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 مات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العال

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦١٧٩٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٠/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة دنماركیة  -انترناشونال ایھ بي اس -اكس
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 فریدریكسبرج , دنمارك ٢٠٠٠, ٤أوزفالد ھیلموثس فیج  

 ٣٤ : المةــــــالعات ـــفئ
 

السجائر التبغ الخام أو المصنع السعوط مع أو بدون تبغ مسحوق المضغ  - ٣٤الفئة 
الرطب مع أو بدون تبغ منتجات التبغ بدائل التبغ ( لغیر االستخدامات الطبیة ) السیجار 

السیجار الرفیع الملوف الوالعات اعواد الثقاب ادوات المدخنین ورق السجائر وورق 
لسجائر الملفوف الفارغ وفالتر السجائر ادوات الجیب للف السجائر االدوات المحمولة ا

بالید لحشو التبغ داخل ورق السجائر الفارغ السجائر االلكترونیة سوائل السجائر 
 دون غیرھا  ٣٤االلكترونیة منتجات التبغ التى یتم تسخینھا الواردة بالفئة رقم 

 
نح الطالب حق اسبقیة االشتراطات        :      م
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عدیل أو النشر أو إعادة الطبالتع منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦١٨٧٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة متحدة  -دانھیل توباكو اوف لندن لیمتد  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المملكة المتحدة -ى بى ج٢ -ار ٢لندن دبلیو سي  -تمبل بلیس  ٤  -جلوب ھاوس 

 ٣٤ : المةــــــات العـــفئ
 

السجایر التبغ الخام او المصنع منتجات التبغ ( غیر المخصص لالغراض  - ٣٤الفئة 
الطبیة ) السیجار السجاریلوس الوالعات الثقاب ادوات المدخنین ورق السجایر انابیب 

ت تمسك بالید التبغ داخل السجایر فالتر السجایر ادوات جیب خاصة بلف السجایر اال
االنابیب الورقیة السجایر االلكترونیة سوائل للسجایر االلكترونیة منتجات تبغ  خاصة 

 دون غیرھا   ٣٤بغرض تسخینھا الواردة بالفئة رقم 
 

١١٧٢٠٨٥االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٢٨١٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة منطقة حرة تأسست وقائمة طبقا لقوانین  -اتالنتیك ترید كونسالتنسى اف زد اى 
 االمارات العربیة المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، فجیرة ،  ٤٤٢٢تى اتش فلور ، كریتیف تاور ، كریتیف سیتى ، ص .ب  ١٩
 االمارات العربیة المتحدة 

 ٣٤ : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ وادوات المدخنین واعواد الثقاب وجمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٤الفئة 
 دون غیرھا ٣٤
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الم - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٣٦٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٤/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل سم طالبإ
 

شركة  -النجاح لالستثمار العقارى والتنمیة  -شركة السید نجاح فكرى محمد وشریكھ  
 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة سوھاج -مركز ساقلتھ  -شارع عبد السالم عارف 
 ٣٤ : المةــــــات العـــفئ

 

 )٣٤جات الفئة (تبغ و جمیع منت -سجائر  -دخان معسل  - ٣٤الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٥٦٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٣/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 قوانین المملكة  المتحدةش محدودة المسئولیھ مؤلفة طبقا ل -امبریال توباكو لیمتد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المملكة المتحدة -ال ال  ٢  ٣وینتیر ستوك رود بریستول بى اس  ١٢١

 ٣٤ : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ سواء كان مصنع او غیر مصنع منتجات التبغ بدائل التبغ لغیر  - ٣٤الفئة 
تبغ یدویا السجائر ورق السجائر انابیب االغراض الطبیة والعالجیة ادوات لف ال

السجائر فتر السجائر االت جیب للف السجائر االت تحمل فى الید لوضع التبغ فى 
االنابیب الورقیھ السجائر االلكترونیة السوائل للسجائر االلكترونیة مواد التدخین 

 دون غیرھا ٣٤والكبریت فئة 
 

١١٦٨٨٦٨العالمة مرتبطة مع العالمة  -االلوان االشتراطات        :      منح حق خاص على 
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 یةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناع

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٩٨٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد امریكى الجنسیة -سامر عبد المسیح 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٠٨٨٧٩، ساوث امبوي ، نیو جیرسي  ٣٥٢٤ص.ب 

 ٣٤ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٣٤الشیشة ادوات المدخنین التبغ والسجائر الواردة بالفئة  - ٣٤الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٩٨٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد سورى الجنسیة -د امین محمود المحامید محم
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 االمارات العربیة المتحدة -دبى  ٨١٤٥٠ص.ب.

 ٣٤ : المةــــــات العـــفئ
 

سجائر التبغ وادوات المدخنین واعواد الثقاب والعات المدخنین سیجار  - ٣٤الفئة 
 دون غیرھا ٣٤الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٨٢٥٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن    -ام جى اف لالستیراد والتصدیر   -محمد جمال احمد عامروشریكھ  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
  الجیزة -الھرم  -شارع مینا ء حدائق االھرام القدیمة ٢

 ٣٤ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٤جمیع منتجات الفئة  - ٣٤الفئة 
 

٣٥٠٨٦٤االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنھ بالنقل أو ا ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٧٦٠٣٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٦/٢٠١٢ 
 :التسجیل إسم طالب

 

فرد مصرى  -صیدلیة الطرشوبى الجامعة  -طرشوبى ھشام عبد اللطیف عباس ال
 الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أول  -ملك ھشام عبد اللطیف عباس الطرشوبى  -شارع الجمھوریة تقاطع ش جیھان 
 الدقھلیة  -المنصورة 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

البیع ویافطة المحالت  خدمات المحال التجاریة وخدمات البیع ومنافذ - ٣٥الفئة 
 ٥فى مجال منتجات الفئة  ٣٥التجاریة وخدمات االستیراد والتصدیر الواردة بالفئة 

 
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٧٩٣٢٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٣/١٢/٢٠١٢ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصري الجنسیة  -فردى    -االھرام لمھمات المصانع  -ابراھیم نبیھ سلیمان الدیب 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -االزبكیة  -شارع رمسیس  ٩٩

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

ع الخاصة بالمواسیر فى مجال مستلزمات المصان ٣٥لوجو الشركة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 االستنلس والصلب والزھر والمحابس
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعام - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٧٩٦٧١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠١/١٠/٢٠١٢ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ش مساھمة مصریة -الیجانت كیر للتجارة والتصدیر ( ش م م )
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 التجمع االول القاھرة الجدیدة ٣الیاسمین  ١٤٧دور االول عقارات ال ٣شقة 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

دون غیرھا فى مجال االجھزة  ٣٥التصدیر واالعمال التجاریة الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 الكھربائیة والریاضیة والمواد الغذائیة

 
-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٨١٤٧٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/١١/٢٠١٢ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فردى  -مصریة الجنسیة  -سمیة عبد الغنى صالح 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة . -مصر القدیمة  -الروضة  -شارع المقیاس  ٢٧

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١٦ - ٥فى مجال الفئات  ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥ئة الف
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج
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 نماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة وال

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٩٥١٤٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/١١/٢٠١٣ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة توصیة بسیطة-وردة تكس للغزل والنسیج -ریكة عید لبیب بولس وش
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 محافظة الشرقیة  ٦المنطقة  ٢٧القطعة -مدینة العاشر من رمضان 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

یافطة الشركة والمحالت التجاریة  باعتبارھا من االعمال االداریة وخدمات  - ٣٥الفئة 
 )٢٧- ٢٤دون غیرھا فى مجال الفئات (   ٣٥والتصدیر الواردة بالفئة االستیراد 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عإعادة الطبالتعدیل أو النشر أو  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٠٣٦٠٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/٠٦/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات  -شركة طلبات للتجارة العامة والمقاوالت نبیل خالد محمد جعفر وشریكتھ 
 لیة محدودةمسئو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الكویت  -٣٥٤٥٦الداعیة ، الرمز البریدي  ١٥٦٠٠ص ب 
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

الدعایة واالعالن عبر االنترنت  على شبكة الحاسوب الدعایة  واالعالن  - ٣٥الفئة 
السلع تنظیم وإدارة االعمال تجمیع المعلومات في قواعد بیانات الحاسوب عرض 

المعارض المساعدة في إدارة االعمال الصناعیة او التجاریة االستفسارات في مجال 
 دون غیرھا ٣٥االعمال واالعالن عبر التلیفزیون  الفئة 

 
----االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

546 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٠٧٧٠٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠٩/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة ---شركة سنیوریتا للصناعات الغذائیة ش.م.م  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الغربیة -بجوار مصنع حدید الشناوى   -ثانى طنطا  -میت حبیش البحریة 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٠ - ٢٩في مجال الفئة  ٣٥ریة بالفئة االستیراد والتصدیر واالعمال التجا - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصور ة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منھ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٠٧٧٠٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠٩/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة --م   شركة سنیوریتا للصناعات الغذائیة ش م 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 بجوار مصنع حدید الشناوى الغربیة -ثانى طنطا  -میت حبیش البحریة 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

  ٣٠و ٢٩في مجال الفئة  ٣٥االستیراد والتصدیر واالعمال التجاریة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

نح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج االشتراطات        :      م
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٠٩٩٥٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٩/١١/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

ش ذات مسئولیة  -شركة العالمیة لتسویق مستلزمات النوم المحدودة ( سلیب ھاى ) 
 لقوانین المملكة العربیة السعودیةمحدودة تاسست وقائمة طبقا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربیة السعودیة  -مدینة الریاض 
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

خدمات استیراد وتصدیر كافة انواع المراتب والسرر واالسفنج ( العادى  - - ٣٥الفئة 
رزة وغیر المطرزة ) واالغطیة والمضغوط ) والمخدات والشراشف والمفارش ( المط

واللحف وكافة مستلزمات النوم والبطانیات وكافة انواع المفروشات واالثاث بجمیع 
استخداماتھا المنزلیة والمكتبیة والطبیة وغیرھا كافة مواد ومستلزمات الدیكور 

 والدھانات وكافة المواد البتروكیماویة والخام والمتعلقة بصناعة االسفنج والمفروشات
واالثاث والصناعات المكملة وااللیاف الصناعیة والطبیعیة بجمیع انواعھا من قطن 

وجوت واكریلیكوبولیستر وبولى بروبلین وااللسالك الحدیدیة الخاصة بصناعة مراتب 
 دون غیرھا  ٣٥السست وھذة الخدمات واردة بالفئة 

 
 HIGHعن البیان التجارى ھاى فایبر  التنازل -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

FIBER فى الوضع العادى على حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءیجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز ال - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣١١٢٠٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/١٢/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شركة متروماركت للتجارة والتوزیع 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المعادى -الشطر الخامس  -المنطقة الصناعیة  -ھراء المعادى ز

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٥الالفتھ الخاصھ بالشركھ بوصفھا من االعمال التجاریھ بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٢٣٩٥٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/١٠/٢٠١٥ 
 :التسجیل طالب إسم

 

شركة  -االخوة المتحدون للزیوت العطریة  -شركة اخوان ھاشم للزیوت العطریة 
 توصیة بسیطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة  -الزمالك  -ش البرازیل  ٥
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

طة المحالت خدمات االستیراد والتصدیر وادارة وتوجیة االعمال ویاف - ٣٥الفئة 
التجاریة والبیع بالتجزئة وعرض السلع والخدمات عبر وسائل االتصال والدعایة 

 ٣٢ - ٣١ - ٣٠ -٢٩-٣في مجال الفئات  ٣٥والتسویق بالفئة رقم 
 

 -كال على حدى وفى الوضع العادى   h bاالشتراطات        :      التنازل عن الحرفین اتش بى 
على حدى  brothersالتنازل عن كلمة برازرز  
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 التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات 

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٢٨٥٦٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠١/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة  -فرد  -صیدلیة العزبى  -أحمد عصام راغب العزبى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مصر الجدیدة  -شارع احمد تیسیر  ١

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

  ٣٥االستیراد والتصدیر  الدعایة واالعالن  واالعمال التجاریة الواردة  - ٣٥الفئة 
 

التنازل عن مقطعى  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
العالمة كال على حدى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعدیل  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنھا طلب رقم
 

    ٠٣٢٩٣٥١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٤/٠١/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -اى فیكس ایجیبت  -محمد فایزفؤاد مصطفى عوض 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مدینة نصر  -ش احمد حسینى  ٢٢

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٩في مجال الفئة  ٣٥ئة خدمات الف  - ٣٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣١٥٧٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٣/٠٣/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة -الشركة المصریة العالمیة للمستلزمات السیاحیة والمشروبات 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -دینة العبور  م ١٢٠٠٩بلوك  ١قطعة رقم 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات محالت تجاریة ویافطة محل تجارى للبیع بالجملة والتجزئة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 دون غیرھما ٣٢،٣٣بالفئھ  ٣٥

 
فى الوضع العادى كال على حدى A Mاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف أیھ أم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أ - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٩٧٠٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠٨/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ١٥٩شركة مساھمة مصریة  -شركة فورتین لتجارة المصنوعات الجلدیة  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -مصر الجدیدة  -روكسي   -أ شارع بطرس غالى  ٦

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٥بیع وشراء االحذیة الواردة بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٢٦٥٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/١١/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالیة  - GOOGLE INCجوجل انك  
 دیالویر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الوالیات المتحدة االمریكیة - ٩٤٠٤٣كالیفورنیا  -امفیثیتر باركواى ماونتن فیو  ١٦٠٠
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

خدمات الدعایة واالعالنات االستشارات فى مجال االعالنات خدمات  - ٣٥الفئة 
شرة ( االنترنت ) خدمات الدعایة على الدعایة على شكل الترفیة والتعلیم على الخط مبا

شكل مشاركة محتویات متعددة الوسائط عبر االنترنت وغیرھا من شبكات االتصال 
تطویر وتقدیم برامج التسویق للمعلنین والمسوقین والشركاء ومقدمى المحتویات ادارة 

االعمال اشراف االعمال معلومات تجاریة ونصائح للمستھلكین ( محل نصائح 
ھلكین ) الوظائف المكتبیة ابحاث السوق والمعلومات تحلیل حركة المرور على للمست

االنترنت ابحاث التسویق خدمات التحلیل وارسال التقاریر فى مجال التسویق على 
االنترنت خدمات البیع بالتجزئة بما فىھا خدمات البیع بالتجزئة على الخط مباشرة ( 

ر واظھار وعرض والتأشیر على والتدوین ( االنترنت ) للبرامج لتمكین تنزیل ونش
المدونات ) والمشاركة او خالف ذلك تقدیم الوسائط االلكترونیة او المعلومات عبر / من 

خالل شبكة االنترنت او عن طریق شبكات اتصاالت اخرى توفیر المعلومات والنصح 
 غیرھادون  ٣٥وخدمات المشورة المتعلقة بجمیع ما ذكر انفا والواردة بالفئة 

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

G Oالحروف 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٤٠٨٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/١٢/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن  -) محمود فوزى و شركاه ( الكوثر الخلیج مصر 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 مدینة نصر القاھرة -الدور االول محمد حسن بدران المنطقة السادسة م . نصر اول  ١٠

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

معدات بنكیة  -االستیراد و التصدیر و التجارة  التوكیالت التجاریة فى مجال  - ٣٥الفئة 
معدات تخریم و تغلیف  -خزائن الكترونیة و مصفحة  -ن كاشیر مك -مكن عد نقدیة  -

و ذلك ضمن الفئة  ٩مكن فرز العملة المعدنیة و جمیع المنتجات الواردة بالفئة  -النقود 
 ) دون غیرھا٣٥(

 
 -حلول بنكیة متكاملة  -التنازل عن اى بانكر  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

كال على حدى i BANKER - Total Banking Solutionsنككنج سلیوشنز توتال با
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٤٦٩٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/١٢/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة-شركة الملكة لصناعة االوانى المنزلیة  ش م م  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 االسكندریة -العامریة  -مرغم  -طریق االسكندریة القاھرة الصحراوى   ٢٣ك 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الفئھ  ٣٥االستیراد والتصدیر والتوكیالت التجاریھ واالعالن بالفئة  - ٣٥الفئة 
 دون غیرھا ٢١

 
-----------االشتراطات        :      
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 دة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجری

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٧٦٩٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -شركة سیلكشن بابلشینج  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 جیزة -المھندسین  -شارع القدس الشریف  ٤٩

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٥الدعایة واالعالن الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو منھ بالنقل أو النسخ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٠٠٤٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٩/٠٤/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ودة المسئولیھ منشاة فى ھولندا شركھ خاصھ محد -فیون امستردام بى فى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ام دى امستردام ، ھولندا  ١٠٨٢،٨٨كالود دیبوسیالن 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعایة واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات تولي وتسییر  - ٣٥الفئة 
تسویق، الخدمات اإلعالنیة و الترویجیة؛ شؤون األعمال؛ خدمات الوظائف المكتبیة ؛ ال

الخدمات اإلعالنیة والتسویقیة عبر االنترنت؛ خدمات بحوث ومعلومات األسواق؛ نشر 
النصوص اإلعالنیة؛ الترویج لبضائع وخدمات اآلخرین عن طریق شبكات الحاسوب 

واالتصاالت؛ خدمات شبكات األعمال اإللكترونیة عبر اإلنترنت؛ نشر اإلعالنات 
لآلخرین عبر شبكة اتصاالت إلكترونیة على اإلنترنت؛ تحلیل البیانات التجاریة؛ توفیر 

المعلومات التجاریة اإلحصائیة؛ خدمات شبكات األعمال التجاریة؛ خدمات تقدیم 
المعلومات في مجال االعمال، المتوفرة جمیعھا عبر قواعد بیانات الكترونیة على 

المیة؛ خدمات الشبكة اإلعالنیة عبر اإلنترنت لتوفیر االنترنت على شبكات الحاسوب الع
االتصال بین مستخدمي الشبكات االجتماعیة مع الشركات؛ خدمات استشارات األعمال؛ 

خدمات مراقبة النشاطات التجاریة، وتحدیدا تحلیل مؤشرات أداء األعمال الحساسة 
ات المحوسبة؛ خدمات بحث استنادا إلى بیانات الوقت الفعلي؛ خدمات إدارة قواعد البیان

واسترجاع المعلومات، المواقع والمصادر التي تقع على شبكات الحاسوب لآلخرین؛ 
توزیع المواد اإلعالنیة التفاعلیة؛ خدمات التخطیط اإلعالمي والشراء اإلعالمي؛ 

استشارات العالمات التجاریة؛ تصمیم المواد اإلعالنیة لآلخرین؛ توفیر خدمات أبحاث 
ت السوق ؛ خدمات األعمال التجاریة واإلعالنیة؛ الخدمات اإلعالنیة لتتبع ومعلوما

األداء اإلعالني؛ الخدمات االستشاریة في مجال اإلعالن؛ الخدمات االستشاریة في 
مجال اإلعالن، وخصوصا، تكییف جھود التسویق لآلخرین؛ خدمات المعلومات 

ریة لتسھیل شراء البضائع والخدمات التجاریة؛ خدمات إدارة اإلعالنات؛ الخدمات اإلدا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو منھ بالنقل أو النسخ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

ألطراف آخرین من خالل شبكات الحاسوب واالتصاالت؛ خدمات تقدیم المعلومات، 
 ٣٥واالستشارات والنصائح المتعلقة بجمیع ما ذكر ادارة قواعد البیانات الواردة بالفئة 

 دون غیرھا
 
 
 
 
  
 

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

فى الوضع العادى وعن مقاضع العالمة كال على حدة vالتنازل عن حرف  -اسبقیة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥١٠٠٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٢/٠٥/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مساھمة مصریة شركة  -كایرو فودز للصناعات الغذائیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 تال المنوفیة  -امام مركز شباب كفر ربیع 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستیراد و التصدیر و ادارة و توجیة االعمال التجاریة و عرض  - ٣٥الفئة 
 ٣٥اردة بالفئة السلع عبر وسائل االتصالت و یافطة الشركة و خدمات البیع بالتجزئة الو

 )دون غیرھما  ٣٢ - ٣٠ - ٢٩في مجال الفئات (
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥١٨٨٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠٥/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -) ش م م شركة النیل للتصنیع الزراعى (اجا 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -شارع رمسیس  -مبنى بنك النیل  ٣٥

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

الدعایة و اإلعالن و إدارة و توجیھ األعمال و االستیراد والتصدیر والبیع  - ٣٥الفئة 
  ٣٢ - ٣١ - ٣٠- ٢٩فى مجال الفئات  ٣٥بالتجزئة بالفئة 

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

الحروف كال على حدة وفى الوضع العادى



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

563 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥١٩٩٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٥/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -محمود الشربینى احمد المنزالوى  -ارة واالستیراد وتجارة السیارات المنزالوى للتج
 مصرى الجنسیة  -فرد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمیاط -فارسكور الطریق العمومي 
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

في مجال  ٣٥بیع شراء السیارات و االستیراد و التصدیر الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
 دون غیرھا ١٢ارات وقطع الغیار السیارات بالئىة السی

 
االشتراطات        :      حق خاص على االلوان
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 ج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذ

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٤٥٦٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٧/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 بسیطة شركة توصیة -سنتر نور -محمد ابراھیم نور ابراھیم وشركاة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة -اكتوبر  ٦الحي الثاني  -المجاورة السابعة  ١٨٧٢

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٥عرض و بیع كل ما یخص اللوازم الكھربائیة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

تعھد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
 ١١- ٩ - ٧بعد استخدام منتجات العالمات الواردة بالقراربالفئات 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عة الطبالتعدیل أو النشر أو إعاد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٤٦٣٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٣٠/٠٧/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

ایل اوف  شركة محدوده فى جزیرة -بید فودزسیرفیس (میدیل ایست ) ھولدینجز لیمتد 
 مان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مردوخ تشامبیرز ، دوجالس ھید رود ثاوث كواى ، دوجالس ، جزیرة آیل أوف مان
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

الدعایھ واالعالن وادارة وتوجیھ االعمال وتفعیل النشاط المكتبى الواردة  - ٣٥الفئة 
 دون غیرھا ٣٥بالفئة 

 
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:              االشتراطات
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٤٦٣٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٣٠/٠٧/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة محدوده فى جزیرة ایل اوف  -بید فودزسیرفس (میدیل ایست ) ھولدینجز لیمتد 
 مان

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 مردوخ تشامبیرز ، دوجالس ھید رود ثاوث كواى ، دوجالس ، جزیرة آیل أوف مان
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

الدعایھ واالعالن وادارة وتوجیھ االعمال وتفعیل النشاط المكتبى الواردة  - ٣٥الفئة 
 دون غیرھا ٣٥بالفئة 

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

٣٥٤٦٣٤مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنھ بال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٦٩٧٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠٩/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ة محدودةشركة ذات مسئولی -اختین دیزاین للمصنوعات والمشغوالت الجلدیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -ثكنات المعادى  -ش القنال  ٩

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التجزئة فى مجال (المالبس، والمالبس الداخلیة، واألحذیة، وأغطیة   - ٣٥الفئة 
س الرأس ، واألزیاء واإلكسسوارات، والمجوھرات، والحقائب، واألمتعة، والمالب

الجلدیة). خدمات التجزئة في مجال اكسسوارات المنزل.  خدمات التجزئة فى مجال 
بیاضات لالستعمال المنزلي. خدمات التجزئة عبر منافذ البیع التجاریة فیما یتعلق 

بالبضائع المخزونة والمخفض اسعارھا، وتشمل المالبس، مالبس داخلیة، واألحذیة، 
كسسوارات المنزلیة، بیاضات لالستعمال المنزلي وأغطیة الرأس ، واالكسسوارات واال

، والمجوھرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس الجلدیة. خدمات الجملة في مجال 
(المالبس، المالبس الداخلیة، األحذیة، وأغطیة الرأس ، األزیاء واالكسسوارات، 

جملة في مجال المجوھرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس الجلدیة). خدمات تجارة ال
اكسسوارات المنزل بالجملة.خدمات الجملة في مجال بیاضات لالستعمال المنزلي. 

خدمات تجارة الجملة عبر منافذ البیع التجاریة فیما یتعلق بالبضائع المخزونة والمخفض 
اسعارھا، وتشمل المالبس، مالبس داخلیة، واألحذیة، وأغطیة الرأس ، واالكسسوارات 

لمنزلیة، بیاضات لالستعمال المنزلي ، والمجوھرات، والحقائب، واالكسسوارات ا
واألمتعة، والمالبس الجلدیة. خدمات التجارة اإللكترونیة، وتشمل االمداد بالمعلومات 

عن المنتجات عبر شبكات االتصاالت ألغراض الدعایة والمبیعات، خدمات إدارة 
عمال وتشمل تیسیر المعامالت األعمال المتعلقة بالتجارة اإللكترونیة، خدمات اال

التجاریة عن طریق شبكات الحاسوب المحلیة والعالمیة؛ المعلومات واألخبار عن 
األعمال والنصح للمستھلكین، خدمات االستیراد والتصدیر فیما یتعلف بمجال المالبس، 

مالبس داخلیة، واألحذیة، وأغطیة الرأس ، واالكسسوارات واالكسسوارات المنزلیة، 
ات لالستعمال المنزلي ، والمجوھرات، والحقائب، واألمتعة، والمالبس الجلدیة. بیاض

نشر مواد الدعایة واإلعالن، نشر نصوص الدعایة واإلعالن، ترویج المبیعات 
[لآلخرین]، تحدیث لصق اإلعالنات من مواد الدعایة واإلعالن بالبرید المباشر، وتشمل 

نماذج الدعایة واإلعالن أو ترویج  توزیع عینات ،عرض السلع، خدمات إعداد
المبیعات، دعایة وإعالن، وتشمل صیاغة الخطط اإلعالمیة، تنظیم المعارض لغایات 

تجاریة أو دعائیة، كفالة ورعیة الدعایة واالعالن، خدمات ادارة االعمال، ادارة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنھ بال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 االعمال، خدمات تسجیل البیانات ومعالجتھا، وتشمل التقاط، تجمیع وممنھجة ترتیب
للبیانات، إدارة الملفات المبرمجة، تجمیع المعلومات في قواعد بیانات الكمبیوتر، تنظیم 

المعلومات في قواعد بیانات الكمبیوتر، المساعدة في إدارة األعمال، إستشارات في 
إدارة وتنظیم األعمال، المساعدة في إدارة األعمال التجاریة أو الصناعیة، اإلعالن 

على شبكات الكمبیوتر، الخدمات اإلعالنیة والترویجیة وخدمات والدعایة المباشرة 
المعلومات المتعلقة بھا، وجمیعھا مقدمة عبر االنترنت من خالل قاعدة بیانات او شبكات 
الكمبیوتر العالمیة (بما في ذلك المواقع االلكترونیة)، خدمات االمداد بالطلبات المبرمجة 

ریة عن طریق شبكات الكمبیوتر المحلیة والعالمیة عبر االنترنت، نشر المعلومات التجا
 ) دون غیرھا..٣٥وجمیع المنتجات الوارده بالفئھ  (

 
٣٥٥٨٢٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٧٩٨٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/١٠/٢٠١٧ 
 :تسجیلال إسم طالب

 

 شركة تضامن-اشرف العدوى وشركاة  -مؤسسة النیل للتجارة الدولیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 شارع شھاب المھندسین ٤٨

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الفئة  ٣٥استیراد وتصدیر فى الحاصالت الزراعیة الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 دون غیرھا ٣١

 
:      منح حق على االلوان        االشتراطات
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجو - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٧٩٨٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن -مؤسسة النیل للتجارة الدولیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة -المھندسین  -شارع شھاب ٤٨

 ٣٥ : المةــــــالعات ـــفئ
 

 ٣١فى مجال  الحاصالت الزراعیة بالفئة رقم  ٣٥استیراد وتصدیر بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

التنازل عن البیان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
التجارى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٨٢٩١ 
 خ :ــــــــــــــــــریبتا

 

١٢/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

الدكتور لتصنیع وتجمیع االدوات الكھربائیة  -احمد سعید سلیمان  عبدالصمد أبو عدس 
 مصرى الجنسیة -فرد  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القلیوبیھ-القناطر الخیریھ-باسوس -بجوار الدائرى 
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

دون  ١٧ - ١١ - ٩في مجال الفئات  ٣٥االعمال التجاریة الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 غیرھما

 
وغیرھا ٣٣٥٩٤٥العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 اریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التج

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٨٨٩٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة  -فرد   -شریف احمد عصام محمد ابو شادي 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة -العجوزة  -ش المراغي  ٤٧

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 تنظیم المعارض لغایات -تجمیع المعلومات في قواعد بیانات الكمبیوتر  - ٣٥الفئة 
استشارات ادارة  -خدمات التصمیم لغایات الدعایة و االعالن  -تجاریة او دعائیة   

االعالن و الدعایة  المباشرة علي  -خدمات التسویق  -التسویق  -شئون الموظفین 
االستفتاء و استطالع االراء  استشارات ادارة شئون الموظفین   -شبكات الكمبیوتر 

 ٣٥ترویج المبیعات (لالخرین) بالفئة رقم  -لموظفین االختبارات النفسیة الختیار ا
 

التنازل عن   -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
على حدى  GURUSجوروس  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 علنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٣١٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٣٠/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل بإسم طال

 

 شركة ذات مسئولیة محدوده -لبنان مصر للمطاعم ش.ذ.م.م  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة -المھندسین  -شارع البطل احمد عبد العزیز  ٢٠

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٣٥ادارة المطاعم والدعایھ واالعالن الوارده بالفئھ  - ٣٥الفئة 
 
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -طات        :      االشترا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٠١٢٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة توصیة بسیطة -او بى باسیفیك  -محمد عبد الحفیظ اسماعیل وشركاه 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 مصر الجدیدة القاھرة ٢٠٢ش غانا بالدور االول فوق االرضى شقة  ٦

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٢٥فى مجال مالبس جاھزة واحذیة وجمیع منتجات الفئة  ٣٥خدمات الفئة  - ٣٥الفئة 
 دون غیرھم ١٨والفئة 

 
-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : عنھا طلب رقم  قدم
 

    ٠٣٦٠٥٠٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -شركة فروت باسكت انترناشیونال 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ب حدائق االھرام البوابة االولى الجیزة الھرم ٨١

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الحاصالت الزراعیة بالفئة  ٣٥االستیراد و التصدیر الوارد بالفئة  - ٣٥ئة الف
٣١ 

 
االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٠٦٥٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -فردى  -مصر العبور  لتسویق والتوریدات العمومیة  -مد یوسف اسماعیل خالد مح
 مصرى الجنسیة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القلیوبیة  -العبور    -الدور الثالث   - ١٥قطعة رقم  - ١٢الحى االول محلیھ  
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

مجال االجھزة الكھربائیة واالقمشة فى  ٣٥بیع وشراء الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
 والمالبس 

 
االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٠٧١٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة فى لوكسمبورج -ایھ ار ال  دبلیو بى بى لوكسمبورج جاما اس
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ، لوكسمبورج ٢٣٣٠ -، بولیفارد دى البتروس ، لوكسمبورج ال ١٢٤

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعایة واإلعالن وخدمات الترویج والتسویق، خدمات األعمال  - ٣٥الفئة 
النصائح واالستشارات في مجال الدعایة  وخدمات إدارة األعمال، خدمات تقدیم

واإلعالن واألعمال وتوفیر اإلعالنات لآلخرین إلكترونیا عبر شبكة معلومات الحاسوب 
العالمیة، خدمات ابتكار العالمات التجاریة وخدمات تقدیم االستشارات واالستراتیجیات 

، خدمات والتعریف، خدمات تطویر الشركات، خدمات الترویج عن ھویة الشركات 
ترویج ونشر وتعزیز ھویة الشركات، الخدمات الدعائیة، خدمات إنتاج المواد اإلعالنیة 

واإلعالنات التجاریة، خدمات العالقات العاّمة، خدمات بحوث األسواق وتحلیل 
األسواق، خدمات البحوث والمعلومات المتعلقة باألعمال التجاریة والدعایة واإلعالن 

لیل والجمع اإلحصائي، خدمات استطالع اآلراء، خدمات تولي والتسویق، خدمات التح
وتسییر شؤون األعمال، خدمات جمع اإلعالنات لكي تستخدم كصفحات مواقع 

إلكترونیة على شبكة الحاسوب العالمیة، خدمات اإلعالنات الرقمیة واإللكترونیة، 
رویجیة خدمات وضع اإلعالنات على وسائل اإلعالم، خدمات تنظیم الحمالت الت

والمتعلقة بالخدمات االستشاریة، خدمات معالجة البیانات، خدمات تحلیل ودراسة 
المعلومات المحصلة حول آراء وسلوكیات المستھلكین من خالل البحوث السوقیة 

والدراسات اإلعالنیة، خدمات توفیر المعلومات والنصائح واالستشارات المتعلقة بما 
 دون غیرھا ٣٥جات والعالمات التجاریة الواردة بالفئة تقدم، خدمات تطویر أسماء المنت
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦١٢٦٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٣/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة توصیة بسیطة -الشركة المصریة الفرنسیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ١٠مجمع الصناعات الصغیرة وحدة برقم  -ة الصناعیة الثالثة مدینة السادات المنطق

 ملك الشركاء
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٣٥المحالت التجاریة و الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

٣٦١٦٣٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 لعالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ا

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنھا طلب رقم
 

    ٠٣٦٢١٦٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٧/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -شركة نوتیشل للمطاعم  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة -العجوزة  -شارع محمد ابراھیم  ٦

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٥بالفئة  خدمات التسویق الواردة - ٣٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٢٢٨١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ١٩٨١لسنة  ١٥٩شركة مساھمة مصریة قانون  -شركة القاھره للتجاره  ش.م.م  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
  الجیزة -المھندسین  -شارع العراق  ٤

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الساعات الوارده بالفئھ  ٣٥بیع  واالستیراد والتصدیر الوارد بالفئھ  - ٣٥الفئة 
 ٩واالالت الحاسبھ بالفئھ  ١٤

 
االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٢٤٤٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مصري   -فردى   -المنطاوى للتجارة واالستیراد  -خالد عبد رب النبى سالم منطاوى 
 الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك سالم و امام  عبد رب النبى -مركز قلیوبیھ  -الطریق البطئ 
 ٣٥ : المةــــــلعات اـــفئ

 

 ٨و  ٧فى مجال الفئات  ٣٥استیراد وتصدیر بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع ھذا - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٢٦٢٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٤/١٢/٢٠١٧ 
 :سجیلالت إسم طالب

 

 شركة تضامن -الصباح للحاصالت الزراعیھ  -ابراھیم على سالم وشركاه 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المنوفیة  -مدینة السادات  - ٥٣٥فیال رقم  -المنطقة السكنیة الخامسة   

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال  ٣٥اردة بالفئة االستیراد والتصدیر وكافة األعمال التجاریة الو - ٣٥الفئة 
 ٣١الفئة 

 



تنمیة التجارة الداخلیة جھاز  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٢٧٩٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصري الجنسیة  -فرد   -المؤسسة الدولیة للتجارة  -عادل رشدى متوشالح قدسى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
مصر  - Bالدور الثاني بعد االرضى البدروم نموذج  ٤شقة رقم  -ادیة شارع الب ٤

 القاھرة -الجدیدة 
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣١في مجال الحاصالت الزراعیة فئة  ٣٥االستیراد والتصدیر الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

التنازل عن   --بالنماذج   االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة
الحروف والبیان التجارى 
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 صناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج ال

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٤٣١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

منظمة عربیة متخصصة تعمل  -االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
 ول العربیة ولھا شخصیة قانونیة مستقلة فى نطاق جامعة الد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة  -جمال عبد الناصر  -میامى 
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

االستشارات فى مجال ادارة االعمال وتقدیم النصح والتوجیھ واالرشاد حول  - ٣٥الفئة 
ھ وعرض السلع عبر وسائل االتصال ادارة االعمال واالنشطة التسویقیھ واالداری

 ٣٥الواردة بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عطبالتعدیل أو النشر أو إعادة ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٤٣٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

منظمة عربیة متخصصة تعمل  -االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
 عة الدول العربیة ولھا شخصیة قانونیة مستقلة فى نطاق جام

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة -جمال عبد الناصر   -میامى 
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

االستشارات فى مجال ادارة االعمال وتقدیم النصح والتوجیھ واالرشاد حول  - ٣٥الفئة 
الداریھ وعرض السلع عبر وسائل االتصال ادارة االعمال واالنشطة التسویقیھ وا

 ٣٥الواردة بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٤٤٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

منظمة عربیة متخصصة تعمل  -االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
 اق جامعة الدول العربیة ولھا شخصیة قانونیة مستقلة فى نط

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة -جمال عبد الناصر   -میامى 
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

االستشارات فى مجال ادارة االعمال وتقدیم النصح والتوجیة واالرشاد حول  - ٣٥الفئة 
قیة واالداریة وعرض السلع عبر وسائل االتصال ادارة االعمال واالنشطة التسوی

 ٣٥الواردة بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنھ بالنقل  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٤٤٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 منظمة عربیة متخصصة تعمل -االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
 فى نطاق جامعة الدول العربیة ولھا شخصیة قانونیة مستقلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة  -جمال عبد الناصر  -میامى  
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

االستشارات فى مجال ادارة االعمال وتقدیم النصح والتوجیة واالرشاد حول  - ٣٥الفئة 
التسویقیة واالداریة وعرض السلع عبر وسائل االتصال  ادارة االعمال واالنشطة

 ٣٥الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٤٥٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

عمل منظمة عربیة متخصصة ت -االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
 فى نطاق جامعة الدول العربیة ولھا شخصیة قانونیة مستقلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة -جمال عبد الناصر  -میامى 
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

االستشارات فى مجال ادارة االعمال وتقدیم النصح والتوجیة واالرشاد حول  - ٣٥الفئة 
ة التسویقیة واالداریة وعرض السلع عبر وسائل االتصال ادارة االعمال واالنشط

 ٣٥الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز ال - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٤٥٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

تعمل منظمة عربیة متخصصة  -االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
 فى نطاق جامعة الدول العربیة ولھا شخصیة قانونیة مستقلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة -جمال عبد الناصر   -میامى 
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

االستشارات فى مجال ادارة االعمال وتقدیم النصح والتوجیة واالرشاد حول  - ٣٥الفئة 
شطة التسویقیة واالداریة وعرض السلع عبر وسائل االتصال ادارة االعمال واالن

 ٣٥الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٤٦٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

ة تعمل منظمة عربیة متخصص -االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
 فى نطاق جامعة الدول العربیة ولھا شخصیة قانونیة مستقلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 میامى جمال عبد الناصر االسكندریة
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

االستشارات فى مجال ادارة االعمال وتقدیم النصح والتوجیة واالرشاد حول  - ٣٥الفئة 
التسویقیة واالداریة وعرض السلع عبر وسائل االتصال  ادارة االعمال واالنشطة

 ٣٥الواردة بالفئة 
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 والنماذج الصناعیة جریدة العالمات التجاریة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٩٤١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٧/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -ایس مان  -المصریة لتصنیع المواد الغذائیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
  ١٨شارع  ٤٠،  ٣٩قطعة رقم  -المنطقة الصناعیة الثالثة  -مدینة السادس من اكتوبر 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٠, ٢٩فى مجال الفئھ  ٣٥االستیراد والتصدیر الوارد بالفئھ  - ٣٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عأو إعادة الطب التعدیل أو النشر منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٩٤٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٧/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -ایس مان  -المصریة لتصنیع المواد الغذائیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
  ١٨شارع  ٤٠،  ٣٩قطعة رقم  -المنطقة الصناعیة الثالثة  -مدینة السادس من اكتوبر 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٠, ٢٩فى مجال الفئھ  ٣٥االستیراد والتصدیر الوارد بالفئھ  - ٣٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٩٥٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٧/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن  -شركة أوالد حس حامد حجازى الستصالح وزراعة االراضى  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزه  -العجوزه  -یولیو  ٢٦ش  ٢٠١

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال  الحاصالت  ٣٥االعمال التجاریھ واالستیراد والتصدیر بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
 ٣١الزراعیھ الوارده بالفئھ 

 
على حدى وفى  Hتش التنازل عن حرف ا -االشتراطات        :      التنازل عن البیان التجارى 

الوضع العادى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٠٣٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شركة المھن الطبیة لالدویة ام یو بى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 محافظة االسماعیلیة -مركز فاید  - ١ ابو سلطان بحوض جبل سراییوم نمرة

 ٥ - ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٣مستحضرات التجمیل الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 دون غیرھا ٥االدویة والمستحضرات الطبیة واالغذیة الخاصة الواردة بالفئة  - ٥الفئة 

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

٣٢٦٥٧١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -البیانات التجاریة وعن الحروف كال على حدة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٠٣٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -یو بى شركة المھن الطبیة لالدویة ام 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 محافظة االسماعیلیة -مركز فاید  - ١ابو سلطان بحوض جبل سراییوم نمرة 

 ٥ - ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٣مستحضرات التجمیل الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 دون غیرھا ٥الخاصة الواردة بالفئة االدویة والمستحضرات الطبیة واالغذیة  - ٥الفئة 

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

٣٢٨٦٢٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -البیانات التجاریة وعن الحروف كال على حدة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٠٣٦ 
 خ :ــــــــــــــــــاریبت

 

١٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شركة المھن الطبیة لالدویة ام یو بى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 محافظة االسماعیلیة -مركز فاید  - ١ابو سلطان بحوض جبل سراییوم نمرة 

 ٥ - ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٣ضرات التجمیل الواردة بالفئة مستح - ٣الفئة 
 دون غیرھا ٥االدویة والمستحضرات الطبیة واالغذیة الخاصة الواردة بالفئة  - ٥الفئة 

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

وغیرھا ٢٨٤٣٤٩مة مرتبطة مع العالمة رقم العال -البیانات التجاریة وعن الحروف كال على حدة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤١٠٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -بودرو  -لوكیا جورج دیمترى بیریلیس 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 االسكندریة -طارین قسم الع -ش سعد زغلول  ٢٣

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٠فى مجال الفئة  ٣٥االعمال التجاریة الوارده بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 مات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العال

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٤٧٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مساھمة تاسست وقائمة طبقا لقوانین والیة نیفاداشركة  -انك  -امازون تكنولوجیز 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
  ٩٨١٠٩سیتیل ، واشنطن  -تیرى افینیو نورث  ٤١٠

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات اإلعالن والتسویق؛ تعزیز سلع وخدمات اآلخرین؛ قاعدة بیانات  - ٣٥الفئة 
وفاء بالطلبات؛ توفیر معلومات المنتجات لغرض محوسبة وإدارة الملفات؛ خدمات ال

المساعدة في اختیار السلع االستھالكیة العامة لتلبیة احتیاجات المستھلك؛ خدمات 
التجزئة وخدمات متجر التجزئة عبر اإلنترنت والذي یضم مجموعة كبیرة من السلع 

تجاریة أو  االستھالكیة لآلخرین؛ برنامج مكافآت والء العمالء للمتسوقین ألغراض
ترویجیة أو إعالنیة؛ الخدمات المعلوماتیة واالستشاریة والتوجیھیة المتعلقة بالتجزئة 

وخدمات متجر التجزئة عبر اإلنترنت وخدمات برامج مكافآت والء العمالء ذات 
الصلة؛ توفیر موقع عبر شبكة اإلنترنت حیث یمكن للمستخدمین نشر التقییمات 

تعلقة بشراء منتجات اآلخرین ألغراض تجاریة؛ الخدمات والمراجعات والتوصیات الم
التجاریة تحدیًدا، توفیر قاعدة بیانات یمكن البحث فیھا عبر شبكة اإلنترنت تشمل سلع 

البائعین؛ توفیر تغذیة راجعة وتقییمات لسلع وخدمات البائعین، وقیمة وأسعار سلع 
الشاملة في اتصال معھا؛ توفیر  البائعین وأداء المشترین والبائعین والتسلیم والخبرة

معلومات التسوق المقارنة؛ توفیر خدمات مقارنة األسعار، توفیر خدمات معلومات 
الدلیل عبر اإلنترنت تضم روابط تشعبیة لمواقع ویب أخرى؛ اإلعالن والتسویق 

للخدمات المطابقة؛ استراتیجیة الوسائط االجتماعیة واالستشارات التسویقیة، خدمات 
ة عبر اإلنترنت تضم مجموعة كبیرة من السلع االستھالكیة؛ توفیر دلیل إعالن محوسب

عبر اإلنترنت قابل للبحث یضم السلع والخدمات الخاصة بالبائعین اآلخرین عبر 
اإلنترنت؛ المعالجة اإللكترونیة لطلبات اآلخرین؛ توفیر معلومات المنتجات االستھالكیة 

العامة لتلبیة مواصفات المستھلك؛ خدمات برامج  لغرض اختیار البضائع االستھالكیة
والء العمالء التي تتضمن مكافآت في شكل خدمات شحن مخفضة، الوصول المبكر إلى 
خصومات وعروض التجزئة، الوصول إلى الكتب والمنشورات األخرى، الوصول إلى 

الكتب المسموعة، تخزین الصور والموسیقى المخفضة األسعار عبر اإلنترنت، 
لموسیقى المخفضة السعر، تدفق الفیدیو واأللعاب؛ تحسین محرك البحث للترویج ا

للمبیعات؛ الوصول المبكر إلى عروض وخصومات البیع بالتجزئة، الوصول إلى الكتب 
والمنشورات األخرى، الوصول إلى الكتب المسموعة، تخزین الصور والموسیقى 

سعار، وتدفق الفیدیو واأللعاب؛ توفیر المخفضة عبر اإلنترنت، والموسیقى المخفضة األ
المعلومات االستھالكیة واألخبار ذات الصلة في مجال الریاضة والترفیھ واألعمال 

والتمویل والسیاسة والحكومة والصحة واللیاقة البدنیة والطقس والعلوم والتكنولوجیا 
التعلیم والسفر والفنون واألدب ونمط الحیاة والنمو الشخصي والسیارات والنقل و



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

599 
 

 مات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العال

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

وتطویر األطفال، والعقارات، واألزیاء والتصمیم والطعام والطھي، وتزیین المنزل 
والموسیقى والسینما والتاریخ والطب والقانون واألحداث الجاریة؛ تشغیل األسواق عبر 

اإلنترنت والتي تضم تطبیقات البرمجیات؛ تحسین محرك البحث لترویج المبیعات؛ 
 دون غیرھا ٣٥االستھالكیة الواردة بالفئة  توفیر معلومات المنتجات

 
٧٥١٦٤١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقیة  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عدیل أو النشر أو إعادة الطبالتع منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٦٥٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -االحبار (بریموكات ) ش م م إیكات للدھانات و
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المنوفیة  -مدینة السادات -المنطقة الصناعیة الرابعھ  -ج ١٢٢القطعة 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٢فى مجال الفئة  ٣٥التجارة واالستیراد والتصدیر بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٦٥٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -إیكات للدھانات واالحبار (بریموكات ) ش م م
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المنوفیة  -مدینة السادات  -المنطقة الصناعیة الرابعھ  -ج ١٢٢قطعة 

 ٣٥ : المةــــــت العاـــفئ
 

 ٢فى مجال الفئة  ٣٥التجارة واالستیراد والتصدیر بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الم - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٦٥٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ة مصریةشركة مساھم -إیكات للدھانات واالحبار (بریموكات ) ش م م 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المنوفیة  -مدینة السادات  -المنطقة الصناعیة الرابعھ  -ج ١٢٢قطعة 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٢فى مجال الفئة  ٣٥التجارة و االستیراد والتصدیر  بالفئة   - ٣٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٦٦٣ 
 خ :ــــــــــــــــــتاریب

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -إیكات للدھانات واالحبار (بریموكات ) ش م م 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المنوفیة  -مدینة السادات  -المنطقة الصناعیة الرابعھ  -ج ١٢٢قطعة 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٢فى مجال الفئة  ٣٥التجارة واالستیراد والتصدیر بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 یةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناع

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٦٦٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن  - EDGشركة المجموعة المصریة لتجارة االدویة  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الغربیة -منطقة االستاد  -منطقة االبراھیمیة  -شارع الوفاء  طنطا

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٥فى مجال الفئة  ٣٥التجارة واالستیراد والتصدیر بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

 -كال على حدى وفى الوضع العادى  EGDاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف اى جى دى 
ق خاص على االلوان الموضحة بالصورةمنح الطالب ح



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

605 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٨٥١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -موفر  -ھاو سھولد بادجیت مانجمنت للتجارة االلكترونیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -المعادى الجدیدة  ٢٩٢ش  - ١٩عقار  -ور االرضى الد - ١شقة 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

دون غیرھا ( فى مجال المواد  ٣٥خدمات االستیراد والتصدیر بالفئة  - ٣٥الفئة 
الغذائیھ والمنظفات واالجھزه واالدوات الكھربائیھ )وإدارة  وتوجیھ االعمال وخدمات 

 ٣٥ر وسائل االتصاالت والدعایة واالعالن والتسوق بالفئة البیع وعرض السلع عب
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٨٧٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -موفر  -ھاوسھولد بادجیت مانجمنت للتجارة االلكترونیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -المعادى الجدیدة  ٢٩٢ش  - ١٩عقار  -الدور االرضى  - ١شقة 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

دون غیرھا (فى مجال المواد  ٣٥خدمات االستیراد والتصدیر  بالفئة  - ٣٥الفئة 
ت الغذائیھ والمنظفات واالجھزه واالدوات الكھربائیھ) وإدارة وتوجیھ االعمال وخدما

 ٣٥البیع وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعایة واالعالن والتسوق بالفئة 
 

-االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنھ بالنقل أو ا ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥١٢٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :لالتسجی إسم طالب

 

شركة ذات  -شركة مركز القوام السلیم للعالج الطبیعى والتأھیل الریاضى  -فیزیك 
 مسئولیة محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع البترجى   -حى الزھراء  -جدة 
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 الطبیعى  فى مجال العالج ٣٥ادارة االعمال التجاریھ الوارده بالفئھ   - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥١٥٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تأسست وقائمة طبقا لقوانین الصین  -موكسا انك   
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، باوكیاو ار دى ، اكسیندیان دیست ، نیو تابیاى  ٢٣٥، لین  ١٣٥اف ال ، ان او  ٤

 سیتى ، تایوان ، الصین 
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

المساعدة فى ادارة االعمال ، المساعدة فى ادارة االعمال التجاریة او  - ٣٥الفئة 
االتصال لغایات بیعھا بالتجزئة ، المساعدة فى  الصناعیة ، عرض السلع على وسائل

ادارة االعمال التجاریة او الصناعیة ، المساعدة فى ادارة االعمال التجاریة او الصناعیة 
، ادارة الملفات المبرمجة ، االعالن والدعایة المباشرة على شبكات الكمبیوتر ، عرض 

عرض السلع على وسائل االتصال السلع على وسائل االتصال لغایات بیعھا بالتجزئة ، 
لغایات بیعھا بالتجزئة ، تنظیم االشتراك فى الصحف ( لالخرین) ، تنظیم االشتراك 

 )٣٥بخدمات االتصاالت لالخرین بالفئة رقم (
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعام - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٣٨٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة امریكیة مؤسسة طبقا لقوانین والیة نیفادا -امازون تكنولوجیز ، انك 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ، الوالیات المتحدة االمریكیھ ٩٨١٠٩تیرى افنیو ان ، سیاتل ، واشنطن  ٤١٠

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

على شكل خصومات على خدمات برامج والء العمالء التي تتضمن مكافآت  - ٣٥الفئة 
خدمات الشحن والولوج المبكر لخصومات البیع  بالتجزئة والعروض والولوج للكتب 

وغیرھا من المنشورات والولوج للكتب السمعیة والتخزین المخفض على االنترنت 
للصور والموسیقى والموسیقى المخصومة (المخفضة) وتدفق الفیدیو وااللعاب، ادارة 

مكین المشتركین من الحصول على خصومات على خدمات برنامج الخصومات لت
الشحن و والولوج المبكر لخصومات البیع بالتجزئة والعروض والولوج للكتب وغیرھا 
من المنشورات والولوج للكتب السمعیة والتخزین المخصوم (المخفض) على االنترنت 

اللعاب، خدمات للصور والموسیقى والموسیقى المخصومة (المخفضة) وتدفق الفیدیو وا
متاجر البیع بالتجزئة وخدمات متاجر البیع بالتجزئة على الخط مباشرة (االنترنت)، 

خدمات متاجر البیع بالتجزئة وخدمات متاجر البیع بالتجزئة على الخط مباشرة 
(االنترنت) التي تضم مجموعة واسعة من السلع االستھالكیة، خدمات متاجر البیع 

شرة (االنترنت) التي تضم تسجیالت فیدیو وصوت وتسجیالت بالتجزئة على الخط مبا
الكالم والكتب االلكترونیة والعاب الحاسوب، خدمات متاجر البیع بالتجزئة على الخط 

مباشرة (االنترنت) في مجال البقالة واالطعمة الطازجة والجاھزة ومحالت بیع االدویة 
توزیع بالجملة الذي یضم الطعام والبضائع العامة، محالت بیع البقالة بالتجزئة، ال

الطازج والبقالة، خدمات استیفاء الطلبات القائمة على االشتراكات في مجاالت الكتب 
والكتب الصوتیة والموسیقى واالفالم والبرامج التلفزیونیة والفیدیو وااللعاب، خدمات 

مات االعالنات،  ادارة برنامج الخصومات لتمكین المشتركین من الحصول على خصو
على خدمات الشحن، خدمات االعالن والترویج وخدمات المعلومات المتعلقة بھا 

والمقدمة جمیعھا على الخط مباشرة من خالل قاعدة بیانات الحاسوب أو شبكة حاسوب 
عالمیة (بما فیھا المواقع االلكترونیة)، خدمات البیع بالتجزئة المقدمة بواسطة شبكة 

لى وسائط االتصال الغراض بیعھا بالتجزئة، توفیر حاسوب عالمیة، عرض البضائع ع
قواعد بیانات قابلة للبحث على الخط مباشرة تضم بضائع وخدمات لآلخرین، الخدمات 
المتعلقة بالبحث المحوسب على الخط مباشرة لطلب البضائع االستھالكیة، توفیر على 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعام - ٩٤٣عدد 

ع السلع عبر شبكة الخط مباشرة لوحات االعالنات التفاعلیة لترویج وبیع واعادة بی
حاسوب عالمیة، جمع ونشر المعلومات االحصائیة والكمیة والنوعیة المتعلقة ببیع 

واعادة بیع السلع عبر شبكة حاسوب عالمیة، توفیر التحلیل والتزیع على الخط مباشرة 
للمعلومات االحصائیة والكمیة والنوعیة المتعلقة ببیع واعادة بیع السلع عبر شبكة 

 دون غیرھا. ٣٥یة والواردة بالفئة حاسوب عالم
 

منح الطالب حق  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغیرھا ٣٢٤٤٠٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -اسبقیة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٦٥٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصري الجنسیة   -فرد   -اسالم محمد حسن العباسي  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المنوفیة  -مركز اشمون  -شارع العبور  ٩

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستیراد والتصدیر وادارة وتوجیھ االعمال ویافطة المحاالت  - ٣٥الفئة 
جاریة وخدمات البیع وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعایة واالعالن الت

 )٢٨) في مجال الفئة (٣٥والتسویق بالفئة رقم (
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 نماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة وال

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٨٥٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٩/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة  -فرد  -الوردة  -س إیمن عز الدین عبد المنعم على شم
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -المعادى  -ش ابراج عثمان ١٢عقار  ٩١وحل 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٥مكتب محاسبة الوارد بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 
 

رة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصو
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عإعادة الطبالتعدیل أو النشر أو  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٨٦٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٩/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -محمد عمرو مفید الدیب 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 االسكندریة -ش لومومبا   ٣٢

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

ت الدعایة واالعالن وادارة وتوجیھ االعمال وتفعیل النشاط المكتبى خدما - ٣٥الفئة 
 )٢٥،  ١٨فى مجال الفئات ( ٣٥وتجارة التجزئة والجملة الواردة بالفئة 

 
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٨٦٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٩/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -محمد عمرو مفید الدیب 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 االسكندریة -ش لومومبا   ٣٢

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

المكتبى  خدمات الدعایة واالعالن وادارة وتوجیھ االعمال وتفعیل النشاط - ٣٥الفئة 
 )٢٥،  ١٨في مجال الفئات ( ٣٥وتجارة التجزئة والجملة الواردة بالفئة 

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

٣٦٥٨٦٣مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منھ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٠٠٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مؤلفة و قائمة وفقا لقوانین جزر كایمانا -ایھ دى اف جى اى بى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ١ھوسبیتل رود ، جورج تاون ، جراند كایمان كیھ واى  ٢٧كایمان كوربوریت سنتر ،

 ، جزر كایمانا ٩٠٠٨ -
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

خدمات الدعایة واإلعالن؛ وإدارة األعمال؛ وتوجیھ األعمال؛ وتفعیل النشاط  - ٣٥الفئة 
المكتبي؛ وإدارة األعمال لشركات االستثمار؛ وإدارة األعمال لشركات الخدمات المالیة؛ 

وإدارة األعمال لشركات الخدمات التعلیمیة؛ إدارة األعمال لشركات العقارات؛ إدارة 
لشركات التطویر العقاري؛ إدارة األعمال لشركات األبحاث؛ إدارة األعمال األعمال 

لشركات الذكاء االصطناعي؛ إدارة األعمال لشركات األنشطة الترفیھیة؛ إدارة األعمال 
للفنادق؛ إدارة األعمال لحاضنات األعمال والمسرعات؛ توجیھ األعمال؛ التسویق؛ 

على اإلنترنت وخدمات التسویق؛ خدمات بحوث  الدعایة والخدمات الترویجیة؛ الدعایة
السوق والمعلومات؛ نشر النصوص الدعائیة؛ الترویج للسلع والخدمات الخاصة 
باألخرین من خالل الحاسوب وشبكات التواصل؛ خدمات شبكات األعمال على 

اإلنترنت؛ نشر الدعایة واإلعالن لآلخرین من خالل شبكات التواصل اإللكترونیة عبر 
ترنت؛ تحلیل بیانات األعمال؛ تقدیم معلومات األعمال االحصائیة؛ شبكات األعمال؛ اإلن

خدمات معلومات األعمال، ُتقدم جمیعھا من خالل قاعدة بیانات إلكترونیة على اإلنترنت 
على شبكة حاسوب عالمیة؛ الخدمات عبر اإلنترنت لتوصیل مستخدمي الشبكة 

األعمال واالستشارات؛ تقدیم التوجیھ االستراتیجي  االجتماعیة باألعمال؛ خدمات ُمراقبة
والرؤي المستقبلیة والتسویق؛ خدمات إدارة قواعد البیانات المحوسبة؛ البحث عن 

واستعادة المعلومات والمواقع والمصادر الموجودة على شبكات الكمبیوتر لآلخرین؛ 
عملیات األعمال؛ ترتیب توزیع الدعایة التفاعلیة؛ خدمات إدارة قواعد البیانات؛ إدارة 

وإقامة المعارض التجاریة في حقل الكمبیوترات؛ خدمات الكمبیوتر؛ الذكاء 
االصطناعي وتكنولوجیا المعلومات؛ تدقیق األعمال؛ استشارات إدارة األعمال؛ 

استشارات تنظیم األعمال؛ معلومات األعمال؛ خدمات إدارة مشروع األعمال 
اطة األعمال لمطابقة المستثمرین المحتملین من لمشروعات اإلنشاءات؛ خدمات وس

القطاع الخاص مع أصحاب المشاریع الذي یحتاجون إلى االستثمار؛ إدارة الملف 
المحوسب؛ التنبؤات االقتصادیة؛ إدارة األعمال المؤقتة؛ إدارة األفراد؛ توظیف األفراد؛ 

معلومات المتعلقة العالقات العامة؛ بحث الكفاالت؛ أنشطة النصح واالستشارات وال
 دون غیرھا ٣٥بجمیع الخدمات المذكورة أعاله. الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منھ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٠٠٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مؤلفة و قائمة وفقا لقوانین جزر كایمانا -ایھ دى اف جى اى بى 
 :وانــــــــــــــــــعنال

 
 ١ھوسبیتل رود ، جورج تاون ، جراند كایمان كیھ واى  ٢٧كایمان كوربوریت سنتر ،

 ، جزر كایمانا ٩٠٠٨ -
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

خدمات الدعایة واإلعالن؛ وإدارة األعمال؛ وتوجیھ األعمال؛ وتفعیل النشاط  - ٣٥الفئة 
لشركات االستثمار؛ وإدارة األعمال لشركات الخدمات المالیة؛  المكتبي؛ وإدارة األعمال

وإدارة األعمال لشركات الخدمات التعلیمیة؛ إدارة األعمال لشركات العقارات؛ إدارة 
األعمال لشركات التطویر العقاري؛ إدارة األعمال لشركات األبحاث؛ إدارة األعمال 

ت األنشطة الترفیھیة؛ إدارة األعمال لشركات الذكاء االصطناعي؛ إدارة األعمال لشركا
للفنادق؛ إدارة األعمال لحاضنات األعمال والمسرعات؛ توجیھ األعمال؛ التسویق؛ 

الدعایة والخدمات الترویجیة؛ الدعایة على اإلنترنت وخدمات التسویق؛ خدمات بحوث 
السوق والمعلومات؛ نشر النصوص الدعائیة؛ الترویج للسلع والخدمات الخاصة 

ألخرین من خالل الحاسوب وشبكات التواصل؛ خدمات شبكات األعمال على با
اإلنترنت؛ نشر الدعایة واإلعالن لآلخرین من خالل شبكات التواصل اإللكترونیة عبر 

اإلنترنت؛ تحلیل بیانات األعمال؛ تقدیم معلومات األعمال االحصائیة؛ شبكات األعمال؛ 
من خالل قاعدة بیانات إلكترونیة على اإلنترنت خدمات معلومات األعمال، ُتقدم جمیعھا 

على شبكة حاسوب عالمیة؛ الخدمات عبر اإلنترنت لتوصیل مستخدمي الشبكة 
االجتماعیة باألعمال؛ خدمات ُمراقبة األعمال واالستشارات؛ تقدیم التوجیھ االستراتیجي 

البحث عن  والرؤي المستقبلیة والتسویق؛ خدمات إدارة قواعد البیانات المحوسبة؛
واستعادة المعلومات والمواقع والمصادر الموجودة على شبكات الكمبیوتر لآلخرین؛ 

توزیع الدعایة التفاعلیة؛ خدمات إدارة قواعد البیانات؛ إدارة عملیات األعمال؛ ترتیب 
وإقامة المعارض التجاریة في حقل الكمبیوترات؛ خدمات الكمبیوتر؛ الذكاء 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

لمعلومات؛ تدقیق األعمال؛ استشارات إدارة األعمال؛ االصطناعي وتكنولوجیا ا
استشارات تنظیم األعمال؛ معلومات األعمال؛ خدمات إدارة مشروع األعمال 

لمشروعات اإلنشاءات؛ خدمات وساطة األعمال لمطابقة المستثمرین المحتملین من 
لف القطاع الخاص مع أصحاب المشاریع الذي یحتاجون إلى االستثمار؛ إدارة الم

المحوسب؛ التنبؤات االقتصادیة؛ إدارة األعمال المؤقتة؛ إدارة األفراد؛ توظیف األفراد؛ 
العالقات العامة؛ بحث الكفاالت؛ أنشطة النصح واالستشارات والمعلومات المتعلقة 

 دون غیرھا ٣٥بجمیع الخدمات المذكورة أعاله.الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءیجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز ال - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦١١١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 الطارق للسیارات 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 اكتوبر ,مصر ٦ - ٤٤الي  ٣٤مول مجمع العرب وحدة من رم  -میدان جھینة 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

محالت البیع بالتجزئھ -اكز البیع بالتجزئھ الخدمات المقدمھ عن طریق مر  - ٣٥الفئة 
ومنافذ البیع بالجملھ والمؤسسات التجاریھ ومراكز البیع والوسائط االلكترونیھ والمواقع 
االلكترونیھ مما یمكن العمالء من مشاھذة السلع وشرائھا بسھولھ وخدمة مابعد البیع فى 

القتات عرض السلع تحریر الرعایھ والصیانھ ، استئجار وشراء مساحھ اعالنیھ عرض 
 دون غیرھما ٢،١٢،١٧الفواتیر ، تزیین واجھات المحالت التجاریھ فى مجال الفئات 

 
كال على A Gالتنازل عن الحروف ایة جى  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦١٢٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -ارابتك تریدنج كوربوریشن  اتكو انترناشیونال    -احمد محمد محمد خلیل وشریكھ 
 شركة توصیة بسیطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -مدینة نصر   -الحدیقة الدولیة  -أ عمارات الشرق للتأمین  ٢
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 ١٢و  ٧فى مجال الفئة  ٣٥جمیع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

كال على حدى وفى الوضع العادى  ZEاى   -االشتراطات        :      التنازل عن الحرفین  زد 
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 التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات 

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٢٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل البإسم ط

 

 ش تضامن -ناتالى انطوان كریكور اشبع وشریكھا  -شركة دواك نت 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ٩٠٦ش الشركات عابدین القاھرة الدور التاسع حجز  ٩

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

لع الدعایھ واالعالن بالطب البریدى نشر مواد الدعایھ واالعالن عرض الس - ٣٥الفئة 
االعالن بالبرید المباشر االعالن والدعایھ المباشرة على شبكات الحاسوب االعمال 

 دون غیرھا ٣٥التجاریھ فئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعدیل  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٢٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن -ناتالى انطوان كریكور اشبع وشریكھا  -ك . نت شركة دوا
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ٩٠٦حجزة   -الدور التاسع   -القاھرة   -عابدین  -شارع الشركات  ٩

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

ھا الدعایة واالعالن وادارة وتوجیھ االعمال وتفعیل النشاط المكتبى وجمیع - ٣٥الفئة 
 ٣٥بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤٠٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مصریة مؤلفة طبقا لقانون  -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م 
  ١٩٩٧لسنة  ٨االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجیزة -مدینة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى ٣/ ٦٥ 
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

كافة خدمات الدعایة و االعالن و ادارة توجیھ العمال و تفعیل النشاط  - ٣٥الفئة 
 ٢٨و رقم  ١٦في مجال المنتجات الواردة بالفئتین رقم  ٣٥المكتبى الواردة بالفئة 

 
راطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشت
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أ - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤١١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مصریة مؤسسة  طبقا لقانون  -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م 
  ١٩٩٧لسنة  ٨ار رقم االستثم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجیزة -مدینة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى ٣/ ٦٥ 
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

كافة خدمات الدعایة و االعالن و ادارة توجیھ االعمال و تفعیل النشاط  - ٣٥الفئة 
 ٢٨و رقم  ١٦المنتجات الواردة بالفئتین رقم في مجال  ٣٥المكتبى الواردة بالفئة 

 
االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤١٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مصریة مؤسسة طبقا لقانون  -.م شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م
  ١٩٩٧لسنة  ٨االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجیزة -مدینة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى ٣/ ٦٥ 
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

تفعیل النشاط  كافة خدمات الدعایة و االعالن و ادارة توجیھ االعمال و - ٣٥الفئة 
 ٢٨و رقم  ١٦في مجال  المنتجات الواردة بالفئتین رقم  ٣٥المكتبى الواردة بالفئة 

 
االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤٤٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مصریة مؤسسة طبقا لقانون  -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م 
  ١٩٩٧لسنة  ٨االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجیزة -مدینة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى ٣/ ٦٥ 
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

ة خدمات الدعایة و االعالن و ادارة توجیھ االعمال و تفعیل النشاط كاف - ٣٥الفئة 
 ٢٨و رقم  ١٦في مجال المنتجات الواردة بالفئتین رقم  ٣٥المكتبى الواردة بالفئة 

 
االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤٧٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مصرى  -فرد  -المجد لالستیراد والتصدیر  -مجدى كامل عبد المقصود مجاھد القیران 
 الجنسیة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اول  -شارع محمود عبد العظیم بملك/كامل عبد المقصود مجاھد  -میدان الطمیھى 
 الدقھلیة  -نصورة الم

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستیراد والتصدیر والتوكیالت التجاریة ومحالت تجاریة  - ٣٥الفئة 
خدمات تنظیم المعارض للغایات الدعائیة وكلھا  -ومعارض خدمات الدعایة واالعالن 

 ١٧ - ١٦) فى مجال الفئات ٣٥بالفئة (
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      
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 دة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجری

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٥٠٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 أولیكس جلوبال  بى فى شركة مساھمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانین ھولندا
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ھولندا  -أل أس  ھوفددورب  ٢١٣٢- ١٠٥وسافاینیو تاور

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -تقدیم عروض للبیع وبیع بضائع فى مجال تجارة التجزئة والجملة  - ٣٥الفئة 
 -خدمات تصریف االعمال  -تاجیر مساحات لالعالن  -االعالن والترویج والوكاالت 

م النصح واالستشارة والمعلومات المتعلقة باالعمال وخدمات تقدی -خدمات المحاسبة 
خدمات  -خدمات اعداد الفواتیر  -ابحاث السوق  -التجاریة وادارة االعمال التجاریة 

خدمات النصح والمعلومات واالستشارة وتصریف امور  -الدعایة والتسویق 
شر الدعایة ن -اعداد واقامة العروض والمعارض التجاریة  -االشتراكات والمشتركین 

جمیع الخدمات الواقعة فى ھذة الفئة المتعلقة باالنترنت او التى تتم عن  -واالعالن 
تقدیم ونشر المعلومات المتعلقة بجمیع الخدمات سالفة  -طریق الكمبیوتر من االنترنت 

 دون غیرھا ٣٥الذكر فئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو منھ بالنقل أو النسخ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنھا طلب رق
 

    ٠٣٦٦٧٨٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة   -جولدن ان للتجارة العالمیة ش.م.م  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مصر الجدیدة  -ش االندلس  ٣٣

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال السیارات  ٣٥دة بالفئة بیع وشراء الوار - ٣٥الفئة 
 

كال على حدى  GOLDENوعن جولدن    GNاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف جى ان 
وفى الوضع العادى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٨٢٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصري الجنسیة   -فرد  -د إسماعیل طارق عزت احم
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة -الھرم  -ترعة المریوطیة 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستیراد والتصدیر والمحالت التجاریة والتوكیالت التجاریة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 ٢٥فى مجال الفئة  ٣٥

 
نازل عن الحروف في الوضع العادىاالشتراطات        :      الت
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٢٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة  -فرد  -ھیثم محمد حسن السید  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 م مدینھ السال -الحرفین  -ش الشھید الطیار   ٢٠

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

دون  ٣٥یافطھ محل بوصفھا من االعمال التجاریة والتجارة والتسویق بالفئة  - ٣٥الفئة 
  ١٢غیرھا في مجال قطع غیار السیارات بالفئة 

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

ى حدى وفى الوضع العادى الحروف كال عل
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٧٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -المھندس / ایمن السید ابراھیم العیوطي 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزه  -المھندسین  -ممر سور نادي الزمالك  ٢٦

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال التلیفونات ومستلزماتھا  ٣٥االستیراد والتصدیر الوارد بالفئة   - ٣٥الفئة 
 ٩بالفئة 

 
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 ج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذ

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٧٤ 
 خ :ــــــــــــــــــتاریب

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -المھندس / ایمن السید ابراھیم العیوطي 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزه  -المھندسین  -ممر سور نادي الزمالك  ٢٦

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال التلیفونات ومستلزماتھا   ٣٥بالفئة  االستراد والتصدیر الوارد  - ٣٥الفئة 
 ٩بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عة الطبالتعدیل أو النشر أو إعاد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٧٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -المھندس/  ایمن السید ابراھیم العیوطي 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزه  -المھندسین  -سور نادي الزمالك  ممر ٢٦

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال التلیفونات  ٣٥االستیراد والتصدیر وجمیع خدمات الفئة   - ٣٥الفئة 
 ٩ومستلزماتھا بالفئة 

 
التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنھا ط
 

    ٠٣٦٦٩٨٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن  -حازم بسیونى وشریكة مولفیرا للتصدیر 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مدینة نصر  -شركة كامل الحارونى من احمد فخرى  ١٤

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣-٣٢-٣٠-٢٩فى  ٣٥جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن رسم النجوم
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنھ بال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٠٢٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 بقا لقوانین والیة نیفادا شركھ  امریكیة مؤسسة ط -انك   -امازون تكنولوجیز 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الوالیات المتحدة االمریكیة -  ٩٨١٠٩واشنطن ’ سیاتل ’ تیرى افنیو  ان  ٤١٠

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

الدعایة واالعالن، ادارة االعمال، االشراف على االعمال، االعمال المكتبیة،   - ٣٥الفئة 
فق المحتویات الرقمیة وخدمات االرسال لآلخرین، خدمات ادارة و االشتراك في تد

مبیعات االشتراك ما بین االعمال التجاریة، خدمات ادارة االعمال لمعالجة المبیعات 
التي تتم على االنترنت، خدمات بحوث االعمال وتحلیل البیانات في مجال مبیعات 

لتحدید نشر مواد الدعایة واإلعالن االشتراك بالمحتویات الرقمیة، خدمات االعالن وبا
لآلخرین على شبكة اتصاالت الكترونیة على الخط مباشرة، خدمات الدعایة و االعالن 
والتسویق والترویج، خدمات متاجر البیع بالتجزئة على الخط مباشرة، خدمات متاجر 

ل وقابلة البیع بالتجزئة على الخط مباشرة المتضمنة  تسجیالت صوت وفیدیو قابلة للتنزی
للتدفق وكتب الكترونیة وكتب صوتیة و موسیقى وأفالم وبرامج تلفزیون وفیدیوھات 

وألعاب، ادارة قواعد البیانات على الخط مباشرة، توفیر معلومات عن المنتجات 
االستھالكیة على الخط مباشرة (االنترنت) أو غیرھا من شبكات االتصاالت، توفیر 

ت والمراجعات والتوصیات على المنتجات والخدمات موقع الكتروني یضم  التقییما
الغراض تجاریة و التي یضعھا المستخدمون، توفیر قاعدة بیانات قابلة للبحث تضم 

الصوتیات والفیدیو والمحتویة السمعبصریة عبر االنترنت وشبكات االتصاالت عن بعد 
 ادون غیرھ ٣٥وشبكات االتصاالت عن بعد الالسلكیة والواردة بالفئة 

 
وغیرھا ٣٦٧٠١٩العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقیة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧١٦١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة -ھایبر ماركت التعاون 
 :وانــــــــــــــــــنالع

 
 الجیزة -الحومدیة  -عرب الساحة  -شارع المعھد الدیني  ٣٨

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٣٥مول تجاري الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

التنزل عن ماركت  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
market على حدة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجو - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٤٠٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة امریكیة مؤسسة طبقا لقوانین والیة نیفادا -امازون تكنولوجیز ، انك 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الوالیات المتحدة االمریكیھ  - ٩٨١٠٩ تیرى افنیو  ان ، سیاتل ، واشنطن ٤١٠

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات متاجر البیع بالتجزئة متضمنة الكتب واالعمال االدبیة توفیر دلیل  - ٣٥الفئة 
معلومات تجاریة على الخط مباشرة (االنترنت) توفیر المعلومات حول المنتج 

او شبكات االتصاالت توفیر قاعدة  االستھالكى عبر االنترنت او عبر حاسوب اخر
بیانات قابلة للبحث على الخط مباشرة (االنترنت) فى مجال الكتب واالعمال االدبیة 

توفیر دلیل للدعایة واالعالن قابل للبحث على الخط مباشرة (االنترنت) متضمنة 
 دون غیرھا ٣٥منتجات االخرین والواردة بالفئة 

 
ح الطالب حق اسبقیةمن-االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٤١٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن -مصنع عالء الدین مھدي للبالستیك وشركاه 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة  -الدار بجوار كازینو  -الھرم  -شبرا منت طریق المریوطیة 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

وخاصة البواتات واوشاش  ٩فى مجال الفئة  ٣٥االستیراد والتصدیر بالفئة  - ٣٥الفئة 
 الكھرباء واالعمال التجاریھ عدا اجھزه الكمبیوتر و برامج الكمبیوتر 
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 اریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التج

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٤١٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة -ش ذ م م  my very fruits -ماي فیرى فروتس 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 -باب شرق  -الشالالت  -برج العبور  -فیال ب  -ش باتریس لومومبا  ٣٠خلف 

 االسكندریة
 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٢٩فى مجال الفئة  ٣٥خدمات االستیراد والتصدیر الواردة بالفئة  - ٣٥فئة ال
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 علنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٨٥٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -شركة العربى للمعادن الحدیثة 
 :نواــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -الموسكى  -العتبة  -الرویعى  -شارع قطاوى  ١

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٢١فى مجال الفئة    ٣٥االستیراد والتصدیر  واالعمال التجاریھ بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٨٥٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -شركة العربى للمعادن الحدیثة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -الموسكى  -العتبة  -الرویعى  -شارع قطاوى  ١

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

     ٦فى مجال الفئة  ٣٥االستیراد والتصدیر  واالعمال التجاریھ بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٩٦١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٣/٢٠١٨ 
 :سجیلالت إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -شركة العربى للمعادن الحدیثة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة     -العتبة خلف صیدناوى الموسكى  -شارع قطاوى بالرویعى  ١بالعقار 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

  ٢١ة فى مجال الفئ ٣٥الخدمات واالعمال التجاریة الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٩٦٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -شركة العربى للمعادن الحدیثة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 شارع قطاوى بالرویعى العتبة خلف صیدناوى الموسكى القاھرة القاھرة     ١بالعقار 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٢١فى مجال الفئھ ٣٥الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٨٠٤٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة  مصریة  -ایس مان  -الشركة المصریة لتصنیع المواد الغذائیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
  ١٨شارع  - ٣٩قطعة رقم   -المنطقة الصناعیة الثالثة  -مدینة السادس من أكتوبر 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٠و  ٢٩فى مجال الفئات  ٣٥راد والتصدیر بالفئة االستی - ٣٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٨٠٥٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -ایس مان  -الشركة المصریة لتصنیع المواد الغذائیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
  ١٨شارع  - ٣٩قطعة رقم   -المنطقة الصناعیة الثالثة  -مدینة السادس من أكتوبر 

 ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٠و  ٢٩فى مجال الفئة  ٣٥خدمات االستیراد والتصدیر بالفئة  - ٣٥الفئة 
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 لعالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ا

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٠١٩٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٩/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مؤسسة غیر ھادفة للربح تأسست وقائمة طبقا  -بلو كروس اند بلو شیلد اسوسیاشن 
 الوالیات المتحدة االمریكیة  -لقوانین والیة الینوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ریكیة الوالیات المتحدة األم - ٦٠٦٠١شیكاغو ، الینوى  -نورث میشیجان أفینیو  ٢٢٥
 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

إدارة التامین واالكتئاب في (الخدمات الطبیة وخدمات المستشفیات  - ٣٦الفئة 
والخدمات التي لھا صلة بالرعایة الصحیة)  وبرامج التعویضات وھذه الخدمات واردة 

 ٣٦بالفئة 
 

التنازل عن مقطع  -وضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الم
GLOBAL  على حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٠٠٤٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٩/٠٤/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركھ خاصھ محدودة المسئولیھ منشاة فى ھولندا  -فیون امستردام بى فى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ام دى امستردام ، ھولندا  ١٠٨٢،٨٨د دیبوسیالن كالو

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمین؛ خدمات الشؤون المالیة؛ خدمات الشؤون النقدیة؛ خدمات  - ٣٦الفئة 
الشؤون العقاریة؛ خدمات التعامالت المالیة؛ خدمات اجراء المعامالت المالیة، 

لمالیة من خالل شبكات الحاسوب واالتصاالت ؛ وخصوصا تصفیة وتسویة المعامالت ا
خدمات تجھیز الدفعات؛ المعالجة واإلرسال االلكتروني لبیانات دفع فواتیر مستخدمي 

الحاسوب وشبكات االتصاالت؛ خدمات تحویل االموال عبر الوسائط االلكترونیة؛ 
لیة، تحدیدا: خدمات اإلرسال اإللكتروني لألموال؛ خدمات دفع الفواتیر؛ الخدمات الما

توفیر الحسابات اإللكترونیة القیمة المخزنة على اإلنترنت في بیئة إلكترونیة؛ خدمات 
إدارة النقد؛ خدمات صرف النقد والتفویض للمعامالت، خدمات التحقق وتسویة الدیون؛ 
خدمات االلكترونیة للدفع التجاري؛ خدمات االلكترونیة للدفع التجاري، تحدیدا: تأسیس 

ات الممولة المستعملة لشراء البضائع والخدمات على اإلنترنت؛ خدمات الحساب
التعامالت المالیة، تحدیدا: توفیر التعامالت التجاریة اآلمنة للمقاصة من خالل شبكات 

االتصاالت اإللكترونیة؛ توفیر تشكیلة من خدمات الدفع؛ ومعالجة بطاقات االئتمان 
من خالل شبكة الحاسوب العالمیة؛ خدمات الدفع  وإرسال الفواتیر ومدفوعاتھا، المتممة

عن بعد؛ خدمات الدفع اإللكتروني وإدارة المعلومات؛ تحویل األموال إلكترونیا بواسطة 
االتصاالت بعیدة المدى؛ خدمات الدفع مزودة من قبل أجھزة و أنظمة اإلتصال 

ة بجمیع ما ذكر. الالسلكیة؛ خدمات تقدیم المعلومات، واالستشارات والنصائح المتعلق
 دون غیرھا ٣٦الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

منح الطالب حق  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
فى الوضع العادى  vالتنازل عن حرف  -اسبقیة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

650 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٨٧٥٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٩/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة اماراتیة منطقة حرة   -اي.اس .ام انتربرایزیس ش.م.م 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 -مركز االعمال ,بنایة الشموخ , منطقة التجاریة الحرة بام القیوین , أم القیوین 

 االمارات العربیة المتحدة
 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٦شئون العقارات و الواردة بالفئة  -التأمین , شؤون مالیة , شؤون نقدیة  - ٣٦ الفئة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع ھذا - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٧٠٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -ش م م  -شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة -ش مصدق الدقى  ٣٦

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٦االستثمار المالى الوارد بالفئة  - ٣٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
٢٠٨٢٥٧بالعالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنھ
 

    ٠٣٥٩٧٠٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -ش م م  -شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة -ش مصدق الدقى  ٣٦

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٦ى الوارد بالفئة االستثمار المال - ٣٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
٢٠٨٢٥٧بالعالمة 
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 صناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج ال

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٧٠٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -مشروعات والتطویر العمرانى الشركة العربیة لل
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 جیزة -شارع مصدق الدقى ٣٦

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٦االستثمار العقارى الوارد بالفئة  - ٣٦الفئة 
 

مة مرتبطة العال -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
١٨٨٦٧٩بالعالمة رقم
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عطبالتعدیل أو النشر أو إعادة ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٧١٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -الشركة العربیة للمشروعات والتطویر العمرانى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 جیزة -شارع مصدق الدقى ٣٦

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٦االستثمار العقارى الوارد بالفئة  - ٣٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلون الموضحة بالصورة 
 -وغیرھا   ١٨٨٦٨٠بالعالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٧١١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -الشركة العربیة للمشروعات والتطویر العمرانى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 جیزة -شارع مصدق الدقى  ٣٦

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٦االستثمار العقارى الوارد بالفئة  - ٣٦الفئة 
 
التنازل عن   --طات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  االشترا

١٨٨٦٨٠العالمة مرتبطة بالعالمة   -  AL Kahera  AL Gadidaالقاھرة الجدیدة  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنھ بالنقل  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٧١٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/١١/٢٠١٧ 
 :تسجیلال إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة-الشركة العربیة للمشروعات والتطویر العمرانى  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 جیزة -شارع مصدق الدقى ٣٦

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٦االستثمار العقارى الوارد بالفئة  - ٣٦الفئة 
 

التنازل عن نیو  -ان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلو
new  cairoكایرو  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٧١٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -شركة اسكندریة لالستثمار العقاري 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ق الدقى الجیزةشارع مصد٣٦

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٦االستثمار العقاري الوارد بالفئة  - ٣٦الفئة 
 

 -مدینة الشیخ زاید على حدى  SHEIKH ZAYED LIFEاالشتراطات        :      التنازل عن 
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز ال - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٧١٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -شركة اسكندریة لالستثمار العقاري  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 شارع مصدق الدقى الجیزة ٣٦ 

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٦ئة االستثمار العقاري الوارد بالف - ٣٦الفئة 
 

التنازل عن مدینة   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
٣٥٩٧١٥العالمة مرتبطة بالعالمة   --  AL SHEIKH ZAYEDالشیخ زاید 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٧١٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شركة سان ستیفانو لالستثمار العقارى  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 شارع مصدق الدقى الجیزة٣٦

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٦االستثمار العقاري الوارد بالفئة  - ٣٦الفئة 
 

التنازل عن كلمات  -اللوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق حاص على ا
العالمة كل على حدى
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 والنماذج الصناعیة جریدة العالمات التجاریة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٧١٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة  مصریة -شركة سان ستیفانو لالستثمار العقارى  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 شارع مصدق الدقى الجیزة٣٦

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٦االستثمار العقاري الوارد بالفئة  - ٣٦الفئة 
 

التنازل عن كلمات  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٣٥٩٧١٧العالمة مرتبطة بالعالمة رقم -العالمة كل على حدى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عأو إعادة الطب التعدیل أو النشر منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 مة العال

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٩١٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٩/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة  مصریة  -بنك االستثمار العربى  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة   -قصر النیل  -شارع عبد الخالق ثروت  ٨

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٦البنوك الواردة بالفئة رقم   - ٣٦لفئة ا
 

التنازل عن البیان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
التنازل عن الحروف ایھ بى كال على حدى وفى الوضع العادى  -التجارى  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦١٣٣٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شركھ ھاید بارك العقاریھ للتطویر ش م م 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 مصر -القاھره   -القاھره الجدیده  -شارع التسعین  ٦٧

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

الشئون المالیة والشئون العقاریة التطویر العقارى التموین الشئون المالیة  - ٣٦الفئة 
 دون غیرھا ٣٦الوارد بالفئة 

 
العالمة مرتبطة مع  -على حدة  develomentsالتنازل عن دیفیلوبمنتس  -االشتراطات        :      

وغیرھا ٣٣٤٥٠٦العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦١٣٤٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شركھ ھاید بارك العقاریھ للتطویر ش م م 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 مصر -القاھره   -القاھره الجدیده  -شارع التسعین  ٦٧

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

المالیة والشئون العقاریة التطویر العقارى  التموین الشئون المالیة الشئون - ٣٦الفئة 
 دون غیرھا ٣٦الوارد بالفئة 

 
العالمة مرتبطة مع  -كال على حدة   New cairoالتنازل عن نیو كایرو  -االشتراطات        :      

وغیرھا ٣٣٤٥٠٦العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦١٣٤١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شركھ ھاید بارك العقاریھ للتطویر ش م م 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 مصر -القاھره   -القاھره الجدیده  -شارع التسعین  ٦٧

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

لیة والشئون العقاریة التطویر العقارى التموین الشئون المالیة الشئون الما - ٣٦الفئة 
 دون غیرھا ٣٦الواردة بالفئة 

 
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦١٣٤٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -ھاید بارك العقاریھ للتطویر ش م م شركھ 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 مصر -القاھره   -القاھره الجدیده  -شارع التسعین  ٦٧

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

التموین الشئون المالیة الشئون المالیة والشئون العقاریة التطویر العقارى  - ٣٦الفئة 
 دون غیرھا ٣٦فئة الوارد بال

 
كال على حدة وعن البیان التجارى ٨٢ coast ٨٢التنازل عن كوست  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦١٣٤٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ركة مساھمة مصریةش -شركھ ھاید بارك العقاریھ للتطویر ش م م 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 مصر -القاھره   -القاھره الجدیده  -شارع التسعین  ٦٧

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

التموین الشئون المالیة الشئون المالیة والشئون العقاریة التطویر العقارى  - ٣٦الفئة 
 دون غیرھا ٣٦الوارد بالفئة 
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 مات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العال

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦١٣٨٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مؤلفة وقائمة طبقالقوانین والیة دیالویر  -اودیسى ري ھولدنجز كورب 
 بالوالیات المتحدة االمریكیة .

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،الوالیات المتحدة  ٠٦٩٠٢افمورد ، كونكتیكت ست -فرست ستامفورد بالزا ٣٠٠
 األمریكیة

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

التأمین على المملتكات والتأمین صد الحوادث وادارة التأمین وخدمات  - ٣٦الفئة 
االستشارات التأمینیة واعاده التأمین ضد الحوادث وخدمات استشاریھ ألعادة التأمین فئة 

٣٦ 
 

:      منح حق اسبقیة       االشتراطات 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

668 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عدیل أو النشر أو إعادة الطبالتع منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣١٩٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٢/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة  -تارجیت لالستثمار العقارى والتنمیة واالستصالح الزراعى والتنمیة السیاحیة 
 مساھمة مصریة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -حلوان  -  ٥شقة  -شارع یوسف  ٣٣(ب) 
 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٦األستثمار العقاري الوارد بالفئة  - ٣٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٤٣٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

منظمة عربیة متخصصة تعمل  -االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
 فى نطاق جامعة الدول العربیة ولھا شخصیة قانونیة مستقلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة -جمال عبد الناصر  -میامى  
 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٦جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - ٣٦الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الم - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٤٣٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

تعمل منظمة عربیة متخصصة  -االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
 فى نطاق جامعة الدول العربیة ولھا شخصیة قانونیة مستقلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة -جمال عبد الناصر  -میامى 
 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٦جمیع خدمات الفئة رقم  - ٣٦الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٤٤٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

منظمة عربیة متخصصة تعمل  -االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
 فى نطاق جامعة الدول العربیة ولھا شخصیة قانونیة مستقلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة  -جمال عبد الناصر  -میامى  
 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٦جمیع خدمات الفئة رقم  - ٣٦الفئة 
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 یةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناع

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٤٤٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

منظمة عربیة متخصصة تعمل  -االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
 نطاق جامعة الدول العربیة ولھا شخصیة قانونیة مستقلة فى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة  -جمال عبد الناصر   -میامى 
 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٦جمیع خدمات الفئة  - ٣٦الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٤٥٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

منظمة عربیة متخصصة تعمل  -االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
 فى نطاق جامعة الدول العربیة ولھا شخصیة قانونیة مستقلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة  -جمال عبد الناصر  -میامى 
 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٦جمیع خدمات الفئة رقم  - ٣٦الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٤٥٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

منظمة عربیة متخصصة تعمل  -االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
 الدول العربیة ولھا شخصیة قانونیة مستقلة فى نطاق جامعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة -جمال عبد الناصر  -میامى 
 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٦جمیع خدمات الفئة رقم  - ٣٦الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنھ بالنقل أو ا ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٤٦٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

منظمة عربیة متخصصة تعمل  -االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
 فى نطاق جامعة الدول العربیة ولھا شخصیة قانونیة مستقلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة  -جمال عبد الناصر  -میامى  
 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٦جمیع خدمات الفئة رقم  - ٣٦الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٦٧٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة  -شركة بى نیشتى لالستثمارات السیاحیھ والعقاریھ قریة البالیا ش.م.م  
 مصریة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -مدینة نصر  -أ ش عباس العقاد   ٤٧
 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٦االستثمار السیاحى و العقارى الوارد بالفئة  - ٣٦الفئة 
 

التنازل عن البیان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
كال على حدى وفى الوضع العادى  BEنازل عن الحروف بى الت -التجارى والرسم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعام - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٣٧٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٤/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة   -شركة باكت لالستثمار العقارى  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مدینة نصر اول  -شارع حسن المامون  ١٠٨ بالعقار  ٧٧شقة 

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٦االستثمار العقارى الوارد بالفئة رقم  - ٣٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
 ٣٢٠٠٠٣العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٤٦٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة منظمة وقائمة تحت قوانین جزر كیمان -غیفتو لیمتد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ٩٠٠٩ -١نیكسوس واى ، كامانا باى ، غراند كیمان ، كیمان ، كى واى  ٨٩

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

تأمین الرموز القیمة الخدمات المالیة وال سیما توفیر العملة االفتراضیة  - ٣٦الفئة 
الستخدامھا من قبل اعضاء المجتمع االلكترونى عبر شبكة حاسوبیة عالمیة توفیر 

ونیا بالخصوص العملة الرقمیة توفیر العملة االفتراضیة خدمات تحویل االموال الكتر
نقل العملة االفتراضیة والعملة الرقمیة عن طریق شبكة االتصاالت االلكترونیة 
الخدمات المالیة والنقدیة بالخصوص تحویل االموال الكترونیا على نطاق العالم 

وخدمات تحویل العمالت المقدمة عبر االنترنت متصل بشبكة االنترنت او شبكة 
ت صرف العمالت الرقمیة الى الوحدات النقدیة حواسیب تفاعلیة خدمات معامال

االلكترونیة المكافئة القابلة للتحویل التى لھا قیمة نقدیة محددة الخدمات المالیة 
بالخصوص التحویل االلكترونى لعملة افتراضیة من قبل اعضاء مجتمع االلكترونى 

المحفظة  عبر شبكة حاسوبیة عالمیة عملیة تجھیز المدفوعات االلكترونیة خدمات
االلكترونیة بالخصوص اصدار وتخزین واسترداد والتحویل االلكترونى للعملة 

 دون غیرھا ٣٦االفتراضیة للمدفوعات والمعامالت االلكترونیة والواردة بالفئة 
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 نماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة وال

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٧٤٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :تسجیلال إسم طالب

 

 شركة مساھمة -شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة الجدیدة  -التجمع الخامس  -القطاع الثانى  -مركز المدینھ  ٢٢٣

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٣٦جمیع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٦الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان     االشتراطات        : 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عإعادة الطبالتعدیل أو النشر أو  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٠٠٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مؤلفة و قائمة وفقا لقوانین جزر كایمانا -ایھ دى اف جى اى بى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ١ھوسبیتل رود ، جورج تاون ، جراند كایمان كیھ واى  ٢٧كایمان كوربوریت سنتر ،

 ، جزر كایمانا ٩٠٠٨ -
 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

" الشؤون المالیة؛ الشؤون المالیة الُمقدمة وفًقا لمبادئ التمویل اإلسالمي؛  - ٣٦الفئة 
الشؤون  الشؤون النقدیة؛ الشؤون النقدیة الُمقدمة وفًقا لمبادئ التمویل اإلسالمي؛

العقاریة؛ التأمین؛ إدارة الثروة؛ الخدمات المتعلقة بالتمویل اإلسالمي؛ الخدمات 
المصرفیة الُمقدمة وفًقا لمبادئ التمویل اإلسالمي؛ خطط االستثمار الُمقدمة وفًقا لمبادئ 
التمویل اإلسالمي؛ خطط االستثمار؛ خدمات االستثمار؛ خدمات استثمار رأس المال؛ 

ستثمار؛ معلومات االستثمار؛ نصائح االستثمار؛ تحلیل االستثمار؛ استشارات اال
االستثمار الصناعي؛ الوصایة على االستثمار؛ استثمار األموال؛ استثمار رأس المال؛ 
االستثمار المالي؛ االستثمارات المالیة المنفذة وفًقا لمبادئ التمویل اإلسالمي؛ خدمات 

موال؛ إدارة استثمار رأس المال؛ إدارة استثمار إدارة االستثمار؛ إدارة استثمار األ
المحافظ؛ استثمار العقارات؛ مراقبة أداء االستثمار؛ خدمات استثمار الممتلكات؛ 

استثمار رأس المال؛ تطویر المحافظ االستثماریة؛ توفیر رأس مال االستثمار؛ تمویل 
مار المالي؛ االستثمارات؛ خدمات إدارة محفظة االستثمار؛ خدمات بحث االستث

االستحواذ على االستثمار المالي؛ إدارة أموال االستثمار؛ خدمات استثمار الممتلكات 
التجاریة؛ توجیھ خدمات استثمار رأس المال؛ خدمات الشركة الُمحددة لالستثمار؛ 
استثمار رأس المال في الشركات القومیة والعالمیة؛ خدمات رأس مال المضاربة 

شروع؛ خدمات استثمار البنیة التحتیة؛ تمویل االستحواذ؛ تمویل واستثمار رأس مال الم
االستحواذات المؤسسیة؛ تمویل عملیات الدمج واالستحواذ؛ تمویل االستحواذ على 

العقارات واألراضي والممتلكات؛ تقدیم التمویل للمؤسسات التجاریة الحكومیة 
اإلدارة المالیة للشركات والمرتبطة بالحكومة؛ اإلدارة المالیة للشركات القابضة؛ 

الُمتخصصة في النقل واإلنشاء والمطارات وتجارة التجزئة والعقارات والمدارس 
وخدمات الترفیھ والبرامج والتكنولوجیا والتطویر الحضري والتخطیط الحضري والبنیة 

التحتیة واللوجستیات والمؤسسات المالیة والسیاحة والضیافة وإدارة الفنادق وإدارة 
التسوق ومراكز المؤتمرات والفنادق ومالعب الغولف ومجموعات البیع  مراكز

بالتجزئة وشركات التكنولوجیا والشركات القابضة لخدمات رأس المال وخدمات تصفیة 
األعمال، جمع التبرعات الخیریة والمالیة؛ خدمات رأس المال للشركات القابضة؛ 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عإعادة الطبالتعدیل أو النشر أو  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

تیب التمویل لمشروعات اإلنشاءات خدمات تصفیة األعمال؛ جمع التبرعات الخیریة؛ تر
والبنیة التحتیة؛ اإلدارة المالیة؛ الكفالة المالیة؛ المعلومات المالیة؛ خدمات التمویل؛ 

خدمات البورصة؛ خدمات معلومات البورصة؛ التداول في األسھم؛ سمسرة األوراق 
ت معلومات األسھم المالیة؛ إدارة األوراق المالیة؛ اإلدارة المالیة لألوراق المالیة؛ خدما

واألوراق المالیة؛ الخدمات المالیة المتعلقة باألوراق المالیة واألسھم؛ تسجیل األسھم؛ 
إدارة األسھم؛ توجیھ األسھم؛ خدمات الحفظ لألسھم؛ تسجیل نقل األسھم؛ اإلدارة المالیة 

لألسھم في الشركات األخرى؛ خدمات التمویل للشركات؛ اإلدارة المالیة للشركات 
لقابضة؛ خدمات تمویل رأس المال للشركات الناشئة والحدیثة؛ توفیرالتمویل للشركات ا

الناشئة والحدیثة؛ التقییم المالي (التأمین، األعمال المصرفیة، العقارات)؛ تأجیر المكاتب 
(العقارات)؛ تأجیر الممتلكات السكنیة والتجاریة والترفیھیة والصناعیة (العقارات)؛ 

؛ سمسرة العقارات؛ تحصیل اإلیجارات؛ إدارة العقارات؛ تقییم تثمین العقارات
الممتلكات؛ تأجیر الممتلكات؛ إدارة محفظة الممتلكات؛ خدمات العثور على الممتلكات؛ 

خدمات إدارة أصول الممتلكات؛ ترتیب اإلیجارات لتأجیر الممتلكات التجاریة 
رة استثمارات الممتلكات؛ تقدیم والصناعیة والسكنیة؛ الخدمات العقاریة المتعلقة بإدا

المعلومات المتعلقة بسوق الممتلكات (العقارات)؛ الخدمات المالیة المتعلقة بتمویل 
العقارات ومشروعات العقارات؛ تحویل األموال؛ تحویل األموال الدولي، خدمات 
ت؛ المعلومات المتعلقة بالتمویل والعقارات من قاعدة بیانات جھاز كمبیوتر أو اإلنترن
خدمات إدارة العقارات الُمقدمة على اإلنترنت من خالل اإلنترنت؛ تمویل تطویر 

الممتلكات؛ خدمات العقارات المتعلقة باالستحواذ على األرض ومشروعات العقارات؛ 
إدارة األصول؛ خدمات النصح واالستشارات والمعلومات المتعلقة بمبادئ التمویل 

المال؛ إدارة صنادیق األسھم الخاصة؛ خدمات اإلسالمي؛ تنظیم معامالت سوق رأس 
استثمار أموال األسھم الخاصة؛ إدارة الصنادیق؛ استثمار الصنادیق؛ إدارة صنادیق 

الشركات؛ توجیھ إدارة أموال االستثمار لصنادیق االستثمار؛ تمویل االئتمان؛ الخدمات 
السندات؛ الخدمات المالیة المالیة المتعلقة بتقدیم وھیكلة رأس المال والتمویالت؛ سمسرة 

المتعلقة بتقدیم وھیكلة رأس المال والتمویالت؛ سمسرة السندات؛ الخدمات المالیة 
المتعلقة بالسندات؛ الخدمات المالیة المتعلقة بالتداول في األسھم؛ توجیھ األسھم؛ إدارة 

راق األسھم؛ خدمات معلومات األسھم واألوراق المالیة؛ إدارة األسھم؛ خدمات األو
المالیة واألسھم؛ األوراق المالیة؛ إدارة األوراق المالیة؛ إبرام سندات األوراق المالیة؛ 
سمسرة األوراق المالیة؛ التداول في األوراق المالیة؛ الخدمات المتعلقة باالستثمارات 

البدیلة؛  إدارة وتوجیھ االستثمارات البدیلة؛ إعادة ھیكلة الدین؛ خدمات استثمار الدین؛ 
دمات إعادة التمویل؛ بحوث االستثمار؛ البحوث المالیة؛ خدمات البحوث االقتصادیة؛ خ

خدمات النصح واالستشارات والمعلومات المتعلقة بجمیع الخدمات السابقة." الواردة 
 دون غیرھا ٣٦بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٠٠٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة قائمة وفقا لقوانین جزر كایمانا -ایھ دى اف جى اى بى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 - ١ھوسبیتل رود جورج تاون جراند كایمان كیھ واى  ٢٧كایمان كوربوریت سنتر 

 جزر كایمانا ٩٠٠٨
 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 -الشؤون النقدیة  -مالیة المقدمة وفقا لمبادى التمویل االسالمى الشؤون ال- - ٣٦الفئة 
 -التامین  -الشئون العقاریة  -الشؤون النقدیة المقدمة وفقا لمبادى التمویل االلسالمى 

خطط  -الخدمات المصرفیة المقدمة وفقا لمبادى التمویل االسالمى  -ادارة الثروة 
خدمات االستثمار  -خطط االستثمار  -ل االسالمى االستثمار المقدمة وفقا لمبادى التموی

نصائح  -استشارات االستثمار معلومات االستثمار  -خدمات استثمار راس المال  -
استثمار  -الوصایة على االستثمار  -االستثمار الصناعى  -تحلیل االستثمار -االستثمار 

رات المالیة المنفذة وفقا االستثما -االستثمار المالى  -استثمار راس المال  -االموال 
ادارة  -ادارة استثمار االموال  -خدمات ادارة االستثمار  -لمبادى التمویل االسالمى 

مراقبة اداء  -استثمار العقارات  -ادارة استثمار المحافظ  -استثمار راس المال 
تطویر المحافظ  -استثمار راس المال -خدمات استثمار الممتلكات  -االستثمار 

خدمات ادارة محفظة  -تمویل االستثمارات  -توفیر راس مال االستثمار  -ثماریة االست
ادارة -االستحواذ على االستثمار المالى  -االستثمار خدمات بحث االستثمار المالى 

توجیة خدمات استثمار راس  -خدمات اسثمار الممتلكات التجاریة  -اموال االستثمار 
فى الشركات القومیة  -استثمار راس المال  -ستثمار خدماتالشركة الحددة لال -المال 

خدمات  -خدمات راس مال المضاربة واستثمار راس مال المشروع  -والعالمیة 
تمویل االستحواذات المؤسسیة تمویل  -تمویل االستحواذ  -استثمار البنیة التحتیة 

 -والممتلكات تمویل االستحواذ على العقارات واالراضى  -عملیات الدمج واالستحواذ 
االدارةالمالیة -تقدیم التمویل للمؤسسات التجاریة الحكومیة والمرتبطة بالحكومة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

االدارة المالیة للشركات المتخصصة فى النقل واالنشاء والمطارات  -للشركات القابضة 
والتطویر -وتجارة التجزئة والعقارات والمدارس وخدمات الترفیة والرامج والتكنولوجیا 

التخطیط الحضرى والبنیة التحتیة واللوجستیات والمؤسسات المالیة الحضرى و
والسیاحیة والضیافة وادارة الفنادق وادارة مراكز التسوق ومراكز المؤتمرات والفنادق 
ومالعب الغولف ومجموعات البیع بالتجزئة وشركات التكنولوجیا والشركات القابضة 

-مع التبرعات الخیریة والمالیة ج -لخدمات راس المال وخدمات تصفیة االعمال 
خدمات التبرعت  -خدمات تصفیة االعمال  -خدمات راس المال للشركات القابضة 

 -االدارة المالیة  -ترتیب التمویل لمشروعات االنشاءات والبنیة التحتیة  -الخیریة 
خدمات  -خدمات البورصة  -خدمات التمویل  -المعلومات المالیة  -الكفالة المالیة 

ادارة االوراق  -سمسرة االوراق المالیة -التداول فى االسھم  -علومات البورصة م
 -خدمات معلومات االسھم واالوراق المالیة  -االدارة المالیة لالوارق المالیة  -المالیة 

 -توجیة االسھم  -ادارة االسھم -الخدمات المالیة المتعلقة باالوراق المالیة واالسھم 
االدارة المالیة لالسھم فى الشركات  -تسجیل نقل االسھم  -م خدمات الحفظ لالسھ

خدمات تمویل  -االدارة المالیة للشركات القابضة  -خدمات التمویل للشركات  -االخرى 
 -توفیر التمویل للشركات الناشئة والحدیثة  -للشركات الناشئة والحدیثة  -راس المال 

تاجیر  -لعقارات ) تاجیر المكاتب ( العقارات ) ا -االعمال المصرفیة  -التقییم ( التامین 
 -الممتلكات السكنیة والتجاریة والترفیھیة والصناعیة ( العقارات )تثمین العقارات 

تاجیر الممتلكات ادارة محفظة  -ادارة العقارات تقییم الممتلكات  -تحصیل االیجارات 
ترتیب  -صول الممتلكات خدمات ادارة ا -خدمات العثور على الممتلكات  -الممتلكات 

الخدمات العقاریة المتعلقة  -االیجارات لتاجیر الممتلكات التجاریة والصناعیة والسكنیة 
تقدیم المعلومات المتعلقة بسوق الممتلكات ( العقارات )  -بادارة استثمارات الممتلكات 

 -وال الخدمات المالیة المتعلقة بتمویل العقارات ومشروعات العقارات تحویل االم
خدمات المعلومات المتعلقة بالتمویلوالعقارات من قاعدة بیانات  -تحویل االموال الدولى 

خدمات ادارة العقارات المقدمة على االنترنت من خالل  -جھاز كمبیوتر او االنترنت 
خدمات العقارات المتعلقة باالستحواذ على على  -تمویل تطویر الممتلكات  -االنترنت 

واالستشارات  -خدمات النصح  -ادارة االصول  -ت العقارات االرض ومشروعا
 -تنظیم معامالت سوق راس المال  -والمعلومات المتعلقة بمبادى التمویل االسالمى 

ادارة  -خدمات استثمار اموال االسھم الخاصة  -ادارة صنادیق االسھم الخاصة 
جیة ادارة اموال تو -ادارة صنادیق الشركات  -استثمار الصنادیق  -الصنادیق 

الخدمات المالیة المتعلقة بتقدیم وھیكلة  -تمویل االئتمان  -االستثمار لصنادیق االستثمار 
الخدمات المالیة المتعلقة بتقدیم وھیكلة  -سمسرة السندات  -راس المال والتمویالت 
 -الخدمات المالیة المتعلقة بالسندات  -سمسرة السندات  -راس المال والتمویالت 

خدمات  -ادارة االسھم  -توجیة االسھم  -لخدمات المالیة المتعلقة بالتداول فى االسھم ا
 -خدمات الوراق المالیة واالسھم  -ادارة االسھم  -معلومات االسھم واالوراق المالیة 

سمسرة  -ابرام سندات االوراق المالیة  -ادارة االوراق المالیة  -االوراق المالیة 
ادارة وتوجیة االستثمارات  -الخدمات المتعلقة باالستثمارات البدیلة  -االوراق المالیة 

بحوث  -خدمات اعادة التمویل  -خدمات اسثمار الدین  -اعادة ھیكلة الدین  -البدیلة 
خدمات النصح  -خدمات البحوث االقتصادیة  -البحوث المالیة  - -االستثمار 

 دون غیرھا ٣٦ات السابق فئة واالستشارات والمعلومات المتعلقة بجمیع الخدم
 

---االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منھ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٠٠٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانین دولة  -انفراستركشركریدیت جرانتى كمبانى لیمتد 
 نیجیریا

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 سانوسى فافونوا ستریت ، فیكتوریا ایسالند ، الغوس ، نیجیریا  ١٧رقم  
 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

الخدمات المقدمة فى الشؤون التمویلیة والشؤون المالیھ والخدمات المقدمة  - ٣٦الفئة 
 دون غیرھا ٣٦بالفئة فیما یتعلق بالتأمینات وبعقود التأمینات بجمیع انواعھا 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٠١٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانین دولة  -انفراستركشركریدیت جرانتى كمبانى لیمتد 
 نیجیریا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 وسى فافونوا ستریت ، فیكتوریا ایسالند ، الغوس ، نیجیریا سان ١٧رقم 
 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

الخدمات المقدمة فى الشؤون التمویلیة والشؤون المالیھ والخدمات المقدمة  - ٣٦الفئة 
 دون غیرھا ٣٦فیما یتعلق بالتأمینات وبعقود التأمینات بجمیع انواعھا الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءیجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز ال - ٩٤٣عدد 

 
 

 المة الع

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٦٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مؤلفھ وقائمة طبقا لقوانین الصین -ال تى دى  -زونجنینج دونجداو  جروب كو 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، نورزرن تارتورى  ٦ - ار دى فلور ، بلوك بى ، بیلدینج بى ٣ - ٣٠١بى   

ھایدیان دستركت ،  -زیزیاكو رود  ٦٦زونجوانكون دونغشنغ ، تكنولوجى بارك ، رقم 
 بكین ، الصین 

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

سمسرة التأمین الخدمات المصرفیھ عبر االنترنت االدارة المالیھ تثمین  - ٣٦الفئة 
خدمات الضمان جمع التبرعات الخیریة الفنون خدمات الشؤون العقاریھ السمسرة 

االئتمان القروض بضمان القروض المالیھ الخدمات التمویلیھ توفیر المعلومات التمویلیھ 
 عبر موقع الكترونى تمویل البیع بالتقسیط استثمار رؤوس االموال
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٨٥٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 البنك العربى
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 االردن - ١١١٥٩٥عمان ’  ٩٥٠٥٤٥ص.ب ’ الشمیسانى ’ ش شاكر بن زید  ٨

 ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  بطاقات االئتمان  وبطاقات الدفع اآلجل  -الخدمات  المصرفیة  - ٣٦الفئة 
خدمات دفع وتقدیم  -خدمات تعامالت الدائن والمدین االلكترونیة  -ن وبطاقات الشح

خدمات صراف  -خدمات التحقق من الشبكات  -خدمات  الصرف النقدى  -الفواتیر
خدمات  -خدمات تسویة  المعامالت  -خدمات السماح بالتعامالت والتسویة  -الشبكات 

خدمات معالجة الدفع  -الدفع خدمات نقل األموال فى مجال بطاقات  -ادارة النقد 
خدمات تبادل القیمة تحدیدا :،  -خدمات التاكد  والتحقق من معامالت الدفع  -الكترونیا 

خدمات المعامالت االلكترونیة اآلمنة ونقل النقد عبر شبكات الحاسوب العامة لتسھیل 
علومات  خدمات توفیر الم -خدمات تحویل األموال  الكترونیا -التجارة األلكترونیة 

المالیة وتحدیدا بیانات  وتقاریر بطاقات االئتمان والدین وخدمات ادارة السجالت المالیة 
 -خدمات  الشؤون المالیة  -خدمات التحویل االلكترونى لالموال وصرف العمالت  -

الخدمات المصرفیة عبر الھاتف  -الخدمات االستئاریة المالیة  -خدمات الشؤون النقدیة 
خدمات ادارة جدول رواتب عمالء  -خدمات توفیر شبكات المسافرین  -المحمول 

 دون غیرھا ٣٦الشركة بالفئة 
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 التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات 

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٨٥٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مساھمة مصریة  شركة -ھاوسھولد بادجیت مانجمنت للتجارة االلكترونیة (موفر) 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -المعادى الجدیدة  ٢٩٢شارع  - ١٩عقار رقم  -الدور االرضى  - ١شقة رقم 

 ٣٧ : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال االجھزه الكھربائیھ والتلیفونات  ٣٧خدمات الصیانھ الواردة بالفئة  - ٣٧الفئة 
 واعھاوااللیكترونیات بكافة ان
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعدیل  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥١٥٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 موكسا انك تأسست وقائمة طبقا لقوانین الصین  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
نیو تابیاى  ، باوكیاو ار دى ، اكسیندیان دیست ، ٢٣٥، لین  ١٣٥اف ال ، ان او  ٤

 سیتى ، تایوان ، الصین 
 ٣٧ : المةــــــات العـــفئ

 

) دون ٣٧تركیب وصیانة وإصالح اجھزة الكمبیوترالواردة بالفئة رقم ( - ٣٧الفئة 
 غیرھا

 
---------االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٨٣٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٩/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ١٩٨١لسنة  ١٥٩شركة مساھمة مصریة وفقا الحكام القانون رقم  -أودیو للتكنولوجیا 
 والئحتھ التنفیذیة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة  -مصرالجدیدة  -أ المیرغنى ٩٥
 ٣٧ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٧كبیات العامة الواردة بالفئة رقم المقاوالت والتر  - ٣٧الفئة 
 

التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
على حدى  TECHNOLOGYللتكنولوجیا 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أ - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦١١٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٨ 
 :سجیلالت إسم طالب

 

 الطارق للسیارات 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 اكتوبر ,مصر ٦ - ٤٤الي  ٣٤مول مجمع العرب وحدة من رم  -میدان جھینة 

 ٣٧ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات اعادة بناء المحركات  -الخدمات المتعلقة بصیانة واصالح المركبات  - ٣٧الفئة 
خدمات مقاومة الصدا  -خدمات اعادة تلبیس االطارات  -المعطلة او التالفة جزئیا 

التلمیع  -اصالح مواد التنجید للمركبات  -خدمات اتزان االطارات  -للسیارات 
محطات خدمة المركبات (  -غسیل وتلمیع المركبات  -تشحیم المركبات  -بالورنیش 

یم المساعدة عند تقد -تنظیف المركبات  -التزود بالوقود والصیانة ) صیانة المركبات 
فلكنة االطارات بالمطاط (  -تعطل المركبات ( تصلیح ) شحن بطاریة المركبات 

 دون غیرھا ٣٧اصالح ) تنظیف النوافذ الغسیل والتلمیع الفئة 
 

كال على  A Gالتنازل عن الحروف أیة جى  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : م عنھا طلب رقم قد
 

    ٠٣٦٦٢٦٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مؤلفھ وقائمة طبقا لقوانین دولة  -ال تى دى  -زونجنینج دونجداو  جروب كو 
 الصین

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -زرن تارتورى نور - ٦ -بیلدینج بى  -بلوك بى  -ار  دى فلور  ٣ - ٣٠١بى 
ھایدیان دستركت   -زیزیاكو رود  ٦٦رقم  -تكنولوجى بارك  -زونجوانكون دونغشنغ 

 الصین -بكین  -
 ٣٧ : المةــــــات العـــفئ

 

صیانة واصالح السیارات خدمات اصالح اعطال السیارات وخدمات تركیب  - ٣٧الفئة 
ت بالمطاط خدمات مقاومة وصیانة واصالح اجھزة الكمبیوتر اعادة تلبیس االطارا

الصدأ خدمات التطھیر من الجراثیم اصالح مواد التنجید معلومات عن االنشاء خدمات 
التنظیف الجاف صیانة المركبات خدمات االنشاءات خدمات غسیل المركبات خدمات 

 ٣٧تشحیم المركبات تلمیع المركبات خدمات شحن بطاریة السیارة بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤٤٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مصریة  مؤسسة  طبقا  -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م 
  ١٩٩٧لسنة  ٨لقانون االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجیزة -لسادس من اكتوبر  مدینة ا -ح المحور المركزى ٣/ ٦٥
 ٣٧ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٧كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٣٧الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٢٦٦٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/١١/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالیة دیالویر  -جوجل انك 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، الوالیات المتحدة  ٩٤٠٤٣امفیثیتر باركواى ، ماونتین فیو ، كالیفورنیا  ١٦٠٠

 االمریكیة 
 ٣٨ : المةــــــات العـــفئ

 

البث الصوتى والفیدیوى وبث الوسائط  -االتصاالت السلكیة والالسلكیة   - ٣٨الفئة 
 -المتعددة عبر / من خالل شبكة االنترنت او عن طریق شبكات اتصاالت أخرى 

نقل الرسائل والبیانات والمحتویات عبر/من  -خدمات البث عبر / من خالل االنترنت 
تقدیم المنتدیات وغرف  -ت أخرى خالل شبكة االنترنت او عن طریق شبكات اتصاال

الدردشة والصحف والمدونات ( البلوغ ) لنقل الرسائل والتعلیقات ومحتویات الوسائط 
المتعددة بین المستخدمین في مجاالت االھتمامات العامة عبر/ من خالل شبكة االنترنت 

 نقل وسائل االعالم االلكترونیة ومحتویات -او عن طریق شبكات اتصاالت أخرى 
الوسائط المتعددة والفیدیوھات واألفالم والصور والصور الضوئیة والنصوص والصور 

الفوتوغرافیة والبانات المقدمة من قبل المستخدمین والمحتویات الصوتیة والمعلومات 
تقدیم المنتدیات  -عبر/من خالل شبكة االنترنت او عن طریق شبكات اتصاالت أخرى 

ة للواقع للمستخدمین لتمكینھم من نشر وبحث ومشاھدة المجتمعیة االفتراضیة المحاكی
ومشاركة ونقد وتقییم والتعلیق على الفیدیوھات ومحتویات الوسائط المتعددة األخرى 

تقدیم بوابات  -عبر/من خالل شبكة االنترنت او عن طریق شبكات اتصاالت أخرى 
الولوج الى أجھزة توفیر الوصول /  -لمشركة الفیدیوھات ألغراض ترفیھیة وتعلیمیة 

الحاسوب وقواعد البیانات االلكترونیة وقواعد البیانات على الخط مباشرة ( االنترنت ) 
تقدیم المعلومات والنصح والمشورة والخدمات االستشاریة فیما یتعلق بجمیع الخدمات 

 دون غیرھا  ٣٨المذكورة أعاله والواردة بالفئة 
 

 GOالنمازل عن  -الب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الط -االشتراطات        :      
على حدة
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 دة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجری

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٠٠٤٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٩/٠٤/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركھ خاصھ محدودة المسئولیھ منشاة فى ھولندا  -فیون امستردام بى فى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ام دى امستردام ، ھولندا  ١٠٨٢،٨٨كالود دیبوسیالن 

 ٣٨ : المةــــــات العـــفئ
 

االتصاالت بعیدة المدى؛ خدمات اتصاالت الھواتف النقالة؛ واتصاالت  - ٣٨الفئة 
الھواتف الالسلكیة؛ خدمات اتصاالت التتابع الالسلكي؛ خدمات االتصاالت عبر االقمار 

خدمات االتصاالت التلیفونیة ؛ خدمات إرسال الفاكس؛ خدمات لوحات الصناعیة؛ 
النشرات االلكترونیة؛ خدمات توجیھ وتوصیل االتصاالت بعیدة المدى؛ خدمات إرسال 
الرسائل والصور بمساعدة الحاسوب؛ إرسال الرسائل، خدمات الصور وصور الفیدیو 

الھواتف؛ خدمات ھواتف بواسطة الھواتف النقالة واألقمار الصناعیة؛ خدمات 
االشتراك؛ خدمات البرید االلكتروني؛ توفیر وصول المستخدم لشبكة الحاسوب العالمیة 

لنقل واستالم البیانات حول تشكیلة واسعة من المعلومات؛ توفیر وصول المستخدم 
للشبكة العالمیة؛ تزوید وصالت السلكیة لشبكة الكمبیوتر العالمیة؛ خدمات عقد 

ن ُبعد؛ خدمات عقد المؤتمرات عن طریق الفیدیو؛ تأجیر معدات المؤتمرات ع
االتصاالت بعیدة المدى؛ تأجیر معدات الھواتف؛ خدمات إرسال واستقبال البیانات من 

خالل شبكات االتصاالت بعیدة المدى؛ التبادل اإللكتروني لألصوات و البیانات، 
سوم الجرافیكیة التي یمكن والمقاطع الصوتیة ، والمقاطع المرئیة و النصوص والر

الوصول إلیھا من خالل الحاسوب وشبكات االتصاالت بعیدة المدى؛ خدمات الرسائل 
) ؛ عقد المؤتمرات VOIPالفوریة؛ خدمات نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت (

الصوتیة؛ خدمات الرسائل على اإلنترنت؛ خدمات اإلرسال اإللكتروني من شخص إلى 
ر الرقمیة، والمحتوى المرئي والسمعي المرئي بین المستخدمین؛ آخر لملفات الصو

خدمات إتاحة الوصول إلى الحاسوب، قواعد البیانات اإللكترونیة وقواعد البیانات 
اإللكترونیة عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت بعیدة المدى، تحدیدا: اإلرسال 
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 دة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجری

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

والمقاطع الصوتیة ، والفیدیو اإللكتروني للبیانات و  الرسائل و  الرسومات و الصور، 
والمعلومات؛ توفیر غرف محادثة على االنترنت، خدمات اإلرسال الفوري للرسائل 

ولوحات اإلعالنات اإللكترونیة؛ توفیر الوصول إلى قواعد بیانات الحاسوب في مجال 
التواصل االجتماعي؛ خدمات نشر المقاطع الصوتیة و النصوص والفیدیو على 

ت اتصاالت أخرى؛ خدمات توفیر منتدیات الكترونیة للتواصل عن الحاسوب وشبكا
مواضیع المصالح العامة ؛ توفیر المرافق على اإلنترنت ولالتصاالت بعیدة المدى 

للتفاعل الفعلي بین مستخدمي الحواسیب، الحواسیب النقالة والمحمولة یدویا وأجھزة 
ریة، خدمات اإلرسال للرسائل على االتصاالت السلكیة والالسلكیة؛ خدمات الرسائل الفو

اإلنترنت وإرسال النصوص؛ خدمات البث ؛ خدمات البث من خالل المواقع اإللكترونیة 
عبر اإلنترنت؛ النصائح، والمعلومات واالستشارات المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله. 

 دون غیرھا ٣٨الواردة بالفئة 
 

منح الطالب حق  -خاص على االلوان الموضحة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق 
فى الوضع العادى وعن كل مقطع على حدة vالتنازل عن حرف  -اسبقیة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو منھ بالنقل أو النسخ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٠١٢٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 كیة مؤسسة طبقا لقوانین نیفاداشركھ  امری  -امازون تیكنولوجیس انك 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الوالیات المتحدة االمریكیة ٩٨١٠٩تیرى افىیو ان ، سیاتل واشنطن  ٤١٠

 ٣٨ : المةــــــات العـــفئ
 

تدفق الموسیقى والفیدیوھات الموسیقیة إلى أجھزة السلكیة والى حواسیب  - ٣٨الفئة 
تصاالت وبالتحدید إرساالألصوات المتدفقة والتسجیالت عبر االنترنت، خدمات اال

السمعیة والبصریة عبر أجھزة الھاتف النقالة والمحمولة، توزیع/تسلیم الموسیقى الرقمیة 
عبر البث االلكتروني، توزیع/تسلیم الموسیقى الرقمیة بواسطة االتصاالت، توفیر 

( االنترنت) والواردة بالفئة الوصول إلى مواقع الموسیقى الرقمیة على الخط مباشرة 
 دون غیرھا. ٣٨

 
----------االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٠٧٥٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٣/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 لجنسیة مصري ا -فردى   -نمرتى   -محمد عبد الرحیم عبد المقصود عیسى البیوقى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
ملك خالد  -المنطقة الحادیة عشر  -الدور الثانى علوى  -مول الجامعة  -مدینة السادات 

 المنوفیة -السادات  -محمد عبد الغنى 
 ٣٨ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٨خدمات االنترنت الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنھ
 

    ٠٣٦٣٦٧٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -جوبزیال لالستشارات العامة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -التحریر -باب اللوق  -شارع یوسف الجندى  ١١ -الدور االرضى 

 ٣٨ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٣٨خدمات االنترنت الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

700 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٤٨٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة تاسست وقائمة طبقا لقوانین والیة نیفادا -انك  -جیز امازون تكنولو
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
  ٩٨١٠٩سیتیل ، واشنطن  -تیرى افینیو نورث  ٤١٠

 ٣٨ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة؛ النقل اإللكتروني للملفات الصوتیة  - ٣٨الفئة 
والقابلة للتنزیل عن طریق الحاسوب وشبكات االتصاالت األخرى؛ توفیر  المتدفقة

لوحات إعالنات إلكترونیة عبر اإلنترنت لنقل الرسائل بین مستخدمي الحاسوب في 
مجال المعلومات المتعلقة بالمنتجات االستھالكیة؛ تسلیم الرسائل عن طریق اإلرسال 

االتصاالت الالسلكیة عریضة النطاق؛ اإللكتروني؛ االتصاالت اإللكترونیة؛ خدمات 
خدمات النص والرسائل الرقمیة؛ االتصاالت عبر األجھزة المحمولة الالسلكیة؛ إتاحة 
الوصول إلى قاعدة بیانات تفاعلیة لنقل الرسائل بین مستخدمي الحاسوب والمشتركین 

ریاضیة فیما یتعلق بالكتب واألفالم والصور المتحركة واأللعاب والُدمي والسلع ال
واإللكترونیات والعروض التقدیمیة متعددة الوسائط وغیرھا من السلع المنزلیة 

والمستھلكة؛ البث الصوتي ونقل الوسائط الرقمیة التعلیمیة والترفیھیة؛ توفیر الوصول 
إلى الدالئل عبر اإلنترنت، قواعد البیانات، مدونات ومواقع األحداث الحالیة، المواد 

ترنت؛ نقل البث اإلذاعي؛ توفیر شبكة إلكترونیة تمكن المستخدمین المرجعیة عبر اإلن
من المشاركة والوصول إلى المحتوى والنصوص واألعمال المرئیة واألعمال السمعیة 

واألعمال السمعیة المرئیة واألعمال األدبیة والبیانات والملفات والوثائق واألعمال 
قت وصول االتصاالت إلى شبكات اإللكترونیة ومشاركتھا؛ تزوید المستخدمین بو

االتصاالت اإللكترونیة بوسائل تعریف وتحدید وتصنیف وتوزیع وإدارة البیانات 
والروابط إلى خوادم الحواسب الجھة الخارجیة ومعالجات الحاسوب ومستخدمي 
الحواسب؛ توفیر أدلة ألرقام الھواتف وعناوین األعمال وعناوین رسائل البرید 

ین الصفحات الرئیسیة للشبكة؛ وعناوین وأرقام ھواتف األشخاص اإللكتروني وعناو
واألماكن والمنظمات؛ توفیر الخدمات المعلوماتیة واالستشاریة والتوجیھیة المتعلقة بما 

سبق ذكره؛ النقل اإللكتروني للصوت والبیانات والصور من خالل شبكة اتصاالت 
ألجھزة اإللكترونیة في شكل توفیر عالمیة؛ توفیر الوصول إلى األجھزة المساعدة أو ا

خدمات توصیل االتصاالت لنقل الصور والرسائل األعمال الصوتیة والمرئیة والسمعیة 
المرئیة وأعمال الوسائط المتعددة بین القراء عبر اإلنترنت والھواتف المحمولة 
األجھزة والھواتف الذكیة واألجھزة اإللكترونیة المحمولة واألجھزة الرقمیة المحمولة، و

 دون غیرھا ٣٨اللوحیة أو األجھزة المكتبیة الواردة بالفئة 
 

٧٥١٦٤١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقیة  -االشتراطات        :      
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 ج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذ

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٨٦٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠١/٠٢/٢٠١٨ 
 :سجیلالت إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -موفر   -ھاوسھولد بادجیت مانجمنت للتجارة االلكترونیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -المعادى الجدیدة  - ٢٩٢شارع  - ١٩عقار  -الدور االرضى  - ١شقة 

 ٣٨ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٨جمیع الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٨الفئة 
 

شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج اال
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عة الطبالتعدیل أو النشر أو إعاد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥١٥٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 موكسا انك . تاسست وقائمة طبقا لقوانین الصین 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، باوكیاو ار دى ، اكسیندیان دیست ، نیو تابیاى  ٢٣٥، لین  ١٣٥اف ال ، ان او  ٤

 سیتى ، تایوان ، الصین 
 ٣٨ : المةــــــات العـــفئ

 

 ) دون غیرھا٣٨االتصاالت وجمیع الخدمات الواردة بالفئة رقم ( - ٣٨الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٢٨ 
 خ :ــــــــــــــــــیبتار

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن -ناتالى انطوان كریكور اشبع وشریكھا  -شركة دواك . نت 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ٩٠٦حجزة  -الدور التاسع   -القاھرة  -عابدین  -شارع الشركات  ٩

 ٣٨ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٨الخدمات الواردة بالفئھ رقم  جمیع  - ٣٨الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنھ بال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٦٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مؤلفھ وقائمة طبقا لقوانین الصین -ال تى دى  -زونجنینج دونجداو  جروب كو 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، نورزرن تارتورى  ٦ -ار دى فلور ، بلوك بى ، بیلدینج بى  ٣ - ٣٠١بى   

ھایدیان دستركت ،  -زیزیاكو رود  ٦٦زونجوانكون دونغشنغ ، تكنولوجى بارك ، رقم 
 بكین ، الصین 

 ٣٨ : المةــــــات العـــفئ
 

م تقدی -ارسال الرسائل   -البث بالتلفزیون  -خدمات االذاعة بالرادیو  - ٣٨الفئة 
توفیر امكانیة  توصیل المستخدم  -االتصاالت عبر االرتباط بالشبكة العالمیة للكمبیوتر 

خدمات عقد المؤتمرات  -توفیر الوصول الى قواعد البیانات  -بشبكات كمبیوتر عالمیة 
االتصال عبر  -توفیر غرف الدردشة عبر االنترنت  -ارسال الملفات الرقمیة  -المرئیة 
نقل  -االتصال عبر الطرفیات الحاسوبیة  -ال عن طریق الھاتف االتص -الرادیو 

خدمات نقل الفیدیو  -البث او االرسال عبر االقمار  الصناعیة  -البردي االلكترونى 
 دون غیرھا ٣٨بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤٤٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل بإسم طال

 

شركة مساھمة مصریة مؤسسة طبقا لقانون  -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م 
  ١٩٩٧لسنة  ٨االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجیزة -مدینة السادس من اكتوبر   -ج المحور المركزى  ٣/ ٦٥موقع رقم 
 ٣٨ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٣٨افة الخدمات الواردة بالفئة ك - ٣٨الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجو - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٠٢٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 یكیة مؤسسة طبقا لقوانین والیة نیفاداامازون تكنولوجیز انك شركة امر
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الوالیات المتحدة االمریكیة -  ٩٨١٠٩واشنطن ’ سیاتل ’ تیرى افنیو ان  ٤١٠

 ٣٨ : المةــــــات العـــفئ
 

االتصاالت عن بعد، خدمات االتصاالت وبالتحدید ارسال الصوت  - ٣٨الفئة 
ئیة والبیانات عبر شبكات االتصاالت عن بعد وشبكات والصوتیات والصور المر

االتصاالت الالسلكیة واالنترنت وشبكات خدمات المعلومات وشبكات البیانات، ارسال 
الفیدیو تحت الطلب، خدمات بث الفیدیو والصوت، خدمات بث االنترنت، خدمات البث 

یة والفیدیو على )، تدفق المواد السمعIPTVالتلفزیوني عبر بروتوكول االنترنت (
االنترنت،  تدفق البیانات، تدفق الموسیقى واالفالم  والبرامج التلفزیونیة وااللعاب على 
االنترنت، بث البیانات الكترونیا، االرسال االلكتروني وتدفق محتویات الوسائط الرقمیة 

لآلخرین عبر شبكات حاسوب عالمیة ومحلیة، ارسال الملفات الرقمیة، االرسال 
كتروني لملفات الصور الرقمیة بین مستخدمي االنترنت، توفیر الوصول على الخط االل

مباشرة الى االدلة وقواعد البیانات والمواقع االلكترونیة والمدونات ومواد المراجع، 
توصیل الرسائل بواسطة االرسال االلكتروني، االرسال االلكتروني للبرید و الرسائل، 

ر غرف الدردشة على االنترنت، توفیر منتدى على الخط خدمات التدوین الصوتي، توفی
مباشرة الرسال الرسائل بین مستخدمي الحاسوب وارسال الصور والفیدیو والنصوص 

والبیانات والصور وغیرھا من االعمال االلكترونیة، خدمات لوحات النشرات 
وبرامج االلكترونیة، خدمات البث وتوفیر االتصاالت عن بعد للوصول الى االفالم 

التلفزیون والبرامج السمعّیة والسمعبصرّیة وغیرھا من معلومات الوسائط الرقمّیة 
ومحتویاتھا من خالل خدمة الفیدیو تحت الطلب، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحدید 
وبث وتدفق الصوت والبیانات والصور واالفالم وبرامج التلفزیون والبرامج والبرامج 

ة وغیرھا من معلومات الوسائط الرقمّیة ومحتویاتھا من خالل السمعّیة والسمعبصرّی
شبكات االتصاالت عن بعد وشبكات االتصال الالسلكي واالنترنت، توفیر خدمات 

تغطیة االتصاالت عن بعد لنقل الصور والرسائل واألعمال السمعیة والبصریة 
والھواتف الذكّیة  والسمعبصرّیة والمتعددة الوسائط بین الھواتف النقالة و المحمولة

واألجھزة اإللكترونّیة المحمولة واألجھزة الرقمّیة المحمولة والحواسیب اللوحیة 
 دون غیرھا. ٣٨والحواسیب والواردة بالفئة 

 
االشتراطات        :      منح حق اسبقیھ
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٠٢٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركھ امریكیة مؤسسة طبقا لقوانین والیة نیفادا -امازون تكنولوجیز ، انك 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الوالیات المتحدة االمریكیة -  ٩٨١٠٩تیرى افنیو ان ، سیاتل ، واشنطن  ٤١٠

 ٣٨ : المةــــــات العـــفئ
 

د، خدمات االتصاالت وبالتحدید ارسال الصوت االتصاالت عن بع - ٣٨الفئة 
والصوتیات والصور المرئیة والبیانات عبر شبكات االتصاالت عن بعد وشبكات 

االتصاالت الالسلكیة واالنترنت وشبكات خدمات المعلومات وشبكات البیانات، ارسال 
لبث الفیدیو تحت الطلب، خدمات بث الفیدیو والصوت، خدمات بث االنترنت، خدمات ا

)، تدفق المواد السمعیة والفیدیو على IPTVالتلفزیوني عبر بروتوكول االنترنت (
االنترنت،  تدفق البیانات، تدفق الموسیقى واالفالم  والبرامج التلفزیونیة وااللعاب على 
االنترنت، بث البیانات الكترونیا، االرسال االلكتروني وتدفق محتویات الوسائط الرقمیة 

شبكات حاسوب عالمیة ومحلیة، ارسال الملفات الرقمیة، االرسال لآلخرین عبر 
االلكتروني لملفات الصور الرقمیة بین مستخدمي االنترنت، توفیر الوصول على الخط 

مباشرة الى االدلة وقواعد البیانات والمواقع االلكترونیة والمدونات ومواد المراجع، 
الرسال االلكتروني للبرید و الرسائل، توصیل الرسائل بواسطة االرسال االلكتروني، ا

خدمات التدوین الصوتي، توفیر غرف الدردشة على االنترنت، توفیر منتدى على الخط 
مباشرة الرسال الرسائل بین مستخدمي الحاسوب وارسال الصور والفیدیو والنصوص 

والبیانات والصور وغیرھا من االعمال االلكترونیة، خدمات لوحات النشرات 
ترونیة، خدمات البث وتوفیر االتصاالت عن بعد للوصول الى االفالم وبرامج االلك

التلفزیون والبرامج السمعّیة والسمعبصرّیة وغیرھا من معلومات الوسائط الرقمّیة 
ومحتویاتھا من خالل خدمة الفیدیو تحت الطلب، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحدید 

الفالم وبرامج التلفزیون والبرامج والبرامج وبث وتدفق الصوت والبیانات والصور وا
السمعّیة والسمعبصرّیة وغیرھا من معلومات الوسائط الرقمّیة ومحتویاتھا من خالل 

شبكات االتصاالت عن بعد وشبكات االتصال الالسلكي واالنترنت، توفیر خدمات 
 تغطیة االتصاالت عن بعد لنقل الصور والرسائل واألعمال السمعیة والبصریة

والسمعبصرّیة والمتعددة الوسائط بین الھواتف النقالة و المحمولة والھواتف الذكّیة 
واألجھزة اإللكترونّیة المحمولة واألجھزة الرقمّیة المحمولة والحواسیب اللوحیة 

 دون غیرھا. ٣٨والحواسیب  والواردة بالفئة 
 

 ٣٦٧٠٢٠مرتبطة مع العالمة رقم  العالمة -منح الطالب حق اسبقیة  -االشتراطات        :      
وغیرھا
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 اریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التج

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٤٠٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة امریكیة مؤسسة طبقا لقوانین والیة نیفادا -امازون تكنولوجیز ، انك 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الوالیات المتحدة االمریكیھ - ٩٨١٠٩فنیو ان ، سیاتل ، واشنطن تیرى ا ٤١٠

 ٣٨ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت الرسال وتخزین واستقبال وتنزیل وتدفق وبث ومشاركة  - ٣٨الفئة 
وعرض وتنسیق ونقل والوصول الى االعمال االدبیة والصور واالعمال البصریة 

عمال السمعبصریة والبیانات والملفات والمستندات واالعمال واالعمال السمعیة واال
االلكترونیة ارسال النصوص واالعمال االدبیة والصور واالعمال السمعیة واالعمال 
السمعبصریة والبیانات والمستندات والوثائق واالعمال االلكترونیة عن طریق جھاز 

االلكترونى الالسلكى  الكترونى محمول والحواسیب االتصاالت عبر جھاز القارىء
االتصاالت الالسلكیة عبر خدمات جھاز القارىء االلكترونى الالسلكى تدفق النصوص 

واالعمال البصریة واالعمال السمعیة واالعمال السمعبصریة والبیانات والملفات 
والمستندات واالعمال االلكترونیة عبر االنترنت او عبر حاسوب اخر او شبكات 

دون  ٣٨صوت (البث الصوتى) نقل البث الشبكى والواردة بالفئة االتصاالت نقل ال
 غیرھا

 
منح الطالب حق اسبقیة -االشتراطات        :      


