطاع الثانى ، مركز المدينه ، القاهرة الجديدة ، التجمع الخامس ، القاهره  925القطعه 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات ترفيهية ، خدمات تعليمية ، انشطة رياضية ، انشطة ثقافية وجميع  - 41الفئة 

 ( دون غيرها41الخدمات الواردة 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 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    5360459 

 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 

 41 : المةــــــات العـــئف
 

خدمات ترفيهية ، خدمات تعليمية ، انشطة رياضية ، انشطة ثقافية  وجميع  - 41الفئة 

 ( دون غيرها41الخدمات 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 
 

    5360034 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -يقين للمشروعات التعليمية والرياضية الترفيهية ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ارض الجولف  -ش عبد المنعم حافظ  10

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41جميع خدمات الفئه رقم  - 41الفئة 
 

ص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خا
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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 
 

    5360030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -يقين للمشروعات التعليمية والرياضية و الترفيهية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -التجمع االول  -الول بالمركز لبتجارى الترفيهى الدور ا 6الوحدة  

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 41جميع خدمات الفئه  - 41الفئة 
 

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 
 

    5360043 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

13/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -اجنايت للمشروعات الرياضية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ارض الجولف  -ش عبد المنعم حافظ  10

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 رهادون غي 41جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 41الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -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 
 

    5953341 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/56/9556 

 :التسجيل إسم طالب
 

 رية (شركة الكان لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ش م م ) شركة مساهمة مص

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -العامرية  -المنطقة الحرة العامة  

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات -الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها   - 49الفئة 

  -مبيوترخدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الك   -التحاليل واالبحاث  الصناعية

 دون غيرها 49خدمات قانونية وجميعها بالفئة 
 

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

الحروف كال على حدى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

703 

 

 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 
 

    5310000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/50/9510 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة كيو سورس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر  -الحى السابع  -ش عباس زعزوع  16

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 49الفئة 
 

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

على حده  Oكيو 
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 جريدة 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 
 

    5396102 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/11/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة أسباير زون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قطر -الدوحة  -  93033ص.ب 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها وخدمات  - 49الفئة 

التحليل واألبحاث الصناعية وخدمات تصميم وتطوير برامج وبرمجيات وأنظمة 

 49الكمبيوتر وكافة خدمات الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    5302314 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -شركة لبنان مصر للمطاعم ) ش.ذ.م.م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -شارع البطل احمد عبد العزيز  95

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49الخدمات الواردة بالفئه   - 49الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان 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 
 

    5361300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -نمرتى  -يسى البيوقى محمد عبد الرحيم عبد المقصود ع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 المنوفية -السادات  -محمد عبد الغنى 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 49الفئة تصميم برامج كمبيوتر الواردة ب - 49الفئة 
 



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 
 

    5361434 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -الفرعونية لالسقف المعلقة  -محمد حسين شحاته حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العمرانية  -ة برج الزمرد -شارع ترسا  09

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49جميع خدمات االسقف المعلقة الواردة بالفئة رقم  - 49الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الستشارات الهندسية والمقاوالت واعمال مساحية ديمو ل -عمر مصطفى السيد تعلب  

 فرد مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المطرية  -شارع عبد الحميد حسن الشرقاوي من شارع بورسعيد  10

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 49أستشارات هندسية الواردة بالفئة  - 49الفئة 
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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

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361012 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقوانين والية ديالوير -دروببوكس ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المتحدة  الواليات - 24156براننان ستريت ،  سان فرانسيسكو كاليفورنيا  333

 االمريكية 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

سوفتوير الكومبيوتر، وسوفتوير قابل للتحميل لالستخدام فى اإلنشاء  - 49الفئة 

والتوصيل وتحديث وتغيير وتحسين وتنظيم وتخزين وعمل باك اب ، وتناغم ونقل 

ت والصور والصور والمشاركة فى البيانات والمستندات والملفات والمعلومات والمقاال

الفوتوغرافية ورسوم الجرافيك والموسيقى والتسجيالت السمعية والفيديو ومحتوى 

متعدد المجاالت االعالمية عن طريق شبكات كومبيوتر محلية ودولية والتليفونات 

الجوالة وشبكات االتصال االخرى ؛ سوفتوير الكومبيوتر لتناغم وتنظيم وعمل نسخة 

شاركة فى البيانات أو المعلومات أو اى منها من خالل وبين وتخزين وباك أب والم

االجهزة االلكترونية بما في ذلك األصناف التي تحتوي على شاشات إلكترونية 

ومبرمجة و شاشات عرض، وأجهزة استقبال؛ وبرامج الكمبيوتر إلنشاء ومشاركة 

ركة، مع العديد من المحتوى والمعلومات، وتحسين إنتاجية، والتعاون على الوثائق المشت

المستخدمين عبر شبكات الكمبيوتر العالمية والمحلية؛  سوفتوير الكومبيوتر الستخراج 

وعمل بطاقات التعريف ودليل المعلومات ، ادارة البيانات عن بعد ، تقديم طريق 

لالتصال من خالل الشبكة مع التطبيقات و / أو الخدمات من خالل نظام تشغيل الشبكة 

بوابة إلكترونية بينية من خالل شبكات الحاسوب العالمية والمحلية؛ سوفتوير أو اتصال 

الكومبيوتر لالستخدام فى بيئة الحوسبة السحابية   بالتحديد ، سوفتوير الكومبيوتر ادوات 

( وتطبيق البرمجة البينية السطح لالستخدام كسطح بيني APPPتنمية السوفتوير و)

صيل مع بعضها البعض ، الدارة المحتوى الرقمى بواسطة مكونات السوفتوير للتو

لالجهزة االلكترونية السلكية والالسلكية للتوصيل وتحديث والمعالجة وتحسين وتنظيم 

وتخزين وعمل باك اب وتزامن ونقل ومشاركة البيانات والمستندات والملفات 
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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

وسيقى والمعلومات ، والمقال والصور ، والصور الفوتغرافية ورسم الجرافيك والم

والمحتويات السمعية والفيديو ومتعدد االوساط ؛ سوفتوير الكومبيوتر لتزامن ملفات 

الكومبيوتر والملفات المجمعة والبيانات والمعلومات فى بيئة عمل مجمعة ، سوفتوير 

الكومبيوتر لخدمات البريد اإللكتروني، وخدمات الرسائل اإللكترونية، ونقل الرسائل 

 دون غيرها. 2منتجات الواردة بالفئة اإللكترونية وجميع 
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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 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369329 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة الوطن االستشارات الهندسية  )ش.ذ.م.م( شركة ذات مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 نيركو  -السوق التجاري  -دجلة الشطر الثالث  -المعادى الجديدة  -القاهرة 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 49االستشارات الهندسية  الواردة بالفئة  - 49الفئة 
 

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 
 

    5369669 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

90/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 لقوانين كندا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 3د ز 1زد  9,كندا اتش 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات الهندسية والتشاور فى مجال جميع انواع مشاريع البناء العامة او  - 49الفئة 

الخاصة وجميع انواع المشاريع العامة او الخاصة فى مجال البنية التحتية والطاقة 

دسى الهندسة والتعدين والنفط والغاز خدمات رسم الهندسة المدنية خدمات المسح الهن

الميكانيكية تخطيط المبانى ونظم البنية التحتية للمبانى والبحوث المتعلقة بمشاريع تشييد 

المبانى فى مجال الهياكل االساسية والطاقة والتعدين والنفط والغاز واعداد التقارير 

المتعلقة بها وتقديم الدراسات الفنية وصياغة التقارير لالخرين فى مجال جميع انواع 

مشاريع البناء العامة او الخاصة وجميع انواع المشاريع العامة او الخاصة فى مجال 

البنية التحتية والطاقة والتعدين والمعادن والنفط والغاز وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

 دون غيرها 49
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363054 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 24590يا كاليفورن -مينلو بارك  -ويلو رود  1651

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الكمبيوتر، وهي إنشاء مجتمعات افتراضية للمستخدمين المسجلين  - 49الفئة 

لتنظيم المجموعات واالجتماعات والمناسبات والمشاركة في المناقشات والمشاركة في 

ما يتعلق باألعمال التجارية والتواصل شبكات التواصل االجتماعي والتواصل في

المجتمعي؛ خدمات الكمبيوتر، وهي استضافة مواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين 

لتنظيم وعقد االجتماعات والمناسبات والمناقشات التفاعلية عبر شبكة اإلنترنت وشبكة 

االتصاالت؛ خدمات الكمبيوتر في طبيعة ملفات التعريف الشخصية والجماعية 

مخصصة أو صفحات الويب التي تحتوي على معلومات محددة من قبل المستخدم، بما ال

في ذلك، المحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والصور والنصوص والبيانات؛ خدمات 

الكمبيوتر، وهي توفير محركات البحث للحصول على البيانات عن طريق شبكات 

نترنت تتضمن تقنية تمكن اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير تسهيالت عبر اإل

المستخدمين عبر اإلنترنت من إنشاء ملفات التعريف الشخصية التي تتضمن معلومات 

شبكات التواصل االجتماعي ومعلومات شبكات التواصل فيما يتعلق باألعمال التجارية، 

لنقل وتبادل هذه المعلومات بين مرافق متعددة عبر اإلنترنت، والمشاركة في شبكات 

صل االجتماعي، وإلدارة حسابات التواصل االجتماعي الخاصة بهم؛ توفير التوا

استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ غير القابلة للتنزيل لشبكات التواصل االجتماعي 

وإنشاء مجتمع افتراضي وبث المحتوى الصوتي ومحتوى الفيديو والصور والنصوص 

ي استضافه تطبيقات برامج (، وهASPوالبيانات؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

الكمبيوتر لآلخرين؛ توفير خدمه شبكه اإلنترنت التي تمكن المستخدمين من نقل بيانات 
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الهوية الشخصية وتبادل بيانات الهوية الشخصية مع وبين التطبيقات أو مواقع اإلنترنت 

( التي تتضمن برامج إلرسال SAASالمتعددة؛ خدمات البرامج ]البرمجيات[ كخدمة )

واستقبال الرسائل اإللكترونية واإلشعارات والتنبيهات؛ توفير استخدام مؤقت للبرامج 

]للبرمجيات[ غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت الستخدامها في تصميم وإدارة وقياس 

وتحليل ونشر وخدمة الدعاية واإلعالن لآلخرين؛ خدمات موفر برنامج شراء 

ر برمجيات برامج غير قابلة للتنزيل للسماح اإلعالنات عبر اإلنترنت، وهي توفي

للمشترين والبائعين للدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت لشراء وبيع قائمة المخزون المعلن 

(، التي تتضمن برمجيات الستخدامها في ASPعنه؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

ليم وتغطية شراء وبيع وتصميم وإدارة وتتبع وتقييم وتحسين واستهداف وتحليل وتس

الدعاية واإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت؛ توفير المواقع اإللكترونية التي تمنح 

المستخدمين القدرة على رفع وتعديل وتبادل محتوي الواقع المعزز والمعلومات 

والخبرات والبيانات؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل التي 

ييم واختبار وصيانة تطبيقات برامج األجهزة النقالة لألجهزه تمكن من تطوير وتق

الحاسوبية المحمولة وهي الهواتف النقالة ]الموبيالت[ والهواتف الذكية وأجهزة 

الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ توفير برامج واجهة برمجة تطبيقات 

(APPالستخدامها في المراسلة اإللكترونية وبث الم ) حتوى السمعي ومحتوى الفيديو

والصور والنصوص والبيانات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل 

ألغراض المراسلة الكترونيه؛ خدمات رسم الخرائط؛ توفير وصول مؤقت لبرامج 

]برمجيات[ الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لخدمات رسم الخرائط؛ خدمات موفر خدمه 

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لخدمات رسم الخرائط؛ توفير ASPيقات )التطب

استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لتبادل وعرض موقع 

المستخدم والتخطيط لألنشطه مع المستخدمين اآلخرين وتقديم التوصيات؛ خدمات موفر 

]برمجيات[ لتمكين أو لتسهيل تبادل  (، التي تتضمن برامجASPخدمه التطبيقات )

وعرض موقع المستخدم والتخطيط لألنشطه مع المستخدمين اآلخرين وتقديم 

التوصيات؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل 

لألغراض االجتماعية ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات 

(ASPا ،) لتي تتضمن برامج ]برمجيات[ لتمكن أو تسهل التواصل االجتماعي ورسم

خرائط المقاصد والوجهة؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير 

القابلة للتنزيل لتحديد وإدراك الموقع للبحث عن وتحديد ومشاركة مواقع البضائع 

(، ASPموفر خدمه التطبيقات ) والسلع والخدمات والمناسبات ذات األهمية؛ خدمات

التي تتضمن برامج ]برمجيات[ تحديد وإدراك الموقع للبحث عن وتحديد ومشاركة 

مواقع البضائع والسلع والخدمات والمناسبات ذات األهمية؛ برنامج يستخدم كخدمة 

(PAAS يضم برامج برمجيات كمبيوتر الستخدامها في شراء ونشر الدعاية )

طوير برمجيات الكمبيوتر؛ توفير موقع على شبكة االنترنت يتيح واإلعالن؛ تصميم وت

للمستخدمين القدرة على المشاركة في شبكات التواصل االجتماعي وإدارة محتوى 

شبكات التواصل االجتماعي الخاصة بهم؛ توفير استخدام مؤقت للبرامج غير القابلة 

وحسابات المستخدمين؛ توفير  للتنزيل إلنشاء وإدارة ملفات تعريف الوسائط االجتماعية

استخدام مؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لتعديل الصور الفوتوغرافية والصور 

البصري مع مرشحات  –والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي 

(، وهي الرسومات AR)فالتر( التصوير الفوتوغرافي ومؤثرات الواقع المعزز )

المتحركة والنصوص والرسومات ووضع العالمات الجغرافية ]الجرافيكس[ والرسوم 

وعالمات البيانات الوصفية ]البيانات الخلفية[ ووصالت اإلحالة إلكترونية ]الروابط 
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التشعيبية[؛ توفير استخدام مؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لمشاهدة والتفاعل مع تلقيم 

البصري ومحتوى الفيديو وبث  –سمعي الوسائط اإللكترونية، وهي الصور والمحتوى ال

الفيديو الحي والتعليقات واإلعالنات واألخبار والروابط على اإلنترنت؛ توفير استخدام 

مؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل للبحث عن )العثور على( المحتوى وناشرين 

القابلة للتنزيل المحتوى، ولالشتراك في المحتوى؛ توفير استخدام مؤقت للبرامج غير 

البصري وعالمات البيانات الوصفية  –لتنظيم الصور والفيديو والمحتوى السمعي 

]البيانات الخلفية[؛ توفير محركات البحث للحصول على البيانات عبر شبكات 

االتصاالت؛ خدمات الكمبيوتر، وهي إنشاء مجتمع افتراضي للمستخدمين المسجلين 

البصري  –والتفاعل مع الصور والمحتوى السمعي للمشاركة وعرض واالشتراك في 

ومحتوى الفيديو والبيانات والمعلومات ذات الصلة؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات 

(ASP التي تضم برمجيات لشبكات التواصل االجتماعي وإدارة محتوى شبكات )

 –التواصل االجتماعي، وإنشاء مجتمع افتراضي وإرسال الصور والمحتوى السمعي 

بصري ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والفيديو والبيانات والنصوص ال

والرسائل واإلعالنات واالتصاالت والمعلومات الخاصة بوسائط الدعاية واإلعالن؛ 

( التي تضم برمجيات واجهة برمجة تطبيقات ASPخدمات موفر خدمه التطبيقات )

(APPالتي تسهل الخدمات عبر اإلنترنت لشبكات ال ) تواصل االجتماعي، وتطوير

( يضم PAASتطبيقات البرمجيات، وشراء ونشر اإلعالنات؛ برنامج يستخدم كخدمة )

برامج برمجيات كمبيوتر لشبكات التواصل االجتماعي وإنشاء مجتمع افتراضي 

البصري ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية  –وإرسال الصور والمحتوى السمعي 

والنصوص والرسائل واإلعالنات واالتصاالت والمعلومات الخاصة والفيديو والبيانات 

بوسائط الدعاية واإلعالن؛ تأجير برامج الكمبيوتر التي تتيح للمستخدمين القدرة على 

البصري؛ خدمات  –رفع وتحرير ومشاركة الصور والفيديو والمحتوى السمعي 

نترنت من قبل المستخدم الكمبيوتر، وهي تحديد وتنسيق المحتوى واإلعالنات عبر اإل

وإنشاء تلقيم لوسائل اإلعالم االجتماعية؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير 

القابلة للتنزيل اللتقاط الصور الفوتوغرافية وتسجيل المحتويات السمعية والمحتوى 

البصري ومحتوى الفيديو؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة  –السمعي 

 –نزيل لرفع وتنزيل وأرشفة وتمكين إرسال ومشاركة الصور والمحتوى السمعي للت

البصري ومحتوى الفيديو والنصوص والبيانات المرتبطة بها؛ توفير االستخدام المؤقت 

للبرمجيات غير القابلة للتنزيل لتدفق محتوى الوسائط المتعددة الترفيهية؛ توفير 

لة للتنزيل إلرسال واستقبال الرسائل النصية االستخدام المؤقت للبرامج غير القاب

ورسائل الفيديو واالتصاالت الرسومية ]الجرافيكس[؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج 

غير القابلة للتنزيل إلنشاء والحفاظ على وجود على اإلنترنت لألفراد والجماعات 

غير القابلة للتنزيل والشركات والعالمات التجارية؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج 

إلنشاء وإدارة ونشر الدعاية واإلعالن، وقياس وتحليل البيانات اإلعالنية؛ توفير 

االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل للمعلنين للتواصل والتفاعل مع 

المجتمعات عبر اإلنترنت؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة 

ستخدامها في التقاط الصور الفوتوغرافية وتحريرها وتسجيل مقاطع الفيديو للتنزيل ال

( التي تضم برنامج لتمكين أو تسهيل ASPوتحريرها؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

التقاط الصور الفوتوغرافية وتحريرها وتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها؛ تطوير برامج 

قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت؛ خدمات موفر  ]برمجيات[ الكمبيوتر؛ توفير برامج غير

(؛ توفير التسهيالت عبر اإلنترنت التي توفر للمستخدمين القدرة ASPخدمه التطبيقات )

على تحميل وتعديل ومشاركة الصوت والفيديو والصور الفوتوغرافية والنصوص 
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 والرسومات ]الجرافيكس[ والبيانات

 

 
 

642260مرتبطة بالعالمة االشتراطات        :      العالمة 
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 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363056 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

تصميم وتطوير أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات؛ خدمات الكمبيوتر وهي   - 49الفئة 

إنشاء مجتمعات افتراضية للمستخدمين المسجلين لتنظيم المجموعات واالجتماعات 

لتواصل االجتماعى والتواصل فيما يتعلق باألعمال والمناسبات والمشاركة في شبكات ا

التجارية والتواصل المجتمعي؛ خدمات الكمبيوتر، وهي استضافة مواقع ]تسهيالت[ 

إلكترونية على شبكة اإلنترنت لآلخرين لتنظيم وعقد االجتماعات والمناسبات 

بيوتر في والمناقشات التفاعلية عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ خدمات الكم

طبيعة ملفات التعريف الشخصية والجماعية المخصصة أو صفحات الويب التي تحتوي 

على معلومات محددة من قبل المستخدم، بما في ذلك، المحتوى السمعي ومحتوى الفيديو 

والصور والنصوص والمحتوى والبيانات؛ خدمات الكمبيوتر، وهي توفير محركات 

شبكات اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير  البحث للحصول على البيانات على

تسهيالت عبر اإلنترنت تتضمن تقنية تمكن المستخدمين عبر اإلنترنت من إنشاء ملفات 

التعريف الشخصية التي تتضمن معلومات شبكات التواصل االجتماعي ومعلومات 

ين مرافق شبكات التواصل فيما يتعلق باألعمال التجارية، لنقل وتبادل هذه المعلومات ب

متعددة عبر اإلنترنت، وللمشاركة في شبكات التواصل االجتماعي، وإدارة حسابات 

شبكات التواصل االجتماعي الخاصة بهم؛ توفير البرامج ]البرمجيات[ لشبكات التواصل 

االجتماعي وإنشاء مجتمع افتراضي وبث المحتوى السمعي ومحتوى الفيدو الصور 

(، وهي استضافة تطبيقات ASPر خدمة التطبيقات )والنصوص البيانات؛ خدمات موف

( التي تتضمن برامج ASPالبرامج لآلخرين؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات )

]برمجيات[ لتمكن أو تسهل إنشاء وتحرير ورفع وتنزيل والوصول إلى ومشاهدة ونشر 
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وعرض وتصنيف ]وضع العالمات على[ وتدوين وتدفق وربط وتدوين الحواشي 

ة واإلشارة إلى الشعور والرأي حول والتعليق على وتضمين وإرسال اإليضاحي

ومشاركة أو توفير الوسائط اإللكترونية أو المعلومات األخرى عبر شبكة اإلنترنت 

وشبكات االتصاالت؛ توفير خدمة شبكه اإلنترنت التي تمكن المستخدمين من نقل بيانات 

مع وبين مواقع ]مرافق[ اإلنترنت  الهوية الشخصية وتبادل بيانات الهوية الشخصية

المتعددة؛ توفير المعلومات من الفهارس القابلة للبحث وقواعد بيانات المعلومات، بما في 

ذلك النصوص والوثائق اإللكترونية وقواعد البيانات والرسومات ]الجرافيكس[ 

والوسائط اإللكترونية والصور والمحتوى السمعي البصري عبر شبكة اإلنترنت 

بكات االتصاالت؛ توفير برامج ]برمجيات[ غير القابلة للتنزيل فيما يتعلق بالتجارة وش

اإللكترونية للسماح للمستخدمين بإجراء معامالت األعمال ]واألعمال التجارية[ 

اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ خدمات البرامج ]البرمجيات[ 

رسال واستقبال الرسائل اإللكترونية ( التي تتضمن برامج إلSAASكخدمة )

واإلشعارات والتنبيهات اإللكترونية ولتسهيل معامالت األعمال ]واألعمال التجارية[ 

اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير برامج ]برمجيات[ 

ين؛ الستخدامها في تصميم وإدارة وقياس وتحليل ونشر وخدمة الدعاية واإلعالن لآلخر

خدمات موفر برنامج شراء اإلعالنات عبر اإلنترنت، وهي توفير برامج البرمجيات 

غير قابلة للتنزيل للسماح للمشترين والبائعين للدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت لشراء 

(، التي تتضمن ASPوبيع قائمة المخزون المعلن عنه؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات )

اء وبيع وتصميم وإدارة وتتبع وتقييم وتحسين واستهداف برمجيات الستخدامها في شر

وتحليل وتسليم وتغطية الدعاية واإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت؛ تطوير األجهزة 

الستخدامها فيما يتعلق باأللعاب اإللكترونية والتفاعلية وألعاب الوسائط المتعددة؛ 

لوسائط المتعددة؛ توفير المواقع خدمات تطوير األلعاب اإللكترونية والتفاعلية وألعاب ا

اإللكترونية التي تمنح المستخدمين القدرة على رفع وتعديل وتبادل محتوي الواقع 

االفتراضي والمعلومات والخبرات والبيانات؛ توفير المواقع اإللكترونية التي تمنح 

المستخدمين القدرة على رفع وتعديل وتبادل محتوي الواقع المعزز والمعلومات 

لخبرات والبيانات؛ توفير المواقع اإللكترونية التي تمنح المستخدمين القدرة على رفع وا

وتعديل وتبادل محتوي الواقع المختلط والمعلومات والخبرات والبيانات؛ توفير البرامج 

]البرمجيات[ التي تمكن من تطوير وتقييم واختبار وصيانة تطبيقات برامج األجهزة 

وبية المحمولة؛ توفير خدمات مصادقة المستخدم باستخدام تقنية النقالة لألجهزه الحاس

التسجيل األحادي وتكنولوجيا البرمجيات لمعامالت التجارة اإللكترونية؛ توفير خدمات 

مصادقة المستخدم للتحويالت اإللكترونية لألموال وبطاقات االئتمان والخصم 

يل األحادي وتكنولوجيا ومعامالت الشيكات اإللكترونية باستخدام تقنية التسج

( للسماح للمستخدمين بإجراء APPالبرمجيات؛ توفير واجهة برمجة تطبيقات )

المعامالت النقدية لألعمال اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ توفير برامج لمعالجة المدفوعات 

( يضم برامج ]برمجيات[ تسمح PAASاإللكترونية؛ خدمات برنامج يستخدم كخدمة )

جراء األعمال ]واألعمال التجارية[ ومعامالت التجارة اإللكترونية؛ للمستخدمين بإ

( الستخدامها في المراسلة اإللكترونية وبث APPتوفير برامج واجهة برمجة تطبيقات )

المحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والصور والنصوص والبيانات؛ توفير برامج 

ط؛ توفير برامج ]برمجيات[ ]برمجيات[ للمراسلة اإللكترونيه؛ خدمات رسم الخرائ

( التي تتضمن برامج ASPلخدمات رسم الخرائط؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات )

لخدمات رسم الخرائط؛ توفير برامج ]برمجيات[ لتبادل وعرض موقع المستخدم 

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

موقع المستخدم والتخطيط لألنشطه مع المستخدمين اآلخرين وتقديم التوصيات؛ توفير 

برامج ]برمجيات[ لألغراض االجتماعية ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ خدمات 

سهل (، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لتمكن أو تASPموفر خدمة التطبيقات )

التواصل االجتماعي ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ توفير البرامج ]البرمجيات[ 

(، التي تتضمن ASPإلجراء الحجز والحجوزات؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات )

برامج ]برمجيات[ لتمكن أو تسهل إجراء الحجز والحجوزات؛ توفير برامج ]برمجيات[ 

(، ASPات؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات )لطلب و/ أو شراء البضائع والسلع والخدم

التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لتمكن أو تسهل طلب و/ أو شراء البضائع والسلع 

والخدمات؛ توفير برامج ]برمجيات[ تحديد وإدراك الموقع للبحث عن وتحديد ومشاركة 

مواقع البضائع والسلع والخدمات والمناسبات ذات األهمية؛ خدمات موفر خدمة 

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ تحديد وإدراك الموقع للبحث عن ASPتطبيقات )ال

وتحديد ومشاركة مواقع البضائع والسلع والخدمات والمناسبات ذات األهمية؛ توفير 

البرامج ]البرمجيات[ إلنشاء وإدارة والوصول إلى المجموعات الخاصة التي أنشأها 

فتراضية؛ توفير برامج ]برمجيات[ للبحث عن ويديرها المستخدم داخل المجتمعات اال

وتحديد نقاط ]مجاالت[ االهتمام والمناسبات والمعالم وفرص العمل والترفيه 

والمناسبات الثقافية والتسوق والعروض المحلية والقائمة على الموقع؛ توفير برامج 

لى ]برمجيات[ للبحث عن فرص العمل وتحديدها؛ توفير برامج ]برمجيات[ للتعرف ع

والسماح للمستخدمين باالتصال بممثلي الحكومة؛ توفير برامج ]برمجيات[ لتوفير سوق 

افتراضية؛ توفير برامج ]برمجيات[ لتوفير معلومات عن الطقس حسب الموقع؛ توفير 

برامج ]برمجيات[ توفر ربط لـ أو بث األخبار أو معلومات األحداث الجارية؛ توفير 

فاعل والتواصل بين البشر وبرامج الذكاء االصطناعي؛ برامج ]برمجيات[ لتسهيل الت

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لتمكن أو تسهل ASPخدمات موفر خدمة التطبيقات )

التفاعل والتواصل بين البشر وبرامج الذكاء االصطناعي؛ تصميم مؤثرات الواقع 

ة والصور والفيديو المعزز والواقع االفتراضي لالستخدام في تعديل الصور الفوفوغرافي

والمحتوى السمعي والبصري؛ توفير المواقع على اإلنترنت التي تتيح للمستخدمين 

القدرة على رفع وتعديل ومشاركة محتوى الواقع االفتراضي والبيانات؛ برنامج يستخدم 

( يضم برامج برمجيات الستخدامها في شراء ونشر الدعاية واإلعالن؛ PAASكخدمة )

رمجيات[ لتعديل الصور الفوتوغرافية والصور والمحتوى السمعي توفير برامج ]ب

البصري مع مرشحات )فالتر( ومؤثرات الواقع  –ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي 

(، وهي الرسومات ]الجرافيكس[ والرسوم المتحركة والنصوص ARالمعزز )

يانات الخلفية[ والرسومات ووضع العالمات الجغرافية وعالمات البيانات الوصفية ]الب

ووصالت اإلحالة إلكترونية ]الروابط التشعيبية[؛ توفير برامج ]برمجيات[ لمشاهدة 

البصري  –والتفاعل مع ملقم وسائط إلكترونية، وهي الصور والمحتوى السمعي 

ومحتوى الفيديو وبث الفيديو الحي والتعليقات واإلعالنات واألخبار والروابط على 

ج ]برمجيات[ للبحث عن )العثور على( المحتوى وناشرين اإلنترنت؛ توفير برام

المحتوى، ولالشتراك في المحتوى؛ توفير برامج ]برمجيات[ لتنظيم الصور والفيديو 

البصري وعالمات البيانات الوصفية ]البيانات الخلفية[؛ خدمات  –والمحتوى السمعي 

صل االجتماعي وإدارة ( التي تضم برمجيات لشبكات التواASPموفر خدمة التطبيقات )

محتوى شبكات التواصل االجتماعي، وإنشاء مجتمع افتراضي وإرسال الصور 

البصري ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والفيديو  –والمحتوى السمعي 

والبيانات والنصوص والرسائل واإلعالنات واالتصاالت والمعلومات الخاصة بوسائط 
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( التي تضم برمجيات واجهة ASPخدمة التطبيقات ) الدعاية واإلعالن؛ خدمات موفر

( التي تسهل الخدمات عبر اإلنترنت لشبكات التواصل APPبرمجة تطبيقات )

( يضم PAASاالجتماعي، وتطوير تطبيقات البرمجيات؛ برنامج يستخدم كخدمة )

برامج برمجيات لشبكات التواصل االجتماعي وإدارة محتوى شبكات التواصل 

البصري  –إنشاء مجتمع افتراضي وإرسال الصور والمحتوى السمعي االجتماعي و

ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والفيديو والبيانات والنصوص والرسائل 

واإلعالنات واالتصاالت والمعلومات الخاصة بوسائط الدعاية واإلعالن؛ تأجير البرامج 

وتحرير ومشاركة الصور والفيديو ]البرمجيات[ التي تتيح للمستخدمين القدرة على رفع 

البصري؛ خدمات الكمبيوتر، وهي تحديد وتنسيق المحتوى  –والمحتوى السمعي 

واإلعالنات عبر اإلنترنت من قبل المستخدم وإنشاء تلقيم لوسائل اإلعالم االجتماعية؛ 

توفير برامج ]برمجيات[ اللتقاط الصور الفوتوغرافية وتسجيل المحتويات السمعية 

البصري ومحتوى الفيديو؛ توفير برامج ]برمجيات[ لرفع وتنزيل  –حتوى السمعي والم

البصري ومحتوى  –وأرشفة وتمكين إرسال ومشاركة الصور والمحتوى السمعي 

الفيديو والنصوص والبيانات المرتبطة بها؛ توفير برامج ]برمجيات[ لتدفق محتوى 

يات[ إلنشاء والحفاظ على وجود على الوسائط المتعددة الترفيهية؛ توفير برامج ]برمج

اإلنترنت لألفراد والجماعات والشركات والعالمات التجارية؛ توفير برامج ]برمجيات[ 

للمعلنين للتواصل والتفاعل مع المجتمعات عبر اإلنترنت؛ توفير برامج ]برمجيات[ 

ت المساعد الشخصي؛ توفير برامج ]برمجيات[ المساعد االجتماعي؛ توفير التسهيال

]المواقع[ عبر اإلنترنت التي تتضمن االستخدام المؤقت للبرامج ]البرمجيات[ غير 

القابلة للتنزيل إلرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية والرسائل الفورية ورسائل 

التنبيهات والرسائل التذكيرية اإللكترونية والصور الفوتوغرافية والصور والرسومات 

 –لمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي ]الجرافيكس[ والبيانات وا

(، ASPالبصري عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات )

التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لتمكن أو تسهل المكالمات عن طريق بروتوكول 

تفية االتصاالت والمحادثات الصوتية عبر اإلنترنت )فواب( وخدمات المكالمات الها

ومكالمات الفيديو والرسائل النصية والرسائل اإللكترونية والرسائل الفورية وخدمات 

شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ توفير برامج ]برمجيات[ لالستخدام في 

التقاط الصور الفوتوغرافية وتحريرها وتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها؛ خدمات موفر 

تي تضم برنامج لتمكين أو تسهيل التقاط الصور ( الASPخدمة التطبيقات )

الفوتوغرافية وتحريرها وتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها؛ خدمات تطوير ألعاب 

الفيديو؛ خدمات برمجة الكمبيوتر إلنشاء فيديوهات وألعاب الواقع االفتراضي؛ تصميم 

فير برامج وتطوير برامج وأجهزة الواقع المعزز؛ تطوير البرامج ]البرمجيات[؛ تو

(؛ توفير التسهيالت ]المواقع[ ASP]برمجيات[ على اإلنترنت؛ موفر خدمة التطبيقات )

عبر اإلنترنت التي تتيح للمستخدمين القدرة على رفع وتعديل ومشاركة المحتوى 

الصوتي ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والصور والنصوص والرسومات 

لبرامج والتطبيقات إلدارة عالقات العمالء ]الزبائن[ ]الجرافيكس[ والبيانات؛ توفير ا

( Rp( ؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات)ASP ]التي تتضمن برامج ]برمجيات ،)

(؛ خدمات الكمبيوتر، وهي خدمات موفر Rp إلدارة عالقات العمالء ]الزبائن[ )

قات ( إلدارة عالAPPخدمة التطبيقات التي تتضمن برامج واجهة برمجة تطبيقات )

(؛ استضافة المحتوى الرقمي ]الواقع االفتراضي و الواقع Rp العمالء ]الزبائن[ )

المعزز[ على شبكة اإلنترنت؛ الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 

المتعلقة بها؛ خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية؛ الخدمات القانونية؛ توفير برامج 
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ب لتمويل جمع األموال والتبرعات وتوزيعها؛ توفير برامج ]برمجيات[ لتسهيل والترتي

]برمجيات[ لخدمات جمع األموال لألغراض الخيرية وخدمات التبرعات المالية على 

 دون غيرها 49اإلنترنت.الواردة بالفئة 
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 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    5363206 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 أمازون تكنولوجيز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحده االمريكيه  20152تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  415

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

لتخزين االلكترونى للوسائط االلكترونية وبخاصة الصور والبيانات خدمات ا - 49الفئة 

النصية توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل على االنترنت من اجل 

تسليم محتويات الهاتف النقال المتنقلة وللتعرف على الصور والتفاعل المستخدم فى 

العرض والشاشات المجسمة  الوقت الفعلى معى المحتوى الرقمى على شاشات

( المتضمنة برامج لنقل ومشاركة واستالم وتنزيل SiiSالبرمجيات بكونها خدمة )

( ASPوعرض محتوى الصوت والفيديو والمحتوى الرقمى تطبيقات مزود الخدمة ) 

وبخاصة استضافة تطبيقات برامج الحاسوب لالخرين استضافة المحتوى الرقمى للغير 

ت والنصوص والبيانات والروسومات ومواقع الويب وغيرها من والصور والفيديوها

االعمال االلكترونية عبر شبكات االتصاالت العالمية استضافة المحتوى الرقمى على 

شبكات الحاسوب العالمية والشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت االلكترونية توفير 

رة على نقل وتخزين واستقبال موقع على شبكة االنترنت يتيح لمستخدمى الحاسوب القد

وتنزيل وتدفق وبث وعرض وتنسيق وتحويل ومشاركة المحتوى والنصوص واالعمال 

المرئية واالعمال السمعية واالعمال السمعية المرئية واالعمال االدبية والبيانات 

والملفات والمستندات واالعمال االلكترونية توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب 

ر قابلة للتنزيل المتضمنة تكنولوجيا الشبكات على االنترنت التى تمكن المستخدمين الغي

من الوصول ونشر ومشاركة النصوص واالعمال البصرية واالعمال السمعية واالعمال 

السمعية البصرية واالعمال االدبية والبيانات والملفات والوثائق واالعمال االلكترونية 

نشاء مجتمع على االنترنت للمستخدمين المسجلين يضم خدمات الكمبيوتر وبخاصة ا

التكنولوجيا التى تمكن المستخدمين من التواصل والتفاعل مع االخرين والمشاركة فى 

النقاشات ومشاركة المحتوى والصور والفيديوهات والنصوص والبيانات والروسومات 

جتماعى والواردة واالعمال االلكترونية االخرى وللمشاركة فى شبكات التواصل اال

 دون غيرها 49بالفئة 
 

602287العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

723 

 

 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 
 

    5364636 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 رشركة نشات فى والية ديالوي -ابيرجى كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 االمريكيه

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تطوير البرمجيات ، برمجيات  االتمتة وأدوات التحكم لصناعات  - 49الفئة 

معدات وبانظمة التقنيات واألتمتة وبأدوات الخدمات التقنية المتعلقة بال -النفط والغاز 

 دون غيرها 49التحكم ،و كل واحدة منها فى مجال النفط والغاز الواردة بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

724 

 

 جريدة 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 
 

    5360450 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/59/9510 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة توصية بسيطة -هشام هالل وشركاه  -كرايتيربا ديزاين جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى  -ش مصر حلوان الزراعى  63

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات استشارية هندسية وتصميم معمارى وتصميم ديكور داخلى وجميع  - 49الفئة 

 دون غيرها 49ات الفئة خدم
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

725 

 

 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 
 

    5930099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/52/9552 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شيال سنتر ( شركة مساهمةشركة مركز القاهرة المالى والسياحى ) كايرو فاينن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الخليفة  -األوتوستراد -اول الطريق الصاعد للمقطم 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  43خدمات توفير االطعمة والمشروبات االيواء المؤقت الواردة بالفئة  - 43الفئة 

 غيرها
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

726 

 

 جريدة 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 
 

    5905313 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/50/9515 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة متحده تأسست طبقا لقوانين واليه ديالوير،  -امريكان ديرى كوين كوربوريشن 

 كيةالواليات المتحدة االمري

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحده  00432 - 5906مينيسوتا  -ايدينا  -مترو بوليفارد  6050

 االمريكية

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43خدمات المطاعم وخدمات توفير االطعمة الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

727 

 

 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 
 

    5314096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/53/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة الدولية لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش الثورة  09

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43دة بالفئة جميع الخدمات و الوار - 43الفئة 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

728 

 

 جريدة 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 
 

    5314056 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/53/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 سى تاور (

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 43الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

729 

 

 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 
 

    5314013 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/53/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 ( سى تاور

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 43الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

730 

 

 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 
 

    5310016 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/50/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

طبقا لقوانين شركة مساهمة تأسست وقائمة  -ويتش ويتش فرنشيز انترناشونال . انك  

 والية تيكساس . الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  60959، داالس ، تيكساس  9555ماين اس تى .، سويت  1419 

 األمريكية

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

ميع الخدمات واردة خدمات توفير األطعمة والمشروبات واإلقامة المؤقتة وج - 43الفئة 

 دون غيرها 43بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

731 

 

 جريدة 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 
 

    5399004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/52/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم  -شركة ارما المحدودة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 موريشيوس 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43جميع  الخدمات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

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

هاوغير 742777مع العالمة رقم 



التجارة الداخليةجهاز تنمية   
 

 

 

732 

 

 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 
 

    5393936 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/52/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة فرست جروب لتصنيع وتجارة المعادن النفيسة واالحجار الكريمة ) سبايك ( 

 شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ة مصر الجديد -ش الثورة  09

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

------------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

733 

 

 جريدة 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 
 

    5392056 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/59/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية المحدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -تجات الغذائية الدرة للمن

 الجمهورية العربية السورية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة عربين /محافظة ريف دمشق / الجمهورية العربية السورية / شارع عبد المنعم 

 29رياض ص.ب 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

ت توفير األطعمة والمشروبات واالقامة المؤقتة وجميع الخدمات خدما - 43الفئة 

 دون غيرها 43الواردة بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

734 

 

 جريدة 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 
 

    5346061 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/59/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -رافل هوسبيتاليتى ) ش ذ م م  (  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -أ شارع منشية البكرى  95

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43مطعم وكوفى شوب وكافيتيريا الوارد بالفئة  - 43الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

735 

 

 جريدة 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 
 

    5340515 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/53/9516 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 فرد كورى الجنسية -بوك بى ، تشوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جو ، سيول ، كوريا الجنوبية  -جيل ، سيوتشو  - 94رو  -، دونجوانج  4

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكوفى شوب والبوفية وهذه  - 43الفئة 

 دون غيرها 43ت واردة بالفئة الخدما
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

736 

 

 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 
 

    5340566 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/53/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -توتال جورمية كونسبت الدارة المطاعم  ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة الشيخ زايد  -الرابعة تياترو  مشروع الجزيرة بالزا  المرحلة - 6الوحدة رقم 

 الجيزة

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43مطعم وكوفى شوب الوارد بالفئة  - 43الفئة 
 

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

على حدى في الوضع العادى ال  دى  كال     I  Gالحروف 
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737 

 

 جريدة 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 
 

    5306566 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/50/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فرست مصر لالنشاء و التنمية السياحية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حى السفارات مدينة نصر -متداد عباس العقاد ( ا1بلوك ) 9بالعقار رقم  3شقة رقم 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

اقامة وتشغيل الفنادق و القرى السياحية و الموتيوالت و الشقق و االجنحة  - 43الفئة 

 دون غيرها  43الفندقية و االنشطة المكملة او المرتبطة بما ذكر  الواردة بالفئة 
 

------------ االشتراطات        :     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

738 

 

 جريدة 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 
 

    5306566 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/50/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فرست مصر لالنشاء و التنمية السياحية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حى السفارات مدينة نصر -العقاد ( امتداد عباس 1بلوك ) 9بالعقار رقم  3شقة رقم 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

اقامة وتشغيل الفنادق و القرى السياحية و الموتيوالت و الشقق و االجنحة  - 43الفئة 

 دون غيرها 43الفندقية و االنشطة المكملة او المرتبطة بما ذكر  الواردة بالفئة 
 

التنازل عن كلمة مصر وعبارة لالنشاء  -على االلوان االشتراطات        :      منح حق خاص 

والتنمية السياحية كال على حدى 
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739 

 

 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 
 

    5300445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -خبز صاج   -محمد احمد على الفنيش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم الرمل   -شدس  -محمد عادل السبكى   15

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43خدمات تقديم االطعمة والمشروبات الواردة بالفئة رقم  - 43الفئة 
 

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

العالمة كال على حدى 
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740 

 

 جريدة 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 
 

    5365369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة بورتو انترناشيوال جروب انفستمنتس ليمتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -ن تاون دبي داو 0الطابق رقم  3مبني 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43خدمات المطاعم و الفنادق الواردة بالفئة  - 43الفئة 
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741 

 

 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 
 

    5369190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -فريش فود   سامخ فرج عبد الرازق /

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -وحده اسكان النفايات مصطفى النحاس مدنية نصر  405أ مشروع  19عمار 2شقة 

 القاهرة

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43مطعم  وكوفي شوب الوارد بالفئة  - 43الفئة 
 

على  Gizzgالتنازل عن كلمة بيتزا  -الطالب حق خاص على االلوان االشتراطات        :      منح 

حدى



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
 

 

 

742 

 

 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 
 

    5369163 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة نوتيشل للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -محمد ابراهيم شارع  6

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43خدمات المطاعم الواردة بالفئة  - 43الفئة 
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743 

 

 جريدة 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 
 

    5369441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -مه تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير شركه مساه -داردن كوربوريشن 

 الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه - 39036داردن سنتر درايف اورالندو ،فلوريدا  1555

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

ء المؤقت وجميع الخدمات الواردة خدمات توفير االطعمة والمشروبات االيوا - 43الفئة 

 43بالفئه رقم 
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744 

 

 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 
 

    5369449 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركه مساهمه تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -داردن كوربوريشن 

  الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه-39036داردن سنتر درايف اورالندو ،فلوريدا  1555

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 43بالفئه 
 

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

687007بالعالمة 
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745 

 

 جريدة 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 
 

    5369402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة  -شركة اس . لونج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى   2شارع  63

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئة  - 43الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

746 

 

 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 
 

    5363460 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -تست نيو  -سيد مقيدم عشماوى حسان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الساحل  -ش شبرا  960

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43مطعم وكوفى شوب بالفئة  - 43الفئة 
 

حق خاص على االلواناالشتراطات        :      منح 
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747 

 

 جريدة 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 
 

    5363622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -سيزارز اليسنس كمبانى ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 02152نيفادا  -الس فيجاس  -ون سيزارز باالس درايف 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

أماكن اإلقامة  -خدمات الفنادق والموتيالت ) الفنادق الصغيرة ( والمنتجعات  - 43الفئة 

النزل  -الشقق الفندقية  -المساكن ) أماكن اإلقامة ( ذات العالمات التجارية  -المؤقتة 

خدمات  -قامة للعطالت وبيوت الشباب والمساكن السياحية أماكن اإل -وبيوت الضيافة 

خدمات الحجز لإلقامة في  -بيوت االعتكاف  -مخيمات ) أماكن إقامة ( العطالت 

 -خدمات الحجز الستئجار أماكن اإلقامة المؤقتة  -الفنادق والموتيالت والمنتجعات 

واإلقامة في المنازل خدمات الحجز للنزل وبيوت الضيافة والعطالت وبيوت الشباب 

 -حجز المساكن ) أماكن اإلقامة ( ذات العالمات التجارية والشقق الفندقية  -السياحية 

خدمات النوادى الريفية ) توفير أماكن اإلقامة والطعام  -مكاتب تامين اإلقامة المؤقتة 

والشراب ( توفير التسهيالت ) المرافق( ووسائل الراحة لالجتماعات والمؤتمرات 

توفير  -والندوات والمناسبات الخاصة ) حفالت الزفاف واالحتفاالت ( والوالئم 

صاالت  -خدمات المطاعم  -تسهيالت ) مرافق ( ووسائل الراحة الخاصة بالمعارض 

 -مطاعم الخدمة الذاتية  -غرف الطعام المؤقتة  -خدمات البار  -الكوكتيل ) الحانات ( 

خدمات التزويد  -المقاهى ) الكوفى شوب (  -ة مطاعم الوجبات السريع -المقاهى 

المطاعم المؤقتة او المتنقلة ) الكانتينات ( ذات الخدمة  -بالطعام والشراب ) للوالئم ( 

توفير  -تاجير غرف االجتماعات  -إيواء الحيوانات  -دور الحضانة النهارية  -الذاتية 

 لمتنقلة تسهيالت اراضى ) مرافق ( المخيمات وتأجير المباني ا
 

778277االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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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 
 

    5363055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -سيزارز اليسنس كمبانى ال ال سى 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 02152نيفادا  -الس فيجاس  -ون سيزارز باالس درايف 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

أماكن اإلقامة  -خدمات الفنادق والموتيالت ) الفنادق الصغيرة ( والمنتجعات  - 43الفئة 

النزل  -الشقق الفندقية  -المساكن ) أماكن اإلقامة ( ذات العالمات التجارية  -المؤقتة 

خدمات  -أماكن اإلقامة للعطالت وبيوت الشباب والمساكن السياحية  -وبيوت الضيافة 

خدمات الحجز لإلقامة في  -بيوت االعتكاف  -مخيمات ) أماكن إقامة ( العطالت 

 -خدمات الحجز الستئجار أماكن اإلقامة المؤقتة  -الفنادق والموتيالت والمنتجعات 

الحجز للنزل وبيوت الضيافة والعطالت وبيوت الشباب واإلقامة في المنازل خدمات 

 -حجز المساكن ) أماكن اإلقامة ( ذات العالمات التجارية والشقق الفندقية  -السياحية 

خدمات النوادى الريفية ) توفير أماكن اإلقامة والطعام  -مكاتب تامين اإلقامة المؤقتة 

) المرافق( ووسائل الراحة لالجتماعات والمؤتمرات  والشراب ( توفير التسهيالت

توفير  -والندوات والمناسبات الخاصة ) حفالت الزفاف واالحتفاالت ( والوالئم 

صاالت  -خدمات المطاعم  -تسهيالت ) مرافق ( ووسائل الراحة الخاصة بالمعارض 

 -الخدمة الذاتية  مطاعم -غرف الطعام المؤقتة  -خدمات البار  -الكوكتيل ) الحانات ( 

خدمات التزويد  -المقاهى ) الكوفى شوب (  -مطاعم الوجبات السريعة  -المقاهى 

المطاعم المؤقتة او المتنقلة ) الكانتينات ( ذات الخدمة  -بالطعام والشراب ) للوالئم ( 

توفير  -تاجير غرف االجتماعات  -إيواء الحيوانات  -دور الحضانة النهارية  -الذاتية 

 سهيالت اراضى ) مرافق ( المخيمات وتأجير المباني المتنقلة ت
 

778277االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

749 

 

 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 
 

    5364152 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -رو بود -لوكيا جورج ديمترى بيريليس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم العطارين  -شارع سعد زغلول  93

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات قرى سياحية  -مقاهى  -كوفى شوب  -كافيتريا  -خدمات مطاعم  - 43الفئة 

 43بالفئة 
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 جريدة 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 
 

    5364960 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -المليونير الصغير  -رأفت عبد المعين محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الوقف بملك / وائل صالح الدين عبد الراضي مركز الوقف قنا

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43مطاعم و كافي شوب الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360592 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  شركة مساهمة مؤلفة -جادفازارز بيتزا ، انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  60164ذا  ستريت أوما ها ، نبراسكا  150ان .  9050

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43خدمات المطاعم  بالفئة  - 43الفئة 
 

 GLZZUاالشتراطات        :      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 
 

    5360966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد لبنانى الجنسية -يوسف غسان موسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4شقة  - 6عمارة  - 45مجموعة  -مدينة الرحاب 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة و المشروبات و تقديم الطعام و الشراب و المطاعم و  - 43الفئة 

 43و جميع الخدمات الواردة بالفئة  43المقاهي و الكافتريات 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 
 

    5360202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -للمطاعم المحدوده  211

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش خالد بن الوليد من ش مصطفى حافظ عين شمس 19

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43بالفئة المطاعم والكافيتريات  - 43الفئة 
 

-االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل  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 
 

    5330012 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/50/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة مصرية سانشي جابان لتجارة األدوات المهربائية )ش.م.م( شركة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الموسكى  0محل رقم  -ميدان االوبرا  1

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها44جميع خدمات الفئة رقم ) - 44الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 
 

    5341454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -مستشفى وادى الطب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -شبرا الخيمة  -حى شرق  -مايو  10شارع   66

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44لفئة مستشفى خاصة الواردة با - 44الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيانات التجارية
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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 
 

    5300931 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -مستشفي الجنزوري التخصصي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الزيتون   -باي  طومان 63

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44المستشفي الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

جى  في الوضع العادى    Aاالشتراطات        :      التنازل عن حرف  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5302059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/11/9516 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 جمعية خيرية التهدف الى الربح  --جمعية بنك الطعام المصرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة الجديدة  -التجمع الثالث  -مركز خدمات التجمع الثالث  44قطعة 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44جمعية خيرية الواردة بالفئة رقم  - 44الفئة 
 

اطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتر
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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 
 

    5369606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -مضطفى نصر الدين كمال سرحان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مركز كفر شكر  -شكر  كفر

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 44بيوتى سنتر بالفئة  - 44الفئة 
 

----------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 
 

    5369051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ركة الطبية لالخصاب المساعد الش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الدقي  -متفرع من ش الثورة  -ش االحرار  3

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44مركز طبى الوارد في الفئة  - 44الفئة 
 

االشتراطات        :        
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    5363405 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية الجنسية  -فردى    -سوسن سامى عبد المسيح صليب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سوهاج -الدور االرضى ثانى  -ملك سوسن سامى عبد المسيح -ش السيد سليمان  16

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44معمل تحاليل طبية الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

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

التنازل عن الرسم   --كال على حدى    CAmieg   gdمقطعى العالمة ميديكال الب 
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 جريدة 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 
 

    5364113 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمد السيد محمد عبد الوهاب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة -الماظة  -شارع الشهيد مصطفى حلمى  91

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44اردة بالفئة رقم عيادة طبية الو - 44الفئة 
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 جريدة 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 
 

    5125662 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/50/9556 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -بست تشيز كومبانى لصناعة منتجات االلبان ) ش.م.م (  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -مدينة نصر  -الم صالح س -عمارات العبور  1

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40كافة الخدمات الواردة بالفئة  - 40الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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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 
 

    5302020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -سيناريو بالنرس انترناشونال  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المجزر االلى  -متفرع من شارع الفريق على فهمى  -شارع طارق بن عمر   2 

 الهرم 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

اعية المقدمة من الغير لتلبية احتياجات االفراد الخدمات الشخصية واالجتم - 40الفئة 

 40وخدمات االمن لحماية الممتلكات واالشخاص بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363056 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعارف والتواصل االجتماعي والمواعدة ]المرافقة اإلجتماعية[؛  - 40الفئة 

عد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات القابلة للبحث علي اإلنترنت توفير الوصول إلى قوا

في مجاالت التواصل االجتماعي والتعارف االجتماعي والمواعدة ]المرافقة 

اإلجتماعية[؛ توفير المعلومات في مجال التنمية الشخصية، وتحسين وتطوير الذات، 

صدقة واإلحسان[ والخدمات وفي تحقيق الذات، وفي الخدمات الخيرية واإلنسانية ]ال

التطوعية والعامة والمجتمعية وكذلك في األنشطة اإلنسانية؛ تقديم خدمات اإلرشاد 

والتوجيه ]الكونسيرج [ لآلخرين، والتي تتضمن عمل الحجوزات وتسهيل عمليات 

الشراء وتنظيم ]ترتيب[ عمليات التسليم وعمل الترتيبات الشخصية المطلوبة وتقديم 

ن المنتجات والخدمات وتوفير المعلومات الخاصة بالزبائن لتلبية توصيات بشأ

االحتياجات الفردية وتوفير الرسائل التذكيرية واإلشعارات اإللكترونية؛ خدمات 

التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ توفير المعلومات في شكل قواعد بيانات تتضمن 

جتماعي؛ خدمات التحقق من معلومات في مجاالت التواصل االجتماعي والتعارف اال

  40المستخدم؛ خدمات التحقق من الهوية؛ خدمات التحقق من هوية األعمال بالفئة رقم 
 

 702676االشتراطات        :      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 ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360931 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ستار لالستيراد و التصدير و التوريدات العمومية  -شركة محمد احمد على و شريكه 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -بوالق الدكرور  -شارع طه او جشيش  3

 0 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 بوصفها اجزاء االالت دون غيرها 6اسطوانات )حجر القطع ( بالفئة  - 6الفئة 

دون  0اسطوانات قطع الرخام و السيراميك بوصفها من العدد اليدوية بالفئة  - 0الفئة 

 غيرها
 

 608248العالمة مرتبطة بالعالمة   --االشتراطات        :      التنازل عن كل مقطع على حدى  

وغيرها
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 جريدة 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 
 

    5360939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ستار لالستيراد و التصدير و التوريدات العمومية  -شركة محمد احمد على و شريكه 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -بوالق الدكرور  -ش طه او جشيش  3

 0 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 اسطوانات )حجر القطع ( بالفئة بوصفها اجزاء االالت دون غيرها - 6الفئة 

دون  0اسطوانات قطع الرخام و السيراميك بوصفها من العدد اليدوية بالفئة  - 0الفئة 

 غيرها
 

686468االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم
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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 
 

    5363490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرية الجنسية -مؤسسه جاللة الملكة  -ابتسام محمد برهام خضير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  6مدينة  -الشيخ زايد  16الحى  4المجاورة  95عمارة  15شقه 

 90 - 15 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 15المستلزمات الطبيه الواردة بالفئة  - 15الفئة 

 دون غيرها 90جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 90الفئة 
 

التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدة وعن رسم التاج -االشتراطات        :      
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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 
 

    5302166 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -اجرو اليكس  -خالد عبد الواحد ابراهيم البسومي و شريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 باب شرق االسكندرية 1ب عمارات االوقاف طريق الجيش الشاطبي شقة رقم  96

 31 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 16منتجات الفئة  - 16الفئة 

 دون غيرها 31منتجات الفئة  - 31الفئة 
 

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

U As  767674العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدة



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 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    5369939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة بنش مارك للتجارة االلكترونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -بالدور الثالث باالرضي  0شقة  -شارع محمد حسين هيكل  46

 30 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها16مطبوعات الشركة الواردة بالفئة  - 16الفئة 

 دون غيرها 30خدمات االنترنت الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 
 

    5330906 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/50/9516 

 :التسجيل البإسم ط
 

شركة الريحانى للعطور والكولونيا ومستحضرات  -زينهم محمد رفاعى وشركاه 

 شركة توصية بسيطة  -التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الجمالية  -سابقا  04 -ش المعز لدين اهلل  00

 16 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3التجميل و البخور و جميع منتجات الفئة العطور و مستحضرات  - 3الفئة 

 16االسم التجارى الخاص بالشركة و المطبوعات و المكاتبات الواردة بالفئة  - 16الفئة 
 

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

العالمة مرتبطة بالعالمة   --زل عن البيانات التجارى  التنا  --على حدى وفى الوضع العادى    Nار  

57820
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 جريدة 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 
 

    5332940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/50/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ديباج للصناعه والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 0ج شقة  32عمارة  04العاشر من رمضان مجاورة 

 16 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3المناديل المبللة الواردة بالفئة  - 3الفئة 

 دون غيرها 16المناديل الورقية الواردة بالفئة  - 16الفئة 
 

----------------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 
 

    5353251 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/56/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -) كواليتى اويل (  -كواليتى اويل للزيوت المعدنية والمشتقات البترولية 

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثامن  -ش ابو العتاهيه  04

 16 - 4 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4زيوت المحركات الواردة بالفئة  - 4الفئة 

 دون غيرها 16المطبوعات الواردة بالفئة  - 16الفئة 
 

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 
 

    5369026 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة بكر لالستيراد   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش حنفي عواد قسم بوالق الدكور الجيزة مصر10

 16 - 2 -0 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 

 دون غيرها 0لمنتجات الواردةبالفئة جميع ا - 0الفئة 

 دون غيرها 2جميع المنتجات الواردةبالفئة  - 2الفئة 

 دون غيرها 16جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 16الفئة 
 

وغيرها 772474االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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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 
 

    5361009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية   -فردى    -محمد لطفى محمد عبده 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -حدائق القبة  -شارع ولى العهد 16

 16 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2ة بالفئة بيع وشراء اكسسورات الكمبيوتر الوارد - 2الفئة 

 16بيع وشراء االدوات المكتبية الواردة بالفئة  - 16الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى في الوضع العادى 
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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 
 

    5302022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة الفرعون الذهبى للوجيستيات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  - 1916مربع   -مساكن الشيراتون  -ش الشهيد سيد زكريا    3

 90 - 90 -12 -11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11واردة بالفئة رقم اجعزة االنارة ال - 11الفئة 

 

  12السيراميك والبورسلين الوارد بالفئة رقم  - 12الفئة 

 90المالبس الجاهزة الواردة بالفئه رقم   - 90الفئة 

 90الهدايا بجميع انواعها وجميع منتجات الفئه رقم   - 90الفئة 
 

التنازل عن جولدن  -ة  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصور

AQIGAU   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 
 

    5363190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة قنديل للزجاج  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -العاشر من رمضان  مدينة A3 -المنطقة الثالثة  21قطعة رقم 

 91 - 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 95الزجاج الوارد بالفئة رقم  - 95الفئة 

المجات و االكواب و الزجاجات الخاصة بالمنتجات التجارية والعصائر  - 91الفئة 

 91الواردة بالفئة 
 

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

الموضحة بالصورة 
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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 
 

    5360625 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصري   -فرد  -مؤسسة نبيل محمد عبد الظاهر   -نبيل محمد عبد الظاهر ابراهيم 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سوق الفسطاط من جامع عمرو ابن العاصى مصر الجديدة 95

 91 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6المشغوالت المعدنيه الواردة بالفئة  - 6الفئة 

 91االثاث الخشبى بالفئة   - 91الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن حرف النون 
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 جريدة 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 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    5369061 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى   -محمد أحمد محمد حسين المنشاوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز بلقيس  -ملك أحمد عصام الدين اسماعيل  -شارع الشهيد محمد أبو النصر 

 الشرقية 

 91 - 11 -2 -6 : المةــــــعات الـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 

 دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة بالفئة - 2الفئة 

 

   - 11الفئة 

 دون غيرها11جميع المنتجات الواردة بالفئة

 دون غيرها 91جميع المنتجات الواردةبالفئة  - 91الفئة 
 

-------:        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 
 

    5369215 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -محمد احمد محمد حسين المنشاوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -مركز بلقيس  -اسماعيل  ملك احمد عصام الدين -شارع الشهيد محمد ابو النصر 

 الشرقيه

 91 - 11 -2 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 6الفئة 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 2الفئة 

 11جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 11الفئة 

 91جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 91الفئة 
 

كال على حدى  USطات        :      التنازل عن الحروف اتش اس االشترا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5399333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/50/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

وهى شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة  -شركة ار ان اية انتيليكتشوال بروبرتى ليمتد 

 نين الجزر البريطانية العذراء طبقا لقوا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجزر العذراء البريطانية 

 41 - 90 -90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90المالبس ولباس القدم واغطية الراس بالفئة رقم  - 90الفئة 

اللعب وادوات اللعب وادوات الرياضية البدنية )الجمباز( واالدوات  - 90الفئة 

 90الرياضية غير الواردة فى فئات اخرى وزخارف شجرة عيد الميالد بالفئة رقم 

التعليم والتهذيب والتدريب والترفية واالنشطة الرياضية والثقافية الواردة  - 41الفئة 

 41بالفئة رقم 
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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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/59/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة H& pاللبنانية للصناعات الغذائية -محمد نايف حيدر احمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القاهرة الجديدة شمال طريق -أ منطقة الصناعات الغذائية المنطقة الصناعية  16القطعة 

 العين السخنة-القطامية 

 35 - 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92جميع المنتجات الواردة الواردة بالفئة  - 92الفئة 

 دون غيرها 35جميع المنتجات الواردة الواردة بالفئة  - 35الفئة 
 

----------------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 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5316193 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/54/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تركية-تياس جيدا سانيا الصناعية والتجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كوجالى  -المنطقة الصناعية فى غبزة  - 199رقم  055ش احسان دادا زقاق رقم 

 تركيا 

 35 - 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92لواردة بالفئة جميع المنتجات ا - 92الفئة 

 دون غيرها 35جميع منتجات الفئة  - 35الفئة 
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 جريدة 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 
 

    5316190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/54/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش . مساهمة تركية -تياس جيدا سانيا الصناعية والتجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كوجالى  -المنطقة الصناعية فى غبزة  - 199رقم  055ش احسان دادا زقاق رقم 

 تركيا 

 35 - 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92جميع منتجات الفئة  - 92الفئة 

 دون غيرها 35جميع منتجات الفئة  - 35الفئة 
 

------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

784 

 

 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 
 

    5316131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/54/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تركية -تياس جيدا سانيا الصناعية والتجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كوجالى  -المنطقة الصناعية فى غبزة  - 199رقم  055ش احسان دادا زقاق رقم 

 ا تركي

 35 - 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92جميع منتجات الفئة  - 92الفئة 

 دون غيرها 35جميع منتجات الفئة  - 35الفئة 
 

وغيرها 678760االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة 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 
 

    5316136 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/54/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركةمساهمة تركية -تياس جيدا سانيا الصناعية والتجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كوجالى  -المنطقة الصناعية فى غبزة  - 199رقم  055ش احسان دادا زقاق رقم 

 تركيا 

 35 - 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92ع منتجات الفئة جمي - 92الفئة 

 دون غيرها 35جميع منتجات الفئة  - 35الفئة 
 

-----االشتراطات        :      



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 
 

    5361363 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ذائية برتاية للمنتجات الغ -عادل احمد النن وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -العاشر من رمضان  0. المنطقة الصناعية  14قطعة رقم 

 31 - 35 -92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92حميع المنتجات الوارده بالفئه  - 92الفئة 

 35حميع المنتجات الوارده بالفئه - 35الفئة 

 31ت الوارده بالفئه حميع المنتجا - 31الفئة 
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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 
 

    5360100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -الخير   -عبد اهلل محمد عز الدين وشريكة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اكتوبر  6  -لشيخ زايد ا  - 16الحى  -  Uمول مزار  -  SU1محل رقم 

 39 - 31 -35 -92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم   - 92الفئة 

 35جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 35الفئة 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 31الفئة 

 39ه رقم جميع المنتجات الواردة بالفئ - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5306692 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/52/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ماوراء البحار للمنتجات الغذائية )هاى كيك( شركة مساهمة مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية - المنطقة الصناعية  -الدخيله طريق ام زغيو

 39 - 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31منتجات الفئة  - 31الفئة 

 دون غيرها 39منتجات الفئة  - 39الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كل على حدى
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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 
 

    5365169 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة ديتكو للهندسه وللتجارة )ش ذ م م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش النور  39

 32 - 39 -92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 92الفئة 

 

 دون غيرها 39جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 39الفئة 

 

 39,  92في مجال الفئة  32التعبئة و التغليف بالفئة  - 32الفئة 
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 جريدة 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 
 

    5364514 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة مساهمة مصرية مزن للصناعات الدوائية والغذائية شر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مايو القاهرة  10مدنية  1منطقة  4أ بلوك 1مبنى 

 15 - 0 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - 3الفئة 

 دون غيرها 0االدوية البيطرية الواردة بالفئة   - 0الفئة 

 دون غيرها 15مات الطبية الواردة بالفئة مستلز  - 15الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5342956 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/53/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة تضامن ش -ايه اتش انترناشونال تريدنج   -عاطف محمد دسوقى و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الساحل  -سنتر ميدان الخلفاوى  -برج منير  -شارع شبرا مصر  900

 30 - 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع منتجات الفئة رقم  - 19الفئة 

خدمات ادارة وتوجيه االعمال وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت  - 30الفئة 

اية واالعالن والتسويق والبيع بالتجزئة ويافطة المحالت التجارية واالستيراد والدع

 19- 6- 4فى مجال الفئات  30والتصدير الوارد بالفئة 
 

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

كال على حدى  UUالحروف ايه اتش  
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 جريدة 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 
 

    5361609 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -عبد الحميد جالل محمد  -الخير لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الزيتون  -االميريه  -ش بورسعيد  06

 30 - 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 19التروسيكالت والموتوسيكالت الوارده بالفئه  - 19الفئة 

فى مجال التروسيكالت  30التجاره واالستيراد والتصدير الوارده بالفئه - 30الفئة 

 دون غيرها19والموتوسيكالت الوارده بالفئه 
 

ضع العادى كال على حدىفى الو a U Mاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف بى ان سى 
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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 
 

    5360106 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  تضامن -الخير  -عبد اهلل محمد عز الدين وشريكة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اكتوبر  6  -خ زايد الشي - 16الحى  - Uمول مزار  -  SU1محل رقم 

 32 - 30 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 

فى مجال الفئات  30االعمال التجارية واالستيراد والتصدير  الواردة بالفئه  - 30الفئة 

92 - 35 - 31 - 39  

 39 - 31 - 35 - 92فى مجال الفئه  32لفئة التعبئة والتغليف الواردة با - 32الفئة 
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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 
 

    5340642 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/51/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة سايا مصر  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة نصر  -سيتى ستارز   -  PF 1حلة المر - H 3الدور  - 310الوحدة رقم 

 القاهرة

 30 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16مطبوعات الشركة بالفئة  - 16الفئة 

   96فى مجال الفئة  30االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف 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 
 

    5361145 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المقاولون العرب  الدارة المرافق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة  -روكسى  -ابراج عثمان  -ش السعادة  6

 30 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 16مطبوعات الشركة بالفئة  - 16الفئة 

 دون غيرها 12فى مواد البناء بالفئة  30االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



التجارة الداخليةجهاز تنمية   
 

 

 

796 

 

 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 
 

    5365112 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -او بى باسيفيك  -محمد عبد الحفيظ اسماعيل وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة القاهرة 959ش غانا بالدور االول فوق االرضى شقة  6

 30 - 90 -10 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 10جميع منتجات الفئة  - 10الفئة 

 دون غيرها 90مالبس جاهزة و احذية و جميع منتجات الفئة  - 90الفئة 

 ( 10و  90دون غيرها فى مجال الفئات ) 30جميع خدمات الفئة   - 30الفئة 
 

-----------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

797 

 

 جريدة 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 
 

    5363435 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرية الجنسية -مؤسسه جاللة الملكة  -ابتسام محمد برهام خضير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  6مدينة  -الشيخ زايد  16الحى  4المجاورة  95عمارة  15شقه 

 30 - 96 -94 -93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 93الفئة 

 دون غيرها 94جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 94الفئة 

 دون غيرها 96جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 96الفئة 

 96 - 94 - 93فى مجال الفئات    30االستيراد والتصدير بالفئه  - 30الفئة 
 

التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدة وعن رسم التاج -:             االشتراطات 
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798 

 

 جريدة 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 
 

    5363524 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة البحيرى للتجارة واالستثمار  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -اول طنطا  -برج زهرة النادى  -اخر شارع النادى 

 36 - 30 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9الدهانات الواردة بالفئة  - 9الفئة 

 9فى مجال البويات بالفئة  30استيراد وتصدير بالفئة  - 30الفئة 

 36مقاوالت عامة بالفئة  - 36الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

799 

 

 جريدة 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 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    5300426 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد   -الصحة والرفاهيه لالستيراد والتصدير  -اكرم شعبان عبد المطلب محمد  

 مصري الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة. -فيصل  -العشرين  -ش على بن ابى طالب  93

 30 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 90الفئة 

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجية االعمال التجارية واالستيراد   - 30الفئة 

فى مجال  30والتصدير ويافطة المحالت التجارية وخدمات البيع بالتجزئة بالفئة رقم 

 90الفئه 
 

وغيرها  626722االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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800 

 

 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 
 

    5369161 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -) ورثة محى الدين محمد هاشم العلبى وشركاءه ( مصنع تريكو مورينيال 

  توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -عابدين  -يوليو  96سكة المغربى من ش  3

 30 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 و خاصة المالبس دون غيرها 90منتجات الفئة  - 90الفئة 

و خاصة االستيراد والتصدير و االعمال التجارية في مجال  30خدمات الفئة  - 30الفئة 

 ون غيرهاد 90الفئة 
 

--------------االشتراطات        :      
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801 

 

 جريدة 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 
 

    5343542 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة رايكا للصناعات الغذائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة حلوان  -ن الزراعى طريق مصر حلوا 31

 30 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

  35منتجات االيس كريم والحلويات والمخبوزات الواردة بالفئة رقم  - 35الفئة 

 30ادارة االعمال التجارية الواردة بالفئة رقم   - 30الفئة 
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802 

 

 جريدة 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 
 

    5363496 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرية الجنسية -ابتسام محمد برهام خضر  -مؤسسه جالله الملكه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -أكتوبر  6مدينة  -الشيخ زايد  16الحى  4مجاورة  95عمارة  -15شقة  

 30 - 96 -90 -91 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 3الفئة 

 دون غيرها 91جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 91الفئة 

 دون غيرها 90جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 90الفئة 

 دون غيرها 96جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 96الفئة 

  91, 96,  90, 3فى مجال الفئه  30ئه االستيرا والتصدير الوارد بالف - 30الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن رسم التاج وعن مقاطع العالمة كال على حدة  -االشتراطات        :      

وغيرها 666867مع العالمة رقم  
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803 

 

 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 
 

    5363492 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/51/9510 

 :التسجيل م طالبإس
 

 فرد مصرىة الجنسية -مؤسسه جاللة الملكة  -ابتسام محمد برهام خضير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  6مدينة  -الشيخ زايد  16الحى  4مجاورة  95عمارة  15شقه 

 30 - 96 -90 -91 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3واردة بالفئة مستحضرات التجميل ال - 3الفئة 

 دون غيرها 91ادوات التجميل الواردة بالفئة  - 91الفئة 

 دون غيرها 90جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 90الفئة 

 دون غيرها 96االكسسوارات الواردة بالفئة  - 96الفئة 

 96 - 91 - 90 - 3فى مجال الفئات  30االستيراد والتصدير بالفئه  - 30الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن رسم التاج وعن مقطعى العالمة كال على حدة  -االشتراطات        :      

وغيرها 666867مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

804 

 

 جريدة 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 
 

    5340040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/51/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ليم احمد اشرف عبد العال عبد الع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 19شقة  94عمارة  -عمارات القوات المسلحة  -حدائق حلوان  -القاهرة 

 30 - 0 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات ازاله الدهون والمستحضرات الخاصه بتبيض االقمشة وغيرها  - 3الفئة 

ي غسيل المالبس للغساالت اليدوية واالتوماتيكية  من المواد التى تستخدم ف

ومسحضرات التنظيف وازاله االوساخ والكشط والصابون وملونات الغسيل  وزهرة 

 دون غيرها  3البياضات ومعاجين االسنان وجميع المنتجات الواردة بالفئه 

مواد  -مستحضرات صحية لغايات طبية  -مستحضرات صيدالنية وبيطرية  - 0الفئة 

مواد   -لصقات ومواد ضماد  -حمية معدة لالستعمال  الطبى واغذية للرضع واالطفال 

مستحضرات البادة الحشرات  -مطهرات  -حشو االسنان وشمع طب االسنان 

وجميع المنتجات الواردة  -مبيدات فطريات ومبيدات اعشاب  -والحيوانات الضارة 

 دون غيرها 0بالفئة 

تصدير والتجارة والمحالت التجارية فى مجال المنتجات االستيراد وال  - 30الفئة 

 0و 3المذكورة الواردة بالفئة 
 

 -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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805 

 

 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 
 

    5302391 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/15/9516 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة )بيور اليف ( شركة مساهمة مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحر االعظم الجيزة -المنيب  -ابراج الخليج  953الوحدة السكنية 

 41 - 36 -30 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 30تسويق الحفالت الوارد بالفئه   - 30الفئة 

 دون غيرها 36قارى الوارد بالفئه االستثمار الع  - 36الفئة 

 دون غيرها 41تنظيم الحفالت الترفيهيه الوارده بالفئه  - 41الفئة 
 

التنازل عن أربيان فى أى بى ايفنتس  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

Uogdigu lLG AAcAuqn  كال على حدى



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
 

 

 

806 

 

 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 
 

    5300609 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن مصرية -العامر لالستيراد والتصدير  -عامر محمد فؤاد حنفى وشركاؤه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -مدينة نصر   -شارع الزهاوى   - 4القطعه رقم 

 32 - 30 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0االعشاب الطبية الوارده بالفئة  - 0الفئة 

 0فى مجال االعشاب بالفئة  30االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 30الفئة 

 0فى مجال الفئة  32تعبئة وتغليف الوارد بالفئة   - 32الفئة 
 

على حدى  Kاالشتراطات        :      التنازل عن حرف كيه 
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807 

 

 جريدة 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 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    5365020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -جو باص للنقل البري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغردقة منطقة الجونة السياحية البحر االحمر

 32 - 30 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال السيارات و االتوبيسات و  30راد والتصدير الوارد بالفئة االستي - 30الفئة 

 دون غيرها  19النقل الوارد بالفئة 

 دون غيرها 32خدمات النقل البري و السفر السياحي الوارد بالفئة  - 32الفئة 
 

606625العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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808 

 

 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

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369463 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة بيو كير  ش.ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة   -ش المقريزى  63

 30 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع منتجات الفئة  - 0الفئة 

فى مجال  30التجارة والتسويق والتوزيع واالستيراد والتصدير بالفئة  - 30الفئة 

  0االدوية الفئة 
 

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

668062مع العالمة رقم 
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809 

 

 جريدة 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 
 

    5312041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/56/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة مبانى لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كورنيش النيل ماسبيرو القاهرة  1190

 36 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 36االستثمار العقارى الوارد بالفئة  - 36فئة ال

 دون غيرها 36انشاء المبانى الوارد بالفئة  - 36الفئة 
 

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

Cgdgut على حدة
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810 

 

 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 
 

    5360266 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤسسة طبقا لقانون  -شركة مدنية نصر لالسكان والتعمير  

  1201لسنة  102االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -القاهرة   -مدنية نصر  -شارع يوسف عباس  4

 36 - 36 : المةــــــعات الـــفئ
 

 36كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 36الفئة 

 36كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 36الفئة 
 

كال على حدى وفى الوضع العادى  MaGاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف سى بى دى  
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811 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5300003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية   -فرد   -يوسف حمدى يوسف الدالى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينة نصر  -شارع الفلوجه من عباس العقاد  13 

 41 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36ده بالفئه خدمات الصيانة الوار - 36الفئة 

 41انتاج البرامج واالنتاج الفني وخدمات التدريب  الوارد بالفئه  - 41الفئة 
 

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

NUGLQ   واألرقام على حدى
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812 

 

 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 
 

    5364034 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الخطاب للمطاحن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -باب اللوق  -الدور السابع  -شارع عبد المجيد الرمالي  91

 32 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 35الفئة الردة الواردة ب - 35الفئة 

 35في مجال الردة بالفئة  32التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 32الفئة 
 

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

766882مع العالمة رقم 
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813 

 

 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 
 

    5364153 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -جو باص للنقل البرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحر االحمر -منطقة الجونة السياحية  -الغردقة 

 43 - 41 -32 -19 : المةــــــات العـــفئ
 

 ون غيرهاد 19السيارات واكسسوارتها  بالفئة  - 19الفئة 

 دون غيرها  عدا التعبئة والتغليف 32جميع خدمات الفئة  - 32الفئة 

 دون غيرها 41جميع خدمات الفئة  - 41الفئة 

 

 دون غيرها 43جميع خدمات الفئة  - 43الفئة 
 

606625العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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814 

 

 جريدة 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 
 

    5361301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سيناريو بالنرس انترناشيونال شركة ذات مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم  -شارع طارق بن عمر متفرع من شارع الفريق على فهمى المجزر االلى  2 

 49 - 41 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 دون غيرها  41الخدمات العلميه والتكنولوجيه الوارده بالفئه   - 41الفئة 

خدمات االبحاث الصناعيه وخدمات تصميم وتطوير اجهزة وبرامج  - 49الفئة 

 دون غيرها 49الكمبيوتر الوارده بالفئه 
 

------االشتراطات        :      
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815 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    5302066 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -سيناريو بالنرس انترناشيونال  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الطالبية  -المجزر االلى  -ش طارق بن عمر متفرع من شارع الفريق على فهمى  2

 الجيزة

 40 - 44 -49 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتكنولوجية خدمات االبحاث والتصميم المتعلق بها  - 49الفئة 

دون  49خدمات تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر واالبحاث الصناعيه الواردة بالفئة 

 غيرها

 دون غيرها 44خدمات التحاليل الواردة بالفئة  - 44الفئة 

 دون غيرها 40الخدمات القانونية الواردة بالفئة  - 40الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن االرقام كال على حدة  -االشتراطات        :      

625226
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816 

 

 جريدة 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 
 

    5364061 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

سيمبل تاتش انتلجينت  - -هادى محمد سمير وطارق ابراهيم عبد العزيز وشريكهما 

 شركة توصية بسيطة -سوفت وير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 49 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2المنتجات الواردة بالفئة رقم جميع  - 2الفئة 

 49جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 49الفئة 
 

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

وغيرها  757486العالمة رقم 
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817 

 

 جريدة 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 
 

    5306000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى  -نادى االتحاد السكندرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -الشاطبى  --شارع أفالطون 

 43 - 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41جميع الخدمات الواردة فى الفئة  - 41الفئة 

 43عم و كوفى شوب الوارد بالفئة رقم مط - 43الفئة 
 

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

762775العالمة رقم 
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818 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5300961 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/50/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة العيسى لصناعة وتجارة مستلزمات االدوات  -احمد حسين احمد حسين  

 مصرى الجنسية-فرد  -الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بأرض المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية العين السخنة  062مبنى مصنع قطعة   

 التجمع الثالث القاهرة الجديدة .

 11 - 2 : مةالــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة فى الفئة  - 2الفئة 

 دون غيرها 11المنتجات الواردة بالفئة   - 11الفئة 
 

 


