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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 
 

    ٠٣٠٠٦٥٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٣/٠٤/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -ستیراد والتصدیر والتوكیالت التجاریة قباء لال -صبحى حمیدو صبحى وشركاه 
 شركة توصیة بسیطة .

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة . -قسم الرمل  -شارع تكال بك بولكلى  ١٨
 ٣٩ : المةــــــات العـــفئ

 

  ٣٢و  ٣١فى مجال الفئتین   ٣٩خدمات التعبئة والتغلیف بالفئة رقم  - ٣٩الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة      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 
 

    ٠٣٥٠٨٢٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٤/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة -العربیة الخلیجیة لعصر و تكریم و تعبئة الزیوت النباتیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مصر الجدیدة  -شارع الحجاز  ١٨١

 ٣٩ : المةــــــات العـــفئ
 

وجمیع الخدمات الواردة  ٣٩خدمات النقل و التعبئة و التغلیف الوارد بالفئة  - ٣٩الفئة 
  ٢٩في مجال السمن و الزیت بجمیع انواعھم الواردة بالفئة  ٣٩بالفئة 

 
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 ءجز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٤٦٣٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٣٠/٠٧/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 

خدمات النقل خدمات التغلیف والتعبئة للمنتجات خدمات ترتیبات السفر  - ٣٩الفئة 
 ٢٩،٣٠،٣٢فى مجال الفئات  ٣٩الواردة 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 
 

    ٠٣٥٨٥٨٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -مجموعھ دكتور نیوترشن للحمیھ الغذائیھ  
 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -مدینة نصر   -شارع مصطفى النحاس  ١٥التعاونیات شقھ رقم مساكن  ٤
 ٣٩ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٠فى مجال الفئة  ٣٩الخدمات الوارده بالفئھ رقم  - ٣٩الفئة 
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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 
 

    ٠٣٦٢٦٢٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٤/١٢/٢٠١٧ 
 :لتسجیلا إسم طالب

 

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

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

 ٣٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣١فى مجال الفئة  ٣٩ خدمات التعبئة والتغلیف والنقل الواردة بالفئة - ٣٩الفئة 
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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 
 

    ٠٣٦٣٩٤٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٧/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

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

 ٣٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٠, ٢٩فى مجال الفئھ  ٣٩التعبئھ والتغلیف الوارد بالفئھ  - ٣٩الفئة 
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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 
 

    ٠٣٦٣٩٤٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٧/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة  -ایس مان  -یة لتصنیع المواد الغذائیة المصر
 :وانــــــــــــــــــالعن

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

 ٣٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٠, ٢٩فى مجال الفئات  ٣٩التعبئھ والتوزیع الوارد بالفئھ  - ٣٩الفئة 
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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 
 

    ٠٣٦٣٩٦٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٧/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 أتش حجازى فارم  شركة أوالد حس حامد حجازى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزه  -العجوزه  -یولیو  ٢٦ش  ٢٠١

 ٣٩ : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال المحاصیل الزراعیھ الوارده بالفئھ  ٣٩تغلیف وتعبئھ بالفئة رقم  - ٣٩الفئة 
٣١ 

 
على حدى وفى  Hالتنازل عن حرف اتش  -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 
 

    ٠٣٦٤٨٥٣ 
 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 

 ٣٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٩م الرحالت وحجز تذاكر السفر بالفئة خدمات النقل وتنظی - ٣٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلون الموضحة بالصورة 
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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 
 

    ٠٣٦٦١١٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 صریةالطارق للسیارات  ش م م شركة مساھمة م
 :وانــــــــــــــــــالعن

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

 ٣٩ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات النقل و الشحن و تخزین البضائع و جمیع الخدمات االخري المدرجة  - ٣٩الفئة 
 ٢،١٢،١٧دون غیرھا فى مجال الفئات  ٣٩في الفئة 

 
كال على  A Gالتنازل عن الحروف أیة جى  -الشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان ا

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 
 

    ٠٣٦٦٢٢٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ة تضامنشرك -ناتالى انطوان كریكور اشبع وشریكھا  -شركة دواك . نت 
 :وانــــــــــــــــــالعن

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

 ٣٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣فى مجال الفئات  ٣٩النقل والتعبئة والتغلیف وتخزین السلع الواردة بالفئھ  - ٣٩الفئة 
- ٥  

 
وغیرھا  ٣٦٦٢٢١طة مع العالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتب
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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 
 

    ٠٣٦٦٢٦٨ 
 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 

 ٣٩ : المةــــــات العـــفئ
 

او خدمات النقل ( نقل الرسائل  -تاجیر الكراجات -خدمات تاجیر السیارات  - ٣٩الفئة 
مواقف  -تاجیر المركبات   -خدمات سحب او قطر السیارات المعطلة  -البضائع ) 
 -خدمات النقل  -ارشاد السفن  -عقود النقل البحرى  -تاجیر المستودعات  -السیارات 

تنظیم الرحالت  -النقل بواسطة خطوط االنابیب   -خدمات النقل الجوالت السیاحیة 
تنظیم الرحالت  -توزیع الطاقة بواسطة الانابیب  -رات  خدمات تبادل السیا -السیاحیة 
 دون غیرھا ٣٩توزیع الطاقة  بالفئة  -خدمات تبادل السیارات  -السیاحیة 
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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 
 

    ٠٣٦٦٤٤٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 

 ١٦،  ٩ات الواردة بالفئات في مجال المنتج ٣٩كافة الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
 ،٢٨ 

 
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 
 

    ٠٣٦٦٩٨٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 تضامن  شركة -حازم بسیونى وشریكة مولفیرا للتصدیر 
 :وانــــــــــــــــــالعن

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

 ٣٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣-٣٢-٣٠-٢٩فى مجال الفئات  ٣٩جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - ٣٩الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن رسم النجوم 
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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 
 

    ٠٣٦٨٠٤٩ 
 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 

 ٣٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٠و  ٢٩فى مجال الفئات   ٣٩خدمات التعبئة والتوزیع بالفئة  - ٣٩الفئة 
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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 
 

    ٠٣٦٨٠٥٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

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

 ٣٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣٠و  ٢٩فى مجال الفئة  ٣٩خدمات التعبئة بالفئة  - ٣٩الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءمل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعا -عدد  

 
 

 العالمة 

 
 

 : نھا طلب رقم قدم ع
 

    ٠٣١٩٠٢٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠١/٠٦/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شركة المنصور الدولیة للتوزیع 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -المعادى  -مجمع شركات منصور  -المنطقة الصناعیة  -زھراء المعادى 

 ٤٠ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٤٠جمیع الخدمات الواردة بالفئة   - ٤٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدة  mالتنازل عن حرف ام  -االشتراطات        :      
١٣٧١٩٢
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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 
 

    ٠٣٦٣٠٨٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٣١/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل طالب إسم

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة -أرت لینك لفنون الطباعھ  ش ذ م م 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
طریق االسكندریھ القاھره الصحراوى منطقة مرغم بحرى  ٢٦الكیلو  ١١٢العقار رقم 
 االسكندریھ  -العامریھ  -الصناعیھ 

 ٤٠ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٤٠ات الطباعة والمطابع  بالفئة خدم - ٤٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 لنماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة وا

 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 
 

    ٠٣٦٦٩٤٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیھ محدودة -براند شیرد سیرفیسز ال ال سى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
،  ٣٠١٥٢، كینیساو ، جورجیا  ١ -كوب انترناشیونال درایف ، سویت ایھ  ١٣٢٥

 الوالیات امتحدة االمریكیة
 ٤٠ : المةــــــات العـــفئ

 

معالجة المواد خدمات التنظیف بالسنفرة تحدیدا التنظیف بالسفع الرملى االلى  - ٤٠الفئة 
رملى للمرافق الصناعیة ذات النطاق الواسع والمصافى والمرافق والتنظیف بالسفع ال

البتروكیمیائیة ومرافق تولید الطاقة والمرافق المالحیة والبحریة التنظیف بالخرز 
التنظیف بالشعر الخشن تصنیع المواسیر حسب الطلب لالغراض الصناعیة فى مجاالت 

ومعالجة میاة الصرف الصحر تصنیع  النفط والغاز والمواد الكیمیائیة والطاقة والتعدین
المواسیر حسب الطلب لالغراض الصناعیة فى خطوط االنابیب ومحطات تعزیز 

خطوط انابیب الغاز ومرافق تخزین الغاز ومرافق تخزین الغاز الطبیعى المسال على 
ھیئة محطات الغاز الطبیعى المسال ومصانع المواد الكیمیائیة تصنیع المكونات للعزل 

عى حسب الطلب تصنیع خطوط المنتجات العامة حسب الطلب فى مجال الصنا
المواسیر واالنابیب من الحدید الصلب خدمات الھدم تحدیدا ھدم البطانات الحراریة فى 

اوعیة عالیة الحرارة التنظیف بالجلید الجاف مواد مقاومة للحرائق للمبانى واالالت مواد 
تنظیف بالماء خدمات محالت االالت تحدیدا قطع مقاومة للحرائق لالنظمة الكھربائیة ال

االالت للغیر من خالل قطع االنابیب وشطب االنابیب فى المرافق الصناعیة والتجاریة 
التنظیف بالسنفرة الدقیقة خدمات تسنین االنابیب تحدیدا حفر او قطع الثقوب فى او 

او تسریب محتوى توصیلھا باالنابیب الموجودة او االوعیة المضغوطة بدون تصریف 
االنابیب او االوعیة اللحام السریع لالقواس التنظیف بالسفع الرملى خدمات التنظیف 

دون  ٤٠بالسفع الرملى التنظیف بالسنفرة الرطبة التنظیف بالعجالت الواردة بالفئة 
 غیرھا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٤٣٥٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٤/٠٤/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شركة المدراس القومیة ش م م   
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 االسكندریة  -باب شرق  -طریق الحریة ١١٩/ ١١٧

 ٤١ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٤١خدمات تعلیمیة بالفئة  - ٤١الفئة 
 

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 
 

    ٠٣٤٠٦٣٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٩/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة خاصة محدودة وقائمة طبقا لقوانین دولھ الھند  -میدیا بي في تي لیمتد  ١٨فیاكوم 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الھند - ٤٠٠٠٥٧ -زیون بیز ورلد ، سویھاش رود "ایھ" فل بارل (أي) مومباي 

 ٤١ : المةــــــات العـــفئ
 

"الخدمات الترفیھیة فیما یتعلق باألفالم والعروض التلیفزیونیة وغیر ذلك من  - ٤١الفئة 
ى حد سواء من قبل البرامج/ المحتوى التي یتم انتاجھا ومعالجتھا واعدادھا عل

المستخدمین وغیرھا من البرامج ( المحتوى في طبیعة [على ھیئة] أفالم سینمائیة 
مسرحیة، وعروض تلیفزیونیة معدة في سیناریو وغیر معدة في سیناریو موجھة ألفالم 

یتم تسجیلھا على أقراص فیدیو رقمیة [دي في دي]، وأفالم قصیرة، ومقاطع أفالم 
ویقیة، ومناسبات وحفالت موسیقیة حیة مسجلة، وإعداد البرامج ترویجیة، وعروض تس

على اإلنترنت، ومقاطع الفیدیو الموسیقیة، وقوائم التشغیل وأجھزة تشغیل الدیسكات 
البصریة [چیوكبوكس])؛ الخدمات الترفیھیة التي توفر سلسلة متواصلة من الترفیھ، 

ترفیھ والمحتوى المرتبط وبرنامج (المعلومات والتسلیة، والمدونات، وقصص ال
بالموسیقى، والكومیدیا، والترفیھ العائلي، والمنوعات الخاصة باألطفال ) والمنوعات 

الخاصة ببرنامج ( المعلومات والتسلیة، والبث الشبكي، واإلنترنت؛ خدمات نشر 
دون  ٤١محتوى الفیدیو الرقمي والمحتوى السمعي والوسائط المتعددة.)" الواردة بالفئة 

 رھاغی
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٧٦٩٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -شركة جرین برودكشن  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 رةالقاھ -الزمالك  -برج لؤلؤة المنصور محمد  -شارع المنصور محمد  ٣

 ٤١ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٤١االنتاج الفنى الوارد بالفئة  - ٤١الفئة 
 

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

    ٠٣٤٧٧٢٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة محدودة المسئولیة -سانریو كمبانى ، لیمتد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الیابان -كو , طوكیو  -أوساكى , شیناجاوا  ١-٦-١

 ٤١ : المةــــــات العـــفئ
 

ائق الترفیھ و خدمات قاعات الترفیھ و التسلیة و حدائق المالھى و حد  - ٤١الفئة 
التسلیة ، الخدمات التعلیمیة ، خدمات تنظیم و إنتاج و تقدیم العروض و الحفالت و 

عروض األداء الحیة و األداء المسرحي و المعارض و المسابقات الریاضیة و األنشطھ 
الریاضیھ و الثقافیھ ، خدمات قاعات الموسیقى  و دور العرض ( السینیمات ) و 

ھى اللیلیة ، و ستودیوھات األفالم و الدیسكو ، خدمات األندیة ، نشر الكتب و المال
النصوص و المجالت و الجرائد و الدوریات و المكتبات ، توفیر مرافق للترفیھ و 

المعارض و الحفالت و العروض و عروض األداء و الریاضھ و األلعاب و األستجمام 
صحیة ، خدمات معسكرات األجازات ، توفیر و األنشطھ الثقافیة ، خدمات األندیة ال

المعلومات المتعلقة بالتعلیم و الترفیھ و التسلیة و االستجمام و الریاضھ و الثقافھ ، 
الترفیھ التلیفزیونى و اإلذاعي ، إنتاج البرامج التلیفزیونیة و اإلذاعیة ، أنتاج األفالم و 

م المتحركة و شرائط الفیدیو و أقراص الفیدیو ، تأجیر األفالم السینمائیھ و أفالم الرسو
اللیزر و أقراص الفیدیو ، و أقراص الفیدیو الرقمیة متعددة االستعماالت ، تأجیر 

التسجیالت الصوتیة ، تأجیر المشاھد التمثیلیھ و المسرحیھ ، دور الحضانة ، النوادي 
، غرف  وقاعات االنتظار المجھزة بأجھزة سمعیة وبصریة وأجھزة الغناء المتواصل

األلعاب و األلعاب المنزلیة ، تنظیم مسابقات الجمال ، السیرك دورات دراسیة 
بالمراسلھ ، خدمات المضیف ، تنظیم المعارض  لألغراض الثقافیھ و التعلیمیھ ، 

األلعاب ، تعلیمات الریاضة البدنیة ، توفیر تسھیالت المتاحف (عرض و معارض) ، 
ترا ، تنظیم حفالت ( ترفیھ ) ، خدمات كتابة إدارة الیناصیب ، خدمات األوركس

السیناریو ، اإلنتاج المسرحى ، حدائق الحیوان ، خدمات التصویر الرقمى ، النشر 
المكتبى االلیكترونى ، خدمات األلعاب المقدمة مباشرة عبر اإلنترنت من [شبكة 

ریبیة] ، التصویر كمبیوتر] ، تفسیر لغھ اإلشارة ، التوجیھ المھني [نصائح تعلیمیة أو تد
بالمایكروفلم ، خدمات التألیف الموسیقي ، النوادي اللیلیھ ، التصویر الفوتوغرافى ، 
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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 

إنتاج أفالم الفیدیو ، توفیر خدمات الكاروكي ، توفیر المطبوعات اإللكترونیة الفوریة 
[غیر القابلة للتنزیل] ، نشر الكتب و الصحف اإللیكترونیة الفوریة ، تسجیل أشرطة 

لفیدیو ، حارات البولینج ، خدمات المالعب أو الصاالت المتعلقة بممارسة لعبة ا
البیسبول ، عرض األفالم مباشرة على اإلنترنت ، خدمات الترفیھ وھي توفیر األلعاب 

اإللكترونیة التفاعلیة عبر شبكات الكمبیوتر ؛ توفیر االستخدام المؤقت لأللعاب التفاعلیة 
خدمات النادي الصحي[الصحة وتدریبات اللیاقة البدنیة] ، إنتاج  غیر القابلة للتنزیل ،

األفالم، باستثناء األفالم اإلعالنیة ، العروض السینمائیة ، المعلومات التعلیمیة ، 
المعلومات الترفیھیة ، خدمات األلعاب المقدمة مباشرة عبر اإلنترنت من شبكة كمبیوتر 

مرافق الجولف ، توفیر المطبوعات  ، تأجیر معدات وأجھزة األلعاب ، توفیر
اإللكترونیة الفوریة غیر القابلة للتنزیل ، نشر النصوص باستثناء النصوص الدعائیة ، 
توفیر مرافق الترفیھ ، معلومات الترفیھ ، تأجیر المعدات السمعیة و البصریة ، تأجیر 

للمسارح أو كامیرات الفیدیو ، تأجیر األفالم السینمائیة، تأجیر أجھزة اإلضاءة 
ستودیوھات التلفزیون ، تأجیر األفالم السینمائیة ، تأجیر بروجكترات (آالت عرض) 
وملحقاتھا ، تأجیر أجھزة الرادیو و التلفزیون ، تأجیر مشاھد العرض ، تأجیر معدات 
الریاضة عدا المركبات ، تأجیر المالعب الریاضیة ، تأجیر مرافق اإلستادات ، تأجیر 

، تأجیر كامیرات الفیدیو ، تاجیر مسجالت الفیدیو بالحافظات الشریطیة مشاھد مسرحیة 
، تأجیر أشرطة الفیدیو ، تأجیر األلعاب والدمي ، تدریب الحیوانات ، التدریب العملي 
[استعراض] ، الترجمة ، تنظیم وإدارة ورش العمل [تدریب] ، خدمات الترفیھ وھي 

والبرامج التلیفزیونیة واألفالم السینمائیة توفیر المواد السمعیة والبصریة والصور 
مباشرة عبر اإلنترنت من شبكة كمبیوتر ، توفیر الصور والصوت والفیدیو مباشرة عبر 

شبكة على اإلنترنت ، توفیر المعلومات حول الشخصیات الروائیة (الخیالیة) ، توفیر 
قى مباشر عبر الموسیقى مباشر عبر اإلنترنت غیر قابلة للتنزیل ، توفیر الموسی

اإلنترنت غیر قابلة للتنزیل ، توفیر الفیدیو مباشر عبر اإلنترنت غیر قابلة للتنزیل ، 
توفیر األفالم غیر القابلة للتنزیل عبر خدمات بث الفیدیو حسب الطلب ، توفیر برامج 

 ٤١التلیفزیون غیر القابلة للتنزیل عبر خدمات بث الفیدیو حسب الطلب الواردة بالفئة 
 ن غیرھادو
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال ی -عدد  

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥١٠٠٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٢/٠٥/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة اماراتیھ -ذات مسؤلیة محدودة  -إمكان بروبرتز 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
ص . ب  -نھیان  وحدة الشیخ ھزاع بن زاید ال - ١٠غرب  c ٦٧ -جزیرة ابو ظبي 

 االمارات العربیة المتحدة -أبو ظبي   - ٣٢٩٣٢
 ٤١ : المةــــــات العـــفئ

 

خدمات  -االنشطة الریاضیة والثقافیة  -الترفیھ  -التعلیم والتھذیب والتدریب  - ٤١الفئة 
خدمات توفیر تسھیالت التدریب فى مجال الفنادق والضیافة  -خدمات التدریب -التعلیم 

توفیر صاالت التدریبات الریاضیة(  -االنشطة  الریاضیة والثقافیة -مات الترفیھ خد -
توفیر تسھیالت  -توفیر تسھیالت مالعب الجولف  -الجمنازیوم ) والنوادى الصحیة 

ترتیب وادارة المؤتمرات واالجتماعات  -توفیر تسھیالت برك السباحة  -التنس 
لعمل واالجتماعات الرسمیة والمحاضرات والمعارض  والجلسات التدریبیة  وورش ا

 -حدائق المالھى والحدائق ذات وسائل  الترفیھ المختلفة  -لغایات ثقافیة او تعلیمیة 
توفیر مرافق  -توفیر المرافق الترفیھیة  -توفیر تسھیالت االستجمام  -نشرالكتب  

خدمات  -الفنیة   المعارض -توفیر مرافق التسلیة والترفیھ فى مراكز التسوق  -التسلیة 
تنظیم مسابقات االعمال الفنیة   -تاجیر االعمال الفنیة  -صاالت عرض االعمال الفنیة 

 -تنظیم ورش عمل وندوات  من التذوق الفنى والفنون والحرف الیدویة  -والحرفیة 
تقدیم التعلیم فى مجال الفنون  -خدمات صاالت  عرض االعمال الفنیة عبر االنترنت 

توفیر المعلومات المتعلقة بجمیع ھذه الخدمات بما فى ذلك توفیر  -یدویة والحرف ال
 دون غیرھا ٤١المعلومات عن  ھذه  الخدمات عبر شبكة حاسوب عالمیة 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 
 

    ٠٣٥٣٠٥١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٥/٠٦/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسؤلیة محدودة -كشنز بج بود
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -الزمالك  ٣٣شارع صالح الدین الدور الثالث شقة  ٦

 ٤١ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٤١االنتاج الفني الوارد بالفئة  - ٤١الفئة 
 

التنازل عن البیان   -صورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بال
بیج   BIGالتنازل عن  -التجارى 
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 تجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات 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 
 

    ٠٣٥٩٣٤١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٣٠/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة  -شریك الحیاة  -أدھم محمد عز الدین محمد حسن ھاللى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
شارع اسماعیل سرھنك  ٣باالرضى المرتفع مینا فلورانس الكائن  ١٩ - ١٨محل رقم  

 االسكندریھ  -قسم الرمل  -لوران  - ٤عمارة رقم 
 ٣١ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٤١جمیع الخدمات الوارده بالفئھ   - ٤١الفئة 
 

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

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٠١٣٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركھ امریكیة مؤسسة طبقا لقوانین والیة نیفادا  -امازون تیكنولوجیس انك 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الوالیات المتحدة االمریكیة ٩٨١٠٩ان ، سیاتل واشنطن  تیرى افىیو ٤١٠

 ٤١ : المةــــــات العـــفئ
 

إنتاج ونشر الموسیقى، توفیر الترفیھ على الخط مباشرة (االنترنت)  - ٤١الفئة 
وبالتحدید توفیر تسجیالت فیدیو وصوت غیر قابلة للتنزیل في مجال الموسیقى والترفیھ 

 دون غیرھا. ٤١واردة المتعلق بالموسیقى وال
 

------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 
 

    ٠٣٦٣٢٢٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٣/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة توصیة بسیطة -الدولیة للعلوم البحریة والتصنیع واالنتاج  -أحمد سمیر وشریكھ 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة -العجوزة  -شارع المتحف الزراعى  ١٣

 ٤١ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٤١تدریبات علمیة الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
 

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 ءأي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٤٣٣ 
 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 -اصر جمال عبد الن -میامى 
 ٤١ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٤١جمیع خدمات التدریب والتعلیم والترفیھ بالفئة  - ٤١الفئة 
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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 
 

    ٠٣٦٣٤٣٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 میامى جمال عبد الناصر االسكندریة
 ٤١ : المةــــــات العـــفئ

 

 ادون غیرھ ٤١جمیع خدمات التدریب والتعلیم والترفیة بالفئة  - ٤١الفئة 
 

----------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 - ٩٤٣د عد

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٤٤٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة -جمال عبد الناصر  -میامى 
 ٤١ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٤١جمیع خدمات التدریب والتعلیم والترفیة  بالفئة  - ٤١الفئة 
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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 
 

    ٠٣٦٣٤٤٨ 
 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 
 ٤١ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٤١جمیع خدمات  التدریب والتعلیم والترفیة بالفئة رقم  - ٤١الفئة 
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 العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة جریدة

 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 
 

    ٠٣٦٣٤٥٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة -جمال عبد الناصر  -میامى 
 ٤١ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٤١جمیع خدمات التدریب والتعلیم والترفیة بالفئة رقم  - ٤١الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : ھا طلب رقم قدم عن
 

    ٠٣٦٣٤٦٠ 
 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 
 ٤١ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٤١جمیع خدمات التدریب والتعلیم والترفیة بالفئة رقم   - ٤١الفئة 
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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 
 

    ٠٣٦٣٤٦٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندریة -جمال عبد الناصر   -میامى 
 ٤١ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٤١لترفیة بالفئة رقم جمیع خدمات التدریب والتعلیم وا - ٤١الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھ - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٥١٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة  محدوده المسئولیة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین والیة  -اینستاجرام ال ال سي 
 دیالویر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الوالیات المتحده االمریكیھ. - ٩٤٠٢٥و رود ، مینلو بارك ، كالیفورنیا ویل ١٦٠١
 ٤١ : المةــــــات العـــفئ

 

خدمات الترفیھ، وھي توفیر منتدى على شبكة اإلنترنت لنشر المحتوي   - ٤١الفئة 
والبیانات والمعلومات ألغراض الترفیھ والتواصل االجتماعي والتواصل فیما یتعلق 

التجاریة؛ خدمات الترفیھ، وھي توفیر الوصول إلى قواعد البیانات اإللكترونیة  باألعمال
التفاعلیة وقواعد البیانات عبر اإلنترنت للمحتوي المحدد من قبل المستخدم ومحتوى 

 –األطراف الثالثة والصور والفیدیو والمحتوى السمعي والبصري والمواد السمعیة 
خدمات تبادل الصور وخدمات تبادل الفیدیو؛  البصریة في مجال المصلحة العامة؛

خدمات النشر اإللكتروني لآلخرین؛ الصحف اإللكترونیة الفوریة، وھي مدونات الویب 
(المدونات) التي تعرض محتوى یحدده المستخدم؛ توفیر قواعد بیانات الكمبیوتر 

ترفیھ؛ خدمات وقواعد البیانات اإللكترونیة وقواعد البیانات عبر اإلنترنت في مجال ال
النشر، وھي نشر المطبوعات اإللكترونیة لآلخرین؛ تأجیر أكشاك التصویر 

الفوتوغرافي وتصویر الفیدیو اللتقاط وتحمیل وتحریر وتبادل الصور والفیدیوھات؛ 
خدمات الترفیھ، وھي توفیر تسھیالت عبر اإلنترنت لبث المحتوى الترفیھي وبث 

یھیة؛ تنظیم المعارض والمؤتمرات الحیھ في مجاالت الفیدیو المباشر للمناسبات الترف
الثقافة والترفیھ والتواصل االجتماعي ألغراض غیر األعمال التجاریة وألغراض غیر 

تجاریة؛ توفیر المعلومات الترفیھیة من الفھارس القابلة للبحث وقواعد بیانات 
یانات والرسومات المعلومات، بما في ذلك النصوص والوثائق اإللكترونیة وقواعد الب

[الجرافیكس] والصور الفوتوغرافیة والصور والمعلومات السمعیة البصریة عن طریق 
شبكھ اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ الخدمات الترفیھیة والتعلیمیة، وھي توفیر األفالم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھ - ٩٤٣عدد 

غیر القابلة للتنزیل والعروض التلفزیونیة والبث الشبكي واألعمال السمعیة البصریة 
المتعددة الوسائط عبر اإلنترنت، فضال عن المعلومات والتقییمات النقدیة  واألعمال

والتوصیات فیما یتعلق باألفالم والعروض التلفزیونیة والبث الشبكي واألعمال السمعیة 
 دون غیرھا ٤١البصریة واألعمال المتعددة الوسائط الواردة بالفئة 

 
 

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

٣٠٥٥٨٣مع 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 
 

    ٠٣٦٤٠٣١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -تى ان تى فى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 محافظة السادس من اكتوبر -مدینة السادس من اكتوبر  -االعالمیة  المنطقة الحرة

 ٤١ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -خدمات تنظیم المھرجانات والمسابقات الفنیھ  -برنامج تلیفزیونى  - ٤١الفئة 
 دون غیرھا ٤١ترفیھیة وجمیع خدمات الفئة 

 
ص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خا -االشتراطات        :      
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 الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج 

 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 
 

    ٠٣٦٤٠٧١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -ھبھ محمد مدحت منیر القیس 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ةالقاھر -مصر الجدیدة  -الكوربة  -ش سیتى  ٥

 ٤١ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٤١جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - ٤١الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

749 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٠٢٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -تى ان تى في 
 :نواــــــــــــــــــالعن

 
 محافظة السادس من اكتوبر -مدینة السادات من أكتوبر  -المنطقة الحرة اإلعالمیة 

 ٤١ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -خدمات تنظیم المھرجاتات والمسابقات الفنیة  -برنامج تلیفزیونى  - ٤١الفئة 
 دون غیرھا ٤١ترفیھیة وجمیع خدمات الفئة 

 
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 
 

    ٠٣٦٥٠٩٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مؤسسة خاصة مؤلفة طبقا لقوانین دولة  -مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع 
 قطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قطر -الدوحة   - ٥٨٢٥ب -ص -شارع اللقطة  -المدینة التعلیمیة  
 ٤١ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٤١جمیع الخدمات الواردة بالفئة  - ٤١الفئة 
 

٣٦٥٠٩٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

751 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنھا طلب رق
 

    ٠٣٦٦١١٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة محدودة  -شركة الشخص الواحد ذ.م.م   -الغوریثما 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
, وحدة فاطمة بنت مبارك و ١١٠٢+١١٠١, مكتب  ١٢+ ١١ط  C ٢ق  ٣٥غرب 

 المتحدةاالمارات العربیة  -آخرین ,ابوظبي  
 ٤١ : المةــــــات العـــفئ

 

التعلیم والتدریب والترفیھ وخدمات التربیة والتعلیم بما فى ذلك توفیر التعلیم  - ٤١الفئة 
والمسابقات واالختبارات والمعلومات والمنافسات خدمات التربیة والتعلیم عبر االنترنت 

بیوتر الخدمات التعلیمیة التى خدمات التعلیم عبر الكمبیوتر خدمات التدریس عبر الكم
اساسھا الكمبیوتر خدمات المعلومات والمشورة واالستشارات المتعلقة بجمیع ما ذكر 

  ٤١انفا 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 
 

    ٠٣٦٦١٢٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 لشخص الواحد ذ م م شركة محدودةشركة ا -الغوریثما 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، وحدة فاطمة بنت مبارك و ١١٠٢+١١٠١، مكتب  ١٢+ ١١ط  C ٢ق  ٣٥غرب 

 ابوظبي ، االمارات العربیة المتحدة -آخرین 
 ٤١ : المةــــــات العـــفئ

 

بما فى ذلك توفیر التعلیم التعلیم والتدریب والترفیھ وخدمات التربیة والتعلیم  - ٤١الفئة 
والمسابقات واالختبارات والمعلومات والمنافسات خدمات التربیة والتعلیم عبر االنترنت 

خدمات التعلیم عبر الكمبیوتر خدمات التدریس عبر الكمبیوتر الخدمات التعلیمیة التى 
ذكر  اساسھا الكمبیوتر خدمات المعلومات والمشورة واالستشارات المتعلقة بجمیع ما

 دون غیرھا ٤١انفا بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٣٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

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

 ٤١ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٤١جمیع الخدمات الواردة بالفئھ رقم   - ٤١الفئة 
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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 
 

    ٠٣٦٦٢٦٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

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

 ھایدیان دستركت بكین الصین -زیزیاكو رود  ٦٦دونغشنغ تكنولوجى بارك  رقم 
 ٤١ : المةــــــات العـــفئ

 

خدمات  -تنظیم وادارة ورشات العمل ( تدریب )   -خدمات التربیة والتعلیم  - ٤١الفئة 
خدمات النوادى (  -انتاج برامج الرادیو والتلفزیون  -نشر الكتب  -المكتبات المتجولة 
حدائق الحیوان  -تاجیر االلعاب والدمى  -اقامة حصص لیاقة بدنیة  -الترفیھ او التعلیم ) 

الترفیھ  -تنظیم المباریات او المنافسات ( للتعلیم او الترفیھ)  -یانصیب ادارة ال -
خدمات االلعاب المقدمة مباشرة  -خدمات معسكرات العطالت ( للترفیھ ) -التلفزیونى 

 دون غیرھا ٤١ادارة الجوالت السیاحیة بالفئة  -من شبكة  كمبیوتر 
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 یة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التجار

 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 
 

    ٠٣٦٦٤٤٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 محافظة الجیزة -مدینة السادس من اكتوبر  -ح المحور المركزى  ٦٥/٣

 ٤١ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٤١ة الخدمات الوارده بالفئھ كاف  - ٤١الفئة 
 

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

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٤٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیھ محدودة -براند شیرد سیرفیسز ال ال سى 
 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

الوالیات  ٣٠١٥٢جورجیا  -كینیساو  ١كوب انترناشیونال درایف سویت ایھ  ١٣٢٥
 المتحدة االمریكیة

 ٤١ : المةــــــات العـــفئ
 

تنظیم دورات وندوات للمجموعات في مجال  -خدمات التربیة والتعلیم  - ٤١الفئة 
التعلیمیة تحدیدا تنظیم برامج تدریبیة في  الخدمات -نصب وصیانة وسالمة السقاالت 

الخدمات التعلیمیة تحدیدا  -نصب وتفكیك أنظمة الوصول المعلقة وأجھزة الدعم الھیكلیة 
الخدمات التعلیمیة تحدیدا خدمات  -تنظیم برامج في مجال السالمة في صناعة االنشاء 

 -لسالمة المتعلقة بھا التدریب في مجال نصب السقاالت واستخدامھا وتفكیكھا وامور ا
توفیر منشورات قابلة للتنزیل عبر االنترنت على ھیئة كتیبات منتجات وادلة إرشادات 

وتوجیھات السالمة وادلة البیانات التقنیة والكتیبات والكراسات المتعلقة بشھادات 
خدمات التدریب في مجال السالمة في  -العمالء جمیعھا في مجال السقاالت والدعامات 

 ٤١اعة االنشاء بالفئة صن
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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 
 

    ٠٣٦٦٩٦٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة عامة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین انجلترا -توماس كوك جروب بي ال سي 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
اتش دي ،  المملكھ  ٤ایھ  ١الدیرزجیت لندن ، اي سي  ٢٠٠، ساوث بیلدینج ٣الدور 

 المتحده 
 ٤١ : المةــــــات العـــفئ

 

توفیر مرافق (تسھیالت) االستجمام وتنظیم الترویج الجماعى تنظیم  - ٤١الفئة 
المنافسات خدمات النوادى اللیلیة وخدمات الدیسكو خدمات مجمعات حماعات السباحة 

لمالھى وحدائق المالھى خدمات قاعات الموسیقى انتاج العروض وشالالت المیاة ا
المسرحیة وعروض النوادى اللیلیة (الكاباریھات) نشر واصدار الكتب والصحف 

والمجالت فیما یتعلق بالسفر توفیر الخدمات المدرسیة لالطفال التعلیم والتدریب فیما 
 ٤١ى والصحة  الواردة بالفئة یتعلق بممارسة التمارین الریاضیة ونظام الحمیة الغذائ

 دون غیرھا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٠٢١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

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

 ٤١ : المةــــــات العـــفئ
 

  - ٤١الفئة 
خدمات التعلیم، توفیر التدریب، الترفیھ، األنشطة الریاضیة والثقافیة، خدمات الترفیھ 

برامج التلفزیونیة المتمثلة في توفیر البرامج والمحتویات الترفیھّیة وبالتحدید األفالم وال
والبرامج السمعّیة والسمعبصرّیة وغیرھا من محتویات الوسائط الرقمّیة وبالتحدید 

مقاطع الفیدیو ومقاطع الصوت والمقاطع السمعبصرّیة والمعلومات فیما یتعّلق 
بالكومیدیا والدراما والحركة (األكشن) والمنوعات والمغامرات والریاضة والتعلیم 

ة الشعبّیة وأنشطة اإلستجمام والمسرحیات الموسیقیة واألحداث الحالّیة والموضة والثقاف
واألخبار الترفیھّیة واألفالم الوثائقّیة والرسوم المتحركة عبر اإلنترنت وشبكات 

االتصاالت اإللكترونّیة وشبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت الالسلكّیة، الخدمات 
زیون الترفیھیة والصور المتحركة لآلخرین من الترفیھیة وبالتحدید توزیع برامج التلف

خالل البث الرقمي عبر اإلنترنت، خدمات الترفیھ على شكل عروض سمعیة وبصریة 
مباشرة وبالتحدید العروض الموسیقّیة والكومیدّیة والمنوعات واألخبار، توفیر 

المجّالت المنشورات اإللكترونیة غیر القابلة للتنزیل عبر االنترنت على شكل الكتب و
والدورّیات والمطوّیات والنشرات اإلخباریة والصحف في عدة مجاالت منھا الفن 

والسیر الذاتیة واألعمال واألطفال والشباب والكومیدیا والفكاھة والدراما واإلقتصاد 
والمال والتعلیم والترفیھ والموضة والخیال والطعام والجغرافیا والھوایات والتاریخ 

الحیاة واألدب والطب والموسیقى والطبیعة والواقع والروایات واألھل والقانون وأسلوب 
والسیاسة والدین والرومنسیة والعلوم والخیال العلمي والتكنولوجیا والمساعدة الشخصّیة 

والروحانّیة والریاضة والسفر، خدمات التصویر الرقمي، توفیر الفیدیو واألفالم 
ن غیر القابلة للتنزیل من خالل خدمة الفیدیو تحت السینمائّیة واألفالم وبرامج التلفزیو

الطلب، خدمات إستئجار الفیدیو واألفالم، إنتاج وتوزیع األفالم السینمائّیة واألفالم 
وبرامج التلفزیون والفیدیو، توفیر البرامج اإلذاعّیة على الخط مباشرة، خدمات نشر 

ة، الخدمات الترفیھّیة وبالتحدید توفیر الملفات السمعیة والفیدیو والوسائط المتعددة الرقمّی
الموسیقى والبرامج السمعّیة المسجلة مسبقة وغیر القابلة للتنزیل متضمنة قصص خیالیة 
وواقعّیة عن مواضیع متعددة ومعلومات في مجال الموسیقى والتعلیق والمقاالت المتعّلقة 

توفیر التعلیقات  فیھا وذلك على الخط مباشرة من خالل شبكة الحاسوب العالمّیة،
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

واألخبار والمعلومات المتعلقة بالمجاالت الموسیقیة والسمعّیة، تقدیم المھرجانات 
والعروض الموسیقّیة المباشرة، خدمات اإلنتاجات الموسیقّیة، توفیر ألعاب الفیدیو على 
الخط مباشرة (اإلنترنت)، توفیر برامج األلعاب غیر القابلة للتنزیل على الخط مباشرة 

اإلنترنت)، نشر الوسائط المتعددة لأللعاب، إنتاج برامج ألعاب الفیدیو وألعاب (
الكمبیوتر، خدمات الترفیھ وبالتحدید العروض المباشرة لالعبي ألعاب الفیدیو، خدمات 

الترفیھ وبالتحدید توفیر الفیدیو على الخط مباشرة (اإلنترنت) متضمنة األلعاب التي 
ترفیھ وبالتحدید توفیر البیئات اإلفتراضّیة حیث یمكن یلعبھا اآلخرون، خدمات ال

للمستخدمین التفاعل ألغراض الترفیھ والتسلیة،  توفیر بوابة موقع الكتروني على شبكة 
اإلنترنت تمكن المستھلكین من الّلعب في ألعاب الكمبیوتر على الخط مباشرة (اإلنترنت) 

لعاب واستراتیجیاتھا، توفیر المعلومات وفي األلعاب اإللكترونّیة ومشاركة تحسینات األ
على الخط مباشرة (اإلنترنت) المتعلقة بألعاب الكمبیوتر وتحسیناتھا، نشر التقییمات، 

توفیر موقع إلكتروني متضمن تصنیفات وتقییمات ونصائح المستخدمین حول األحداث 
تصنیفات والنشاطات في مجاالت الترفیھ والتعلیم، توفیر موقع إلكتروني متضمن ال

والتقییمات المتعلقة بالتلفزیون واألفالم والفیدیو والموسیقى والنصوص والنصوص 
السینمائّیة والكتب ومحتوى ألعاب الفیدیو، معلومات الترفیھ، توفیر األخبار والمعلومات 
والتعلیقات على الخط ماشرة (اإلنترنت) في مجال الترفیھ، المجّالت على الخط مباشرة 

وبالتحدید المدونات المتضمنة معلومات حول الترفیھ، خدمات الترفیھ (اإلنترنت) 
وبالتحدید عرض لمحات عن الموسیقیین والفنانین والفرق عبر توفیر مقاطع الفیدیو 

غیر القابلة للتنزیل تعرض العروض الموسیقّیة على شبكة الحاسوب العالمّیة والواردة 
 دون غیرھا. ٤١بالفئة 

 
 

 
:      منح حق اسبقیة    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 
 

    ٠٣٦٧٠٢٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

 
 الوالیات المتحدة االمریكیة -  ٩٨١٠٩اتل ، واشنطن تیرى افنیو ان ، سی ٤١٠

 ٤١ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعلیم، توفیر التدریب، الترفیھ، األنشطة الریاضیة والثقافیة،  - ٤١الفئة 
خدمات الترفیھ المتمثلة في توفیر البرامج والمحتویات الترفیھّیة وبالتحدید األفالم 

یة والبرامج السمعّیة والسمعبصرّیة وغیرھا من محتویات الوسائط والبرامج التلفزیون
الرقمّیة وبالتحدید مقاطع الفیدیو ومقاطع الصوت والمقاطع السمعبصرّیة والمعلومات 
فیما یتعّلق بالكومیدیا والدراما والحركة (األكشن) والمنوعات والمغامرات والریاضة 

طة اإلستجمام والمسرحیات الموسیقیة واألحداث والتعلیم والموضة والثقافة الشعبّیة وأنش
الحالّیة واألخبار الترفیھّیة واألفالم الوثائقّیة والرسوم المتحركة عبر اإلنترنت وشبكات 

االتصاالت اإللكترونّیة وشبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت الالسلكّیة، الخدمات 
والصور المتحركة لآلخرین من الترفیھیة وبالتحدید توزیع برامج التلفزیون الترفیھیة 

خالل البث الرقمي عبر اإلنترنت، خدمات الترفیھ على شكل عروض سمعیة وبصریة 
مباشرة وبالتحدید العروض الموسیقّیة والكومیدّیة والمنوعات واألخبار، توفیر 

المنشورات اإللكترونیة غیر القابلة للتنزیل عبر االنترنت على شكل الكتب والمجّالت 
ّیات والمطوّیات والنشرات اإلخباریة والصحف في عدة مجاالت منھا الفن والدور

والسیر الذاتیة واألعمال واألطفال والشباب والكومیدیا والفكاھة والدراما واإلقتصاد 
والمال والتعلیم والترفیھ والموضة والخیال والطعام والجغرافیا والھوایات والتاریخ 

الطب والموسیقى والطبیعة والواقع والروایات واألھل والقانون وأسلوب الحیاة واألدب و
والسیاسة والدین والرومنسیة والعلوم والخیال العلمي والتكنولوجیا والمساعدة الشخصّیة 

والروحانّیة والریاضة والسفر، خدمات التصویر الرقمي، توفیر الفیدیو واألفالم 
لتنزیل من خالل خدمة الفیدیو تحت السینمائّیة واألفالم وبرامج التلفزیون غیر القابلة ل

الطلب، خدمات إستئجار الفیدیو واألفالم، إنتاج وتوزیع األفالم السینمائّیة واألفالم 
وبرامج التلفزیون والفیدیو، توفیر البرامج اإلذاعّیة  على الخط مباشرة، خدمات نشر 

رفیھّیة وبالتحدید توفیر الملفات السمعیة والفیدیو والوسائط المتعددة الرقمّیة، الخدمات الت
الموسیقى والبرامج السمعّیة المسجلة مسبقة وغیر القابلة للتنزیل متضمنة قصص خیالیة 
وواقعّیة عن مواضیع متعددة ومعلومات في مجال الموسیقى والتعلیق والمقاالت المتعّلقة 

ات فیھا وذلك على الخط مباشرة من خالل شبكة الحاسوب العالمّیة، توفیر التعلیق
واألخبار والمعلومات المتعلقة بالمجاالت الموسیقیة والسمعّیة، تقدیم المھرجانات 

والعروض الموسیقّیة المباشرة، خدمات اإلنتاجات الموسیقّیة، توفیر ألعاب الفیدیو على 
الخط مباشرة (اإلنترنت)، توفیر برامج األلعاب غیر القابلة للتنزیل على الخط مباشرة 
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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 

الوسائط المتعددة لأللعاب، إنتاج برامج ألعاب الفیدیو وألعاب  (اإلنترنت)، نشر
الكمبیوتر، خدمات الترفیھ وبالتحدید العروض المباشرة لالعبي ألعاب الفیدیو، خدمات 

الترفیھ وبالتحدید توفیر الفیدیو على الخط مباشرة (اإلنترنت) متضمنة األلعاب التي 
د توفیر البیئات اإلفتراضّیة حیث یمكن یلعبھا اآلخرون، خدمات الترفیھ وبالتحدی

للمستخدمین التفاعل ألغراض الترفیھ والتسلیة،  توفیر بوابة موقع الكتروني على شبكة 
اإلنترنت تمكن المستھلكین من الّلعب في ألعاب الكمبیوتر على الخط مباشرة (اإلنترنت) 

یاتھا، توفیر المعلومات وفي األلعاب اإللكترونّیة ومشاركة تحسینات األلعاب واستراتیج
على الخط مباشرة (اإلنترنت) المتعلقة بألعاب الكمبیوتر وتحسیناتھا، نشر التقییمات، 

توفیر موقع إلكتروني متضمن تصنیفات وتقییمات ونصائح المستخدمین حول األحداث 
والنشاطات في مجاالت الترفیھ والتعلیم، توفیر موقع إلكتروني متضمن التصنیفات 

یمات المتعلقة بالتلفزیون واألفالم والفیدیو والموسیقى والنصوص والنصوص والتقی
السینمائّیة والكتب ومحتوى ألعاب الفیدیو، معلومات الترفیھ، توفیر األخبار والمعلومات 
والتعلیقات على الخط ماشرة (اإلنترنت) في مجال الترفیھ، المجّالت على الخط مباشرة 

ونات المتضمنة معلومات حول الترفیھ، خدمات الترفیھ (اإلنترنت) وبالتحدید المد
وبالتحدید عرض لمحات عن الموسیقیین والفنانین والفرق عبر توفیر مقاطع الفیدیو 

غیر القابلة للتنزیل تعرض العروض الموسیقّیة على شبكة الحاسوب العالمّیة والواردة 
 دون غیرھا.٤١بالفئة 

 
 ٣٦٧٠٢١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -الطالب حق اسبقیة منح  -االشتراطات        :      

وغیرھا
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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 
 

    ٠٢٨١٧٨٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/١١/٢٠١٢ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصریة الجنسیة -سمیة عبد الغني صالح 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -مصر القدیمة  -الروضة  -ش المقیاس ٢٧

 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٤٢الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٢الفئة 
 

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 
 

    ٠٣٢٧٣٨٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/١٢/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة توصیة بسیطة  -دوت دیف   -عاطف محمد احمد محمود وشریكھ  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 -شارع البطل احمد عبد العزیز مع شارع الثمار الدور السادس فوق االرضى  ٥٢

 جیزة -العجوزة 
 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٤٢اعمال التوصیف وتطویر برامج الكمبیوتر بالفئة  - ٤٢الفئة 
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 المات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة الع

 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 
 

    ٠٣٤٧٦٩٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -شركة جرین برودكشن 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -الزمالك  -برج لؤلؤة المنصور محمد  -شارع المنصور محمد  ٣

 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٤٢تصمیم برامج كمبیوتر الواردة بالفئة  - ٤٢الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٠٠٤٦ 
 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 

 ٤٢ : المةــــــعات الـــفئ
 

الخدمات العلمیة والتكنولوجیة واألبحاث والتصامیم المتعلقة بھا؛ خدمات  - ٤٢الفئة 
التحالیل واألبحاث الصناعیة؛ تصمیم وتطویر أجھزة وبرمجیات الحاسوب؛ صیانة 

وتطویر وتصمیم برمجیات الحاسوب؛ برمجة الحاسوب؛ تحلیل نظام الحاسوب؛ 
یط المتعلقة بأجھزة االتصاالت بعیدة المدى؛ توفیر البرمجیات خدمات التصمیم والتخط

على اإلنترنت غیر القابلة للتحمیل؛ توفیر االستخدام المؤقت للبرمجیات على اإلنترنت 
غیر القابلة للتحمیل؛ توفیر االستعمال المؤقت للبرمجیات والتطبیقات على اإلنترنت 

ئل؛ خدمات نقل الصوت عبر بروتوكول غیر القابلة للتحمیل لإلرسال الفوري للرسا
اإلنترنت (في او آي بیھ) ومؤتمرات الفیدیو والمؤتمرات الصوتیة؛ توفیر البرمجیات 

غیر القابلة للتحمیل والتي یمكن الوصول إلیھا من خالل شبكة الحاسوب إلدارة تطبیقات 
میل؛ توفیر الحاسوب؛ توفیر برمجیات متصفح اإلنترنت اإللكترونیة غیر القابلة للتح

برمجیات أجھزة االتصاالت النقالة غیر القابلة للتحمیل لتسھیل الوصول  المتحرك إلى 
اإلنترنت عبر الحواسیب والحواسیب النقالة وأجھزة االتصاالت النقالة؛ تصمیم وتطویر 

البرمجیات إلیجاد مجتمع على اإلنترنت للمستخدمین المسجلین للمشاركة في النقاشات 
الجتماعي باإلضافة إلى االنخراط في التواصل االجتماعي؛ استضافة والتواصل ا

المرافق اإللكترونیة لآلخرین لتنظیم وتنفیذ النقاشات من خالل شبكات االتصال؛ مزود 
خدمة التطبیق (ایھ اس بیھ)؛ توفیر واستضافة وإدارة وتطویر وصیانة التطبیقات 

انات؛ مزود خدمة التطبیق (ایھ اس بیھ) والبرمجیات والمواقع اإللكترونیة وقواعد البی
التي توفر برمجیات لتمكین أو تسھیل اإلنشاء والتحریر والتحمیل والتنزیل والوصول 

والعرض والنشر والمشاھدة والترقیم والتدوین والعرض المباشر والربط والشرح 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

المعلومات  والتعلیق والتضمین واإلرسال والمشاركة أو التزوید بالوسائط اإللكترونیة أو
من خالل الحاسوب وشبكات االتصاالت؛ خدمات توفیر واستضافة وإدارة وتطویر 

وصیانة التطبیقات والمواقع اإللكترونیة وقواعد البیانات في مجاالت االتصاالت 
الالسلكیة والوصول المتنقل إلى المعلومات واإلدارة عن بعد للبیانات للتوصیل الالسلكي 

المحمولة بالید والحواسیب الشخصیة واألجھزة اإللكترونیة  للمحتوى إلى الحواسیب
النقالة؛ تصمیم وتطویر البرمجیات لخدمة الشبكات على اإلنترنت التي تمكن 

المستخدمین من نقل ومشاركة بیانات التعریف الشخصیة إلى ومع مواقع متعددة على 
قابلة للتحمیل للتواصل اإلنترنت؛ توفیر االستخدام المؤقت لتطبیقات البرمجیات غیر ال

االجتماعي؛ استضافة المواقع على اإلنترنت لتنفیذ النقاشات التفاعلیة، تحدیدا: المرافق 
التي تتح المستخدمین القدرة على تحمیل وتعدیل ومشاركة الصوت والفیدیو والصور 

ھ الفوتوغرافیة والنصوص والرسوم الجرافیكیة والبیانات؛ البرمجیات كخدمة (اس ایھ ای
اس)؛ خدمات البرمجیات كخدمة (اس ایھ ایھ اس) التي تعرض برمجیات إلرسال 

تنبیھات الرسائل اإللكترونیة عبر شبكة الحاسوب اإللكترونیة؛ خدمات التصمیم 
والھندسة والبحث والتطویر واالختبار في مجال التطبیقات لألجھزة النقالة؛ استضافة 

ي االتصاالت بین األشخاص والمؤسسات البرمجیات لالستعمال بواسطة اآلخرین ف
باستخدام الشبكات الالسلكیة والسلكیة من خالل الحواسیب واألجھزة النقالة؛ 

االستشارات التقنیة في مجال تطویر برمجیات تطبیقات األجھزة النقالة لتوفیر االستخدام 
بار المؤقت لبرمجیات الحاسوب غیر القابلة للتحمیل لتمكین وتطویر وتقییم واخت

وصیانة تطبیقات برمجیات األجھزة النقالة ألجھزة االتصاالت اإللكترونیة النقالة، 
تحدیدا: الھواتف النقالة والھواتف الذكیة والحواسیب المحمولة بالید والحواسیب اللوحیة؛ 

خدمات المعلومات واالستشارات والنصائح المتعلقة بالخدمات المذكورة اعالة الواردة 
 غیرھا دون ٤٢بالفئة 

 
 
 
 
 

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

وعن مقاطع العالمة كال على حدة وفى الوضع العادى Vالتنازل عن حرف  -اسبقیة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

767 
 

 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 
 

    ٠٣٥٨٨٩٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

 
 الجیزة -العجوزة  -ش المراغي  ٤٧

 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ
 

ات خدم -الخدمات العلمیة و التقنیة و خدمات البحث و التصمیم المتعلقة بھا  - ٤٢الفئة 
خدمات تصمیم و تطویر عتاد و برامج الكمبیوتر و  -التحالیل و االبحاث الصناعیة 

 ٤٢جمیع الخدمات الواردة بالفئة رقم 
 

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

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦١١٦٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 جوجل ال ال سى .شركة محدودة المسئولیة مؤسسة طبقا لقانون والیة دیالویر .
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
الوالیات التدة  - ٩٤٠٤٣كالیفورنیا  --باركواى ماونتن فیو  --امفیثیتر  ١٦٠٠
 یة االمریك

 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ
 

تصمیم وتطویر أجزاء الحاسوب التشغیلیة وبرامج الحاسوب، تقدیم  - ٤٢الفئة 
االستخدام المؤقت للبرامج غیر القابلة للتنزیل، تقدیم االستخدام المؤقت للبرامج غیر 

 القابلة للتنزیل لتمكین تحمیل والتقاط وإرسال/نشر وعرض وتعدیل ولعب وتدفق
(التوصیل الذي یقلل من فترة االنتظار أثناء المشاھدة أو االستماع) ومشاھدة ومعاینة 
(العرض المسبق) والعرض للمشاھدة والوسم (التأشیر على)، والتدوین (المدونات) 

والمشاركة ودمج (التالعب) وتوزیع ونشر وإعادة إنتاج، أو غیر ذلك، توفیر الوسائط 
ائط المتعددة والفیدیو واألفالم والصور والصور الضوئیة االلكترونیة ومحتویات الوس

والنصوص والصور الفوتوغرافیة والمحتویات المقدمة من قبل المستخدم و والمحتویات 
الصوتیة (السمعیة) والمعلومات عبر/ من خالل شبكة اإلنترنت أو عن طریق شبكات 

لة للتنزیل لتمكین تبادل اتصاالت أخرى، تقدیم االستخدام المؤقت للبرامج غیر القاب
محتویات الوسائط المتعددة والتعلیقات بین المستخدمین، تقدیم االستخدام المؤقت للبرامج 

الغیر القابلة للتنزیل لتمكین مزودي المحتویات من تعقب محتویات الوسائط المتعددة، 
التحدید البرامج تقدیم االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب التحلیلیة غیر القابلة للتنزیل وب

التي تقدم إحصائیات عن سلوك المشاھدین للفیدیوھات عبر/من خالل االنترنت واألفالم 
والصور والصور الضوئیة والنصوص والصور الفوتوغرافیة واأللعاب وغیرھا من 

المحتویات المقدمة من المستخدمین،استضافة محتویات وسائط متعددة على الخط 
محتویات وسائط متعددة ترفیھیة وتعلیمیة  على الخط  مباشرة لآلخرین، استضافة

مباشرة لآلخرین، استضافة المواقع االلكترونیة للحواسیب، استضافة قواعد البیانات 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

769 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

على الخط مباشرة لآلخرین، استضافة البرامج على الخط مباشرة لآلخرین، استضافة 
قنیة االتصاالت، المدونات االلكترونیة، استشارات تقنیة الحاسوب، استشارات ت

استشارات برامج الحاسوب، استشارات برمجیات الحاسوب، خدمات االستشارات في 
مجال الحوسبة السحابیة، استشارات تصمیم المواقع االلكترونیة، خدمات االستشارات 

)،خدمات االستشارات في مجال استضافة تطبیقات SAASفي مجال البرامج كخدمة (
ومات االستشارات و التقنیة (التكنولوجیا) في مجال البرامج برامج الحاسوب، توفیر معل

لتمكین تحمیل والتقاط ووضع وعرض وتعدیل وتشغیل وتدفق وإظھار ومعاینة 
والتأشیر والتدوین االلكتروني ومشاركة والتالعب وتوزیع ونشر وإعادة إنتاج وتزوید 

ت واألفالم والصور الوسائط االلكترونیة والمحتویات متعددة الوسائط والفیدیوھا
والرسومات والنصوص والصور الفوتوغرافیة والمحتویات الناتجة عن المستخدم 

والمحتویات السمعیة والمعلومات عبر االنترنت وغیرھا من شبكات االتصاالت، توفیر 
معلومات االستشارات و التقنیة (التكنولوجیا) في مجال البرامج لتمكین مشاركة 

ئط والتعلیقات بین المستخدمین، توفیر معلومات االستشارات و محتویات متعددة الوسا
التقنیة (التكنولوجیا) في مجال البرامج لتمكین مزودي المحتویات من تعقب محتویات 

الوسائط المتعددة، توفیر معلومات االستشارات و التقنیة (التكنولوجیا) في مجال البرامج 
دیو على الخط مباشرة واألفالم والصور التي توفر إحصائیات حول سلوك مشاھدي الفی

والرسومات والنصوص والصور الفوتوغرافیة واأللعاب وغیرھا من المحتویات الناتجة 
عن المستخدم، توفیر معلومات االستشارات و التقنیة (التكنولوجیا) في مجال استضافة 

ارات و محتویات وسائط متعددة على الخط مباشرة لآلخرین ، توفیر معلومات االستش
التقنیة (التكنولوجیا) في مجال استضافة محتویات وسائط متعددة ترفیھیة وتعلیمیة  على 

الخط مباشرة لآلخرین، توفیر معلومات االستشارات و التقنیة (التكنولوجیا) في مجال 
استضافة المواقع االلكترونیة للحواسیب، توفیر معلومات االستشارات و التقنیة 

مجال استضافة قواعد البیانات على الخط مباشرة لآلخرین، توفیر (التكنولوجیا) في 
معلومات االستشارات و التقنیة (التكنولوجیا) في مجال استضافة البرامج على الخط 

مباشرة لآلخرین، توفیر معلومات االستشارات و التقنیة (التكنولوجیا) في مجال 
 ون غیرھا.د ٤٢استضافة المدونات االلكترونیة والواردة بالفئة

 
االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 
 

    ٠٣٦١١٦٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالیة  -جوجل ال ال سى. 
 دیالویر .

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

الوالیات المتحدة  - ٩٤٠٤٣امفیثیتر باركواى ، ماونتن فیو ، كالیفورنیا  ١٦٠٠
 االمریكیة 

 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ
 

تقدیم بوابات لمشاركة الفیدیوھات و بالتحدید موقع الكتروني یتضمن   - ٤٢الفئة 
تنزیل یسمح لمستخدمي الموقع االلكتروني االستخدام المؤقت للبرامج غیر القابلة لل

بتحمیل الفیدیوھات على الخط مباشرة (اإلنترنت) لمشاركتھم مع اآلخرین ألغراض 
ترفیھیة وتعلیمیة  ، تصمیم وتطویر أجزاء الحاسوب التشغیلیة وبرامج الحاسوب، تقدیم 

قت للبرامج غیر االستخدام المؤقت للبرامج غیر القابلة للتنزیل، تقدیم االستخدام المؤ
القابلة للتنزیل لتمكین تحمیل والتقاط وإرسال/نشر وعرض وتعدیل ولعب وتدفق 

(التوصیل الذي یقلل من فترة االنتظار أثناء المشاھدة أو االستماع) ومشاھدة ومعاینة 
(العرض المسبق) والعرض للمشاھدة والوسم (التأشیر على)، والتدوین (المدونات) 

لتالعب) وتوزیع ونشر وإعادة إنتاج، أو غیر ذلك، توفیر الوسائط والمشاركة ودمج (ا
االلكترونیة ومحتویات الوسائط المتعددة والفیدیو واألفالم والصور والصور الضوئیة 

والنصوص والصور الفوتوغرافیة والمحتویات المقدمة من قبل المستخدم و والمحتویات 
شبكة اإلنترنت أو عن طریق شبكات الصوتیة (السمعیة) والمعلومات عبر/ من خالل 

اتصاالت أخرى، تقدیم االستخدام المؤقت للبرامج غیر القابلة للتنزیل لتمكین تبادل 
محتویات الوسائط المتعددة والتعلیقات بین المستخدمین، تقدیم االستخدام المؤقت للبرامج 

سائط المتعددة، الغیر القابلة للتنزیل لتمكین مزودي المحتویات من تعقب محتویات الو
تقدیم االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب التحلیلیة غیر القابلة للتنزیل وبالتحدید البرامج 

لحساب و تقدیم تقاریر إحصائیات عن سلوك المشاھدین للفیدیوھات عبر/من خالل 
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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 

االنترنت واألفالم والصور والصور الضوئیة والنصوص والصور الفوتوغرافیة 
من المحتویات المقدمة من المستخدمین،   استضافة محتوى الوسائط واأللعاب وغیرھا 

المتعددة الرقمیة لآلخرین، استضافة محتوى الوسائط المتعددة الرقمیة التعلیمیة 
والترفیھیة لآلخرین ، استضافة المواقع االلكترونیة للحواسیب، استضافة قواعد البیانات 

برامج لتمكین تحمیل والتقاط ووضع  ) خدمات متضمنةSAASعلى االنترنت. كخدمة (
وعرض وتعدیل وتشغیل وتدفق وإظھار ومعاینة والتأشیر والتدوین االلكتروني 

ومشاركة والتالعب وتوزیع ونشر وإعادة إنتاج وتزوید الوسائط االلكترونیة 
والمحتویات متعددة الوسائط والفیدیوھات واألفالم والصور والرسومات والنصوص 

غرافیة والمحتویات الناتجة عن المستخدم والمحتویات السمعیة والصور الفوتو
دون  ٤٢والمعلومات عبر االنترنت وغیرھا من شبكات االتصاالت والواردة بالفئة

 غیرھا.
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 اعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصن

 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 
 

    ٠٣٦١٨٢٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مؤسسة طبقا لقوانین والیة دیالویر -دروببوكس ، انك 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
الوالیات المتحدة  - ٩٤١٠٧براننان ستریت ،  سان فرانسیسكو كالیفورنیا  ٣٣٣

 االمریكیة 
 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ

 

تقدیم خدمة االستخدام المؤقت لسوفتویر الكومبیوتر الغیر قابل للتحمیل  - ٤٢الفئة 
لالستخدام فى اإلنشاء و التوصیل وتحدیث والمعالجة وتحسین وتنظیم وتخزین وعمل 

باك اب ، وتناغم ونقل ومشاركة البیانات والمستندات والملفات والمعلومات والمقال 
ر الفوتوغرافیة والجرافیك والموسیقى والصوت والفیدیو والمحتوى والصور والصو

متعدد االوساط عن طریق شبكة كومبیوتر عالمیة ومحلیة ، والتلیفون المحمول ووسائل 
شبكات االتصال االخرى ؛ تقدیم خدمات لالستخدام المؤقت لسوفتویر الكومبیوتر الغیر 

مل باك آب و/ أو مشاركة البیانات قابل للتحمیل  لتنظیم واعادة عمل وتخزین وع
والمعلومات على و بین األجھزة اإللكترونیة بما في ذلك األصناف التي تحتوي على 

شاشات إلكترونیة ومبرمجة و شاشات عرض وأجھزة استقبال؛ تقدیم خدمة االستخدام 
المؤقت لسوفتویر الكومبیوتر الغیر قابل للتحمیل لإلنشاء ومشاركة المحتوى 

ومات، وتحسین إنتاجیة، والتعاون على الوثائق المشتركة، مع العدید من والمعل
المستخدمین عبر شبكات الكمبیوتر العالمیة والمحلیة؛ تقدیم خدمة االستخدام المؤقت 
لسوفتویر الكومبیوتر الغیر قابل للتحمیل الستخراج وعمل بطاقات التعریف ودلیل 

دیم طریق االتصال من خالل الشبكة مع المعلومات وادارة البیانات عن بعد ، وتق
التطبیقات و/ أو الخدمات من خالل نظام تشغیل الشبكة او باتصال بینى بواقى عبر 

شبكات الحاسوب العالمیة والمحلیة، تقدیم خدمة االستخدام المؤقت لسوفتویر الكومبیوتر 
ادوات تنمیة الغیر قابل للتحمیل لالستخدام فى بیئة الحوسبة السحابیة ، بالتحدید 

) لالستخدام كسطح بینى بواسطة مكونات APIsالسوفتویر وواجھة بینیة مبرمجة (
السوفتویر للتوصیل بعضھا البعض ، الدارة المحتوى الرقمى لالجھزة االلكترونیة 
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 اعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصن

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

السلكیة والالسلكیة للتوصیل وتحدیث والمعالجة وتحسین وتنظیم وتخزین وعمل باك 
البیانات والمستندات والملفات والمعلومات والمقال آب وتناغم وارسال ومشاركة 

والصور والصور الفوتوغرافیة والجرافیك والموسیقى والمحتوى السمعى والفیدیو 
والمحتوى متعدد االوساط؛تقدیم خدمة االستخدام المؤقت لسوفتویر الكومبیوتر الغیر 

نات والمعلومات فى بیئة قابل للتحمیل بتناغم ملفات الكومبیوتر ومجموعة الملفات والبیا
عمل مجمعة ؛ استضافة موقع المجتمع األلكترونى ألجل تدعیم برمجة الكومبیوتر 
وتنمیة سوفتویر الكومبیوتر الدارة المحتوى الرقمى لالجھزة االلكترونیة السلكیة 

والالسلكیة للتوصیل وتحدیث والمعالجة وتحسین وتنظیم وتخزین وعمل باك آب وتناغم 
ركة البیانات والمستندات والملفات والمعلومات والمقال والصور والصور ونقل ومشا

الفوتوغرافیة والجرافیك والموسیقى والمحتوى السمعى والفیدیو ومتعدد االوساط ؛ تقدیم 
بیئة الكمبیوتر االفتراضیة من خالل الحوسبة السحابیة یمكن الوصول إلیھا عن طریق 

مدین؛ تخزین وسائل اإلعالم اإللكترونیة، بالتحدید، اإلنترنت من قبل المستخدمین المعت
البیانات، والمستندات ، الملفات  ، المقال ، الصور ، الصور الفوتوغرافیة ،الجرافیك ، 

الموسیقى ، المحتوى السمعى ، الفیدیو ، المجلدات، الرسائل وغیرھا من البیانات 
وسبة السحابیة؛ تخزین اإللكترونیة؛ خدمات االستشارات الحاسوبیة؛ خدمات الح

) ؛النسخ االحتیاطي للبیانات SAASالبیانات اإللكترونیة؛ خدمات سوفتویر كخدمة (
خارج الموقع استضافة الخوادم؛ تأجیر سوفتویر الكومبیوتر؛ تركیب سوفتویر 

الكمبیوتر؛ صیانة سوفتویر الكومبیوتر؛ تقدیم خدمة االستخدام المؤقت لسوفتویر 
قابل للتحمیل لالستخدام فى خدمات البرید اإللكتروني، وخدمات الكومبیوتر الغیر 

 ٤٢الرسائل اإللكترونیة، ونقل الرسائل االلكترونیة، وجمیع ھذه المنتجات في الفئھ  
 دون غیرھا.
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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 
 

    ٠٣٦٤٦٥٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :جیلالتس إسم طالب

 

 شركة تضامن -شركة اوالد حسن حامد حجازى الستصالح وزراعة االراضى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزه  -العجوزه  -یولیو  ٢٦ش  ٢٠١

 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ
 

دون  ٤٢موقع الكترونى على شبكة المعلومات لعرض منتجات الشركة فئة  - ٤٢الفئة 
 غیرھا

 
فى الوضع العادى على حدى H:      التنازل عن الحرف         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 
 

    ٠٣٦٥٧٨٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة كوریة مساھمة   -ال جي الیكترونیكس انك.، 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ، كوریا  ١٥٠ - ٧٢١سؤول ،  -جو   -ایرو ، یونجدینجیو د -، یوى  ١٢٨

 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البحث والتطویر لتولید الطاقة الكھربائیة الضوئیة البحث والتطویر  - ٤٢الفئة 
لتولید الطاقة عن طریق الطاقة المتجددة الجدیدة خدمات بحث وتطویر محوالت الطاقة 

البطاریات الكھربائیة المستخدمة فى انظمة الطاقة المتجددة الجدیدة المحوالت وشواحن 
بما یتضمن تولید الطاقة الضوئیة بحث وتطویر البطاریات الشمسیة االبحاث المتعلقة 
بالمنتجات الطبیة االبحاث الطبیة خدمات تطویر برمجیات الحواسیب االبحاث التقنیة 

اقع على شبكة االنترنت لالخرین تنزیل استضافة مواقع انترنت انشاء وصیانة المو
برمجیات الحاسوب تحویل بیانات برامج الحاسوب والبیانات (تحویل غیر مادى) 

خدمات تأجیر الحاسوب استرجاع بیانات الحاسوب تأجیر برمجیات الحاسوب خدمات 
تصمیم برمجیات الحاسوب صیانة برمجیات الحاسوب خدمات تحلیل انظمة الحاسوب 

ویر المستلزمات المنزلیة خدمات برمجة الحاسوب خدمات برمجة الحاسوب ابحاث وتط
تحدیدا توفیر المواقع االلكترونیة التى تقدم التقنیات المستخدمة فى مراقبة المنازل 

التحكم وانظمة التشغیل االلى خدمات برمجة الحاسوب تحدیدا توفیر مواقع الكترونیة 
اعل مع انظمة مراقبة المنزل عن بعد وانظمة تقدم تقنیات تمكن المستخدمین من التف

التشغیل االلى تصمیم نركیبات الطاقة الكھربائیة خدمات بحث وتطویر اللقاحات 
واالدویة خدمات االبحاث المتعلقة باالدویة الخام البحوث المتعلقة بامراض البالغین 

ى التطویر االبحاث البكتیریولوجیة خدمات االبحاث المتعلقة بمرض السرطان خدمات
الصیدلى ابحاث صیدالنیة خدمات تقییم المنتجات الصیدالنیة خدمات تقدیم االستشارات 

المتعلقة بعلم الصیدلة خدمات التحلیل الجینى خدمات االبحاث الجینیة خدمات بحث 
وتطویر رقاقات الحمض النووى خدمات التخطیط (تصمیم) المستشفیات خدمات 

بیانات او الوثائق من وسائط مادیة الى الكترونیة تصمیم االبحاث الكیمیائیة تحویل ال
انظمة الحاسوب نسخ برامج الحاسوب تحدیث برمجیات الحاسوب خدمات تأجیر 
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وترجمة برامج الحاسوب خدمات استشاریة فى مجال المكونات المادیة للحاسوب 
ترخیص التصمیم الصناعى خدمات التحكیم خدمات الرقابة فى مجال الملكیة الفكریة 

الملكیة الفكریة استشارات الملكیة الفكریة خدمات تحریر الوثائق االداریة خدمات تحلیل 
المنتجات خدمات تقییم المنتجات خدمات ابحاث وتطویر مصادر الطاقة الكھربائیة 

 دون غیرھا ٤٢الواردة بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقیة -االشتراطات        :      
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 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منھ بالنقل أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٨١٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٩/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة - IDIAشركة معماریو تصمیمات وابتكارات  االبواب 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ةالجیز -الدقى  -من میدان نادى الصید  -ش االسماعلیة من ش میشیل باخوم  ٣

 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٤٢تصمیمات الواردة بالفئة   - ٤٢الفئة 
 

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

    ٠٣٦٥٨٩٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 جوجل ال ال سى .شركة ذات مسئولیة محدودة مؤسسة طبقا لقانون والیة دیالویر .
 :وانــــــــــــــــــالعن

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

 االمریكیة 
 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ

 

خدمات الحاسوب وبالتحدید توفیر محركات البحث للحصول على المعلومات  - ٤٢الفئة 
والرسومات والملّفات والصور عبر إستخدام برامج التعرف بالصور غیر القابلة 

للتنزیل، توفیر محركات البحث على اإلنترنت، توفیر برامج التعرف على الخصائص 
یر القابلة للتنزیل، توفیر برامج التعرف بالصور على على الخط مباشرة (اإلنترنت) غ

الخط مباشرة (اإلنترنت) غیر القابلة للتنزیل، توفیر برامج على الخط مباشرة 
(اإلنترنت) غیر القابلة للتنزیل لإلسترجاع وإستخراج البیانات والمعلومات لآلخرین 

(اإلنترنت) غیر القابلة عبر شبكات الحاسوب العالمیة، توفیر برامج على الخط مباشرة 
للتنزیل للبحث في الھاتف النقال للمستخدم والحاسوب والحاسوب اللوحي وغیرھا من 

أجھزة اإلتصال اإللكتروني وبالتحدید األجھزة الطرفیة الخاصة بالحواسیب القابلة 
لإلرتداء للبیانات والرسوم البیانیة والملفات والصور، توفیر برامج على الخط مباشرة 

إلنترنت) غیر القابلة للتنزیل متضمّنة البرامج التي توفر مساعد شخصي رقمي مدعم (ا
بالصوت، توفیر برامج التعرف الصوتي على الخط مباشرة (اإلنترنت) غیر القابلة 

للتنزیل، خدمات الحاسوب وبالتحدید توفیر محركات بحث تعمل بالتحكم الصوتي 
فیدیو عبر شبكات الحاسوب العالمیة، للحصول على البیانات والصور والصوت وال

توفیر محركات البحث عبر اإلنترنت، توفیر برامج على الخط مباشرة (اإلنترنت) غیر 
القابلة للتنزیل تستخدم في توفیر المعلومات واالتصاالت تعمل بالتحّكم الصوتي، توفیر 

في تنبیھات موقع على شبكة اإلنترنت یوّفر تكنولوجیا تخّول المستخدم من التسجیل 
الوظائف على اإلنترنت وللتقدیم على الوظائف، توفیر موقع على شبكة اإلنترنت یوّفر 

تكنولوجیا تخّول أصحاب العمل من انتقاء المرّشحین األفضل للوظیفة وذلك على أساس 
السیرة الذاتّیة وكلمة البحث، توفیر معلومات جیوغرافیھ وخرائط جیوغرافیھ تفاعلّیة 

وج  إلى الصور عن طریق الجو واألقمار الصناعّیة لألرض والفضاء وبرامج للول
وقیاس عمق المحیطات عبر موقع إلكتروني، توفیر برامج على الخط مباشرة 

(اإلنترنت) غیر القابلة للتنزیل لعرض المعلومات الجیوغرافّیة والخرائط الجیوغرافّیة 
لألرض والفضاء وقیاس عمق  التفاعلّیة والصور عن طریق الجو واألقمار الصناعّیة

المحیطات، تصمیم وتطویر أجزاء الحاسوب التشغیلیة وبرامج الحاسوب، توفیر 
االستخدام المؤقت للبرامج على الخط مباشرة (اإلنترنت) غیر القابلة للتنزیل لتدّفق 
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وتشغیل الصوت والفیدیو والمحتوى المتعدد الوسائط وللتحّكم بالتلفزیون وأجھزة 
وأنظمة األلعاب  ومشّغالت أقراص الفیدیو الرقمّیة ومشغالت الوسائط المراقبة 

المحمولة وأجھزة تدّفق الوسائط الرقمّیة، توفیر برامج على الخط مباشرة (اإلنترنت) 
غیر القابلة للتنزیل لالستخدام في خدمات الحراسة الشخصّیة لآلخرین تعمل عبر أوامر 

ة والكمبیوتر والحاسوب اللوحي والھواتف الذكّیة التحّكم الصوتي عبر الھواتف المحمول
وأجھزة الحاسوب المحمولة بالید وأجھزة الحاسوب الّلوحیة وبالتحدید وبالتحدید اضافة 

المواعید والوصول الى مواعید التقویم واإلنذار وعداد الوقت والمذكرات وعمل 
رة (اإلنترنت) غیر حجوزات المطاعم والسفر والفنادق،  توفیر برامج على الخط مباش

القابلة للتنزیل لمراقبة أنظمة التشغیل المنزلّیة وبالتحدید اإلضاءة واألجھزة ووحدات 
التدفئة وتكییف الھواء وأجھزة اإلنذار وغیرھا من معّدات السالمة والمراقبة المنزلّیة، 

خدمات الدعم التقني وبالتحدید خدمات تشخیص مشاكل أجزاء الحاسوب التشغیلیة 
رامج الحاسوب لمعالجتھا، خدمات الدعم التكنولوجّیة للكمبیوتر وبالتحدید خدمات وب

مكتب المساعدة، خدمات الدعم التقنّیة وبالتحدید تشخیص مشاكل برامج الحاسوب، 
الخدمات الحاسوبیة وبالتحدید خدمات مزود االستضافة السحابیة، خدمات الحاسوب 

بیة الخاصة والعامة، خدمات االستشارات في وبالتحدید تكامل بیئات الحوسبة السحا
) وخدمات IAASمجال تكنولوجیا الحوسبة السحابیة منھا البنیة التحتیة كخدمة (

)،  توفیر أنظمة حاسوبیة افتراضیة PAAS) والمنصة كخدمة (SaaSالبرامج كخدمة (
التحدید وبیئات حاسوبیة افتراضیة من خالل الحوسبة السحابیة، خدمات الدعم التقني وب

خدمات إدارة البنیة التحتیة عن بعد وعلى الموقع لمراقبة وإدارة تكنولوجیا المعلومات 
وأنظمة التطبیقات المتعّلقة بالحوسبة السحابیة العامة والخاصة واإلشراف علیھا، 

) وبالتحدید خدمات استضافة تطبیقات برامج الحاسوب ASPتطبیقات مزود الخدمة (
سحابّیة متضمنة برامج الحاسوب المستخدمة في إنشاء تطبیقات لآلخرین، الحوسبة ال

اإلنترنت ومزامنة وتخزین وأرشفة والنسخ االحتیاطي للبیانات على الخوادم السحابّیة، 
برامج الحاسوب إلدارة وربط الشبكات والتعاون فیما بینھا وتوفیر فرصة الدخول إلى 

امج لنشر األجھزة االفتراضیة إلى البیانات عن بعد، الحوسبة السحابیة متضمنة بر
منصة الحوسبة السحابیة، الحوسبة السحابیة المتضمنة برامج تستخدم في مشاركة 

البیانات وإنشاء بیانات إفتراضّیة ومعالجة البیانات وتحلیلھا، الحوسبة السحابّیة 
ت المتضمنة برامج تستخدم في اإلشراف على شبكات الكمبیوتر المحلیة وإدارة تطبیقا

وأجھزة الحاسوب، وتوزیع تطبیقات الحاسوب، الحوسبة السحابّیة المتضمنة برامج 
تستخدم في إدارة المشاریع وتطویر نماذج التسویق الرقمي التنبؤیة، إدارة وتسھیل 

المؤتمرات واالجتماعات والتوضیحات والجوالت والعروض والمناقشات التفاعلّیة عبر 
) والبنیة التحتیة PAASالحاسوب المنصة كخدمة ( خط المباشرة (اإلنترنت)، خدمات

) المتضمنة منصات برامج SaaS) وخدمات البرامج كخدمة (IAASكخدمة (
الحاسوب إلنشاء تطبیقات اإلنترنت لمزامنة وتخزین وأرشفة والنسخ االحتیاطي 

) والبنیة التحتیة PAASللبیانات على الخوادم السحابّیة، خدمات المنصة كخدمة (
) المتضمنة منصات برامج SaaS) وخدمات البرامج كخدمة (IAASة (كخدم

الحاسوب إلدارة وربط الشبكات والتعاون فیما بینھا وتوفیر فرصة الدخول إلى البیانات 
) وخدمات IAAS) والبنیة التحتیة كخدمة (PAASعن بعد، خدمات االمنصة كخدمة (

وب لنشر األجھزة االفتراضیة ) المتضمنة منصات برامج الحاسSaaSالبرامج كخدمة (
) والبنیة التحتیة كخدمة PAASإلى منصة الحوسبة السحابیة، خدمات المنصة كخدمة (

)IAAS) وخدمات البرامج كخدمة (SaaS المتضمنة منصات برامج الحاسوب لنشر (
) PAASاألجھزة االفتراضیة إلى منصة الحوسبة السحابیة، خدمات المنصة كخدمة (
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) المتضمنة منصات SaaS) وخدمات البرامج كخدمة (IAASیة كخدمة (والبنیة التحت
برامج الحاسوب لنشر األجھزة االفتراضیة إلى منصة الحوسبة السحابیة لمشاركة 

البیانات وإنشاء البیانات االفتراضیة ومعالجة البیانات وتحلیلھا، خدمات المنصة كخدمة 
)PAAS) والبنیة التحتیة كخدمة (IAAS البرامج كخدمة () وخدماتSaaS (

المتضمنة منصات برامج الحاسوب لإلشراف على شبكات الكمبیوتر المحلیة وإدارة 
تطبیقات وأجھزة الحاسوب وتوزیع تطبیقات الحاسوب، خدمات المنصة كخدمة 

)PAAS) والبنیة التحتیة كخدمة (IAAS) وخدمات البرامج كخدمة (SaaS (
رة المشاریع وتطویر نماذج التسویق الرقمي المتضمنة منصات برامج الحاسوب إلدا

التنبؤیة وإدارة وتسھیل المؤتمرات واالجتماعات والتوضیحات والجوالت والعروض 
والمناقشات التفاعلّیة عبر خط المباشرة (اإلنترنت)،  خدمات الحاسوب وبالتحدید إنشاء 

ل لالستخدام فھارس سحابّیة للمعلومات ، توفیر برامج حاسوب غیر القابلة للتنزی
)،  تستخدم في مجاالت الذكاء االصطناعي ومعالجة APIكواجھة برمجة التطبیقات (

اللغة الطبیعیة وتحلیل محتوى الصور والتعرف على الكالم والتعلم العمیق والحوسبة 
عالیة األداء والحوسبة الموزعة والمحاكاة االفتراضیة والتعلم اآللي والحوسبة العنقودیة 

) وبرامج الحاسوب إلدارة الشحنات، التخزین IoTمعلوماتیة لألشیاء (والشبكة ال
االلكتروني للبیانات وبالتحدید تخزین البیانات والوسائط اإللكترونّیة وأرشفتھا 

والمحتوى الرقمي وأرشفتھا، الحوسبة السحابّیة ومركز خدمات البیانات للنسخ 
مل بعد الكوارث وبالتحدید التخزین االحتیاطي للبیانات وغرض استعادة القدرة على الع

اإللكتروني للبیانات وخدمات التخزین ألرشفة البیانات اإللكترونیة، خدمات تخزین 
البیانات اإللكترونّیة وبالتحدید توفیر مواقع لتخزین المحتوى الّرقمي، خدمات تخزین 

ائم على الحوسبة البیانات اإللكترونّیة وبالتحدید توفیر خادم التخزین عن بعد لآلخرین ق
السحابّیة، خدمات االستشارات التقنیة في مجال تخزین البیانات اإللكترونّیة وأرشفتھا 

) وبالتحدید توفیر تخزین البیانات اإللكترونیة IAASلآلخرین، والبنیة التحتیة كخدمة (
ة یمكن الوصول إلیھا عن بعد، خدمات تخزین البیانات اإللكترونّیة على ھیئة إدارة فنی

لخدمات تخزین البنیة التحتیة االفتراضیة، توفیر االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب 
غیر القابلة للتنزیل لتصفح المحتویات الرقمّیة وبرامج الحاسوب واألعمال السمعّیة 

والبصرّیة واألعمال السمعبصرّیة والمنشورات اإللكترونّیة واألفالم والموسیقى 
ستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل إلرسال والوصول إلیھا، توفیر اال

وعرض المحتویات الرقمّیة وبرامج الحاسوب واألعمال السمعّیة والبصرّیة واألعمال 
دون  ٤٢السمعبصرّیة والمنشورات اإللكترونّیة واألفالم والموسیقى والواردة بالفئة 

 غیرھا.
 

 
وغیرھا ١٧٧٢٩٤بطة مع العالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرت
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦١١٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة محدودة  -شركة الشخص الواحد ذ.م.م   -الغوریثما 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
, وحدة فاطمة بنت مبارك و ١١٠٢+١١٠١, مكتب  ١٢+ ١١ط  C ٢ق  ٣٥غرب 

 االمارات العربیة المتحدة -آخرین ,ابوظبي 
 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ

 

خدمات الكمبیوتر عبر االنترنت خدمات ابحاث وتصمیم وتطویر واختبار  - ٤٢الفئة 
وتحدیث وتحسین المنتجات جمیعھا تتعلق ببرمجة الكمبیوتر تصمیم وانشاء وصیاغة 

البرامج الجھزة الھواتف المتحركة برمجة الكمبیوتر صیانة وتحدیث المواقع  وتحدیث
االلكترونیة الخاصة بالدعم الفنى وبوابات المواقع االلكترونیة خدمات مزودى خدمة 

التطبیقات خدمات المعلومات واالستشارات والمشورة المتعلقة بجمیع ما ذكر انفا بما فى 
شبكة أو عبر االنترنت أو الشبكات الخارجیة بالفئة رقم ذلك تقدیم تلك الخدمات عبر ال

٤٢ 
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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 
 

    ٠٣٦٦١٢٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة الشخص الواحد -الغوریثما 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
, وحدة فاطمة بنت مبارك و ١١٠٢+١١٠١, مكتب  ١٢+ ١١ط  C ٢ق  ٣٥غرب 

 آخرین ,ابوظبي االمارات العربیة المتحدة
 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ

 

خدمات الكمبیوتر عبر االنترنت خدمات ابحاث وتصمیم وتطویر واختبار  - ٤٢الفئة 
وتحدیث وتحسین المنتجات جمیعھا تتعلق ببرمجة الكمبیوتر تصمیم وانشاء وصیاغة 

ث البرامج الجھزة الھواتف المتحركة برمجة الكمبیوتر صیانة وتحدیث المواقع وتحدی
االلكترونیة الخاصة بالدعم الفنى وبوابات المواقع االلكترونیة خدمات مزودى خدمة 

التطبیقات خدمات المعلومات واالستشارات والمشورة المتعلقة بجمیع ما ذكر انفا بما فى 
لشبكة أو عبر االنترنت أو الشبكات الخارجیة بالفئة رقم ذلك تقدیم تلك الخدمات عبر ا

٤٢ 
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 النماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة و

 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 
 

    ٠٣٦٦٢٣١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

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

 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٤٢جمیع الخدمات الواردة بالفئھ رقم  - ٤٢الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٧٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

 
 الجیزه  -لمھندسین  -ممر سور نادي الزمالك ا ٢٦

 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٤٢صیانھ برامج التلیفونات المحمولھ الواردة بالفئھ  - ٤٢الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

785 
 

 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 

 
 

 : دم عنھا طلب رقم ق
 

    ٠٣٦٦٩٨٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

 
 الجیزه  -المھندسین  -ممر سور نادي الزمالك  ٢٦

 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٤٢صیانھ برامج التلیفونات الواردة بالفئة  - ٤٢ئة الف
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٨١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

 
 الجیزه  -المھندسین  -ممر سور نادي الزمالك  ٢٦

 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٤٢صیانھ برامج التلیفونات المحمولھ الواردة بالفئة  - ٤٢الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



لیةجھاز تنمیة التجارة الداخ  
 
 
 

787 
 

 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 

 
 

 : رقم قدم عنھا طلب 
 

    ٠٣٦٧٠٢٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

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

 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمیة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم المتعلقة بھا، خدمات  - ٤٢الفئة 
التحالیل واألبحاث الصناعیة، تصمیم وتطویر أجزاء الحاسوب التشغیلیة وبرامج 

)، PAAS) وخدمات المنصة كخدمة (SAASالحاسوب، خدمات البرامج كخدمة (
عبر الخط مباشرة (اإلنترنت)  تتیح بیع محتوى خدمات اإلشتراك  توفیر التسھیالت

التابعة لطرٍف ثالث، توفیر االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل 
لمبیعات محتوى اإلشتراك عبر الخط مباشرة (اإلنترنت)، توفیر اإلستخدام المؤقت 

وإرسال وتوزیع ونسخ  وتنظیم  لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل لتدّفق وبث
ومشاركة الموسیقى والصوت والفیدیو واأللعاب وغیرھا من البیانات، توفیر موقع 
إلكتروني متضمن موسیقى غیر القابلة للتنزیل وأفالم وعروض الرادیو والتلفزیون 

والفیدیو والمعلومات حول الموسیقى واأللبومات والفنانین واألغاني، توفیر اإلستخدام 
لمؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل لإلستخدام في التالیف والتنزیل ونقل ا

وإرسال وتعدیل وإستخراج وتشفیر وفك التشفیر والّلعب وعرض وتخزین وتنظیم 
النصوص والبیانات والصور والملفات السمعیة والفیدیو، توفیر اإلستخدام المؤقت 

مكین المستخدمین  من اإلستماع إلى الصوت لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل لت
وعرض النصوص والفیدیو والمحتویات المتعددة الوسائط، توفیر اإلستخدام المؤقت 
لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل إلنشاء قواعد بیانات قابلة للبحث من المعلومات 

امج محرك البحث والبیانات وتوفیر وصول المستخدم إلیھا، توفیر اإلستخدام المؤقت لبر
غیر القابلة للتنزیل، توفیر اإلستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل لتسلیم 

المحتوى الّالسلكي، توفیر اإلستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل 
للوصول إلى المعلومات على الخط مباشرة (االنترنت)، توفیر اإلستخدام المؤقت 

الحاسوب غیر القابلة للتنزیل للتسّوق على الخط مباشرة (االنترنت)، توفیر  لبرامج
اإلستخدام المؤقت  لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل لتسھیل الدفع وإجراء 

المعامالت على الخط مباشرة (االنترنت)، توفیر اإلستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب 
الدعایة واإلعالن لآلخرین، توفیر اإلستخدام  غیر القابلة للتنزیل لإلستخدام في نشر

المؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل للتخزین اإللكتروني للمعلومات،  توفیر 
اإلستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل لتخزین وتنظیم وتعدیل 
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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 

لقابلة للتنزیل ومشاركة الصور، ،  توفیر اإلستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غیر ا
للتعرف على الصورة وخصائص الكالم (الصوت)،  توفیر اإلستخدام المؤقت لبرامج 
الحاسوب غیر القابلة للتنزیل للتشغیل اآللي للمنازل، توفیر اإلستخدام المؤقت لبرامج 

الحاسوب غیر القابلة للتنزیل لشراء والوصول إلى  األفالم وعروض التلفزیون والفیدیو 
ى والمحتوى متعدد الوسائط ومشاھدتھا، توفیر موقع إلكتروني متضمن والموسیق

تكنولوجیا إلنشاء فیلم شخصي وعروض التلفزیون والفیدیو والقنوات الموسیقّیة 
لإلستماع إلیھا وعرضھا ومشاركتھا، تطویر البرامج، توفیر منصة إستضافة االشبكات 

تنزیل تسمح بارسال وعرض تحمیل متضمنة اإلستخدام المؤقت للبرامج غیر القابلة لل
ونشر وعرض ومشاركة وتدفق  ونسخ األفالم وبرامج التلفزیون وغیرھا من 

المحتویات المتعددة الوسائط والمعلومات والتعلیق علیھا، برامج تطبیقات مزود الخدمة 
) لدمج محتویات الفیدیو في التطبیقات والمواقع APIمتضمنة واجھة برمجة التطبیقات (

كترونّیة، إستضافة محتویات رقمّیة وصور وفیدیوات ونصوص وبیانات ومواقع اإلل
إلكترونّیة وغیرھا من األعمال اإللكترونّیة التابعة لطرٍف ثالث من خالل شبكة اإلنترنت 

أو غیرھا من شبكات الكمبیوتر أو شبكات اإلتصاالت، إستضافة المحتویات الرقمّیة 
لشبكات الّالسلكّیة وشبكات االتصاالت اإللكترونّیة، على شبكات الحاسوب العالمّیة وا

توفیر موقع إلكتروني یمّكن المستخدمین من إرسال وتخزین بشكل مؤقت وإستقبال 
وتنزیل وتدفق وبث وعرض وحذف ونقل ومشاركة المحتوى والنص واألعمال 

انات والملّفات البصرّیة واألعمال السمعّیة واألعمال السمعبصرّیة واألعمال األدبّیة والبی
والوثائق واألعمال اإللكترونّیة، توفیر اإلستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة 

للتنزیل لتمكین المستخدمین من  الوصول إلى برامج الحاسوب وتنزیلھا، توفیر 
اإلستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل التي تولد توصیات مخصصة 

المستخدم، خدمات الحاسوب وبالتحدید خدمات مزود االستضافة بحسب تفضیالت 
السحابیة، تصمیم وتطویر برامج الحاسوب، توفیر اإلستخدام المؤقت لبرامج الحاوسبة 
السحابیة غیر القابلة للتنزیل لإلستخدام في التخزین اإللكتروني للبیانات والواردة بالفئة 

 دون غیرھا.   ٤٢
 

منح الطالب حق اسبقیة      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 
 

    ٠٣٦٧٠٢٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

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

 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمیة والتقنیة وخدمات البحث والتصمیم المتعلقة بھا، خدمات  - ٤٢الفئة 
التحالیل واألبحاث الصناعیة، تصمیم وتطویر أجزاء الحاسوب التشغیلیة وبرامج 

)، PAAS) وخدمات المنصة كخدمة (SAASخدمة (الحاسوب، خدمات البرامج ك
توفیر التسھیالت عبر الخط مباشرة (اإلنترنت)  تتیح بیع محتوى خدمات اإلشتراك 
التابعة لطرٍف ثالث، توفیر االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل 

ام المؤقت لمبیعات محتوى اإلشتراك عبر الخط مباشرة (اإلنترنت)، توفیر اإلستخد
لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل لتدّفق وبث وإرسال وتوزیع ونسخ  وتنظیم 

ومشاركة الموسیقى والصوت والفیدیو واأللعاب وغیرھا من البیانات، توفیر موقع 
إلكتروني متضمن موسیقى غیر القابلة للتنزیل وأفالم وعروض الرادیو والتلفزیون 

موسیقى واأللبومات والفنانین واألغاني، توفیر اإلستخدام والفیدیو والمعلومات حول ال
المؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل لإلستخدام في التالیف والتنزیل ونقل 
وإرسال وتعدیل وإستخراج وتشفیر وفك التشفیر والّلعب وعرض وتخزین وتنظیم 

اإلستخدام المؤقت  النصوص والبیانات والصور والملفات السمعیة والفیدیو، توفیر
لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل لتمكین المستخدمین  من اإلستماع إلى الصوت 
وعرض النصوص والفیدیو والمحتویات المتعددة الوسائط، توفیر اإلستخدام المؤقت 
لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل إلنشاء قواعد بیانات قابلة للبحث من المعلومات 

وتوفیر وصول المستخدم إلیھا، توفیر اإلستخدام المؤقت لبرامج محرك البحث  والبیانات
غیر القابلة للتنزیل، توفیر اإلستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل لتسلیم 

المحتوى الّالسلكي، توفیر اإلستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل 
ى الخط مباشرة (االنترنت)، توفیر اإلستخدام المؤقت للوصول إلى المعلومات عل

لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل للتسّوق على الخط مباشرة (االنترنت)، توفیر 
اإلستخدام المؤقت  لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل لتسھیل الدفع وإجراء 

ؤقت لبرامج الحاسوب المعامالت على الخط مباشرة (االنترنت)، توفیر اإلستخدام الم
غیر القابلة للتنزیل لإلستخدام في نشر الدعایة واإلعالن لآلخرین، توفیر اإلستخدام 

المؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل للتخزین اإللكتروني للمعلومات،  توفیر 
اإلستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل لتخزین وتنظیم وتعدیل 

ة الصور، ،  توفیر اإلستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة للتنزیل ومشارك
للتعرف على الصورة وخصائص الكالم (الصوت)،  توفیر اإلستخدام المؤقت لبرامج 
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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 

الحاسوب غیر القابلة للتنزیل للتشغیل اآللي للمنازل، توفیر اإلستخدام المؤقت لبرامج 
والوصول إلى  األفالم وعروض التلفزیون والفیدیو  الحاسوب غیر القابلة للتنزیل لشراء

والموسیقى والمحتوى متعدد الوسائط ومشاھدتھا، توفیر موقع إلكتروني متضمن 
تكنولوجیا إلنشاء فیلم شخصي وعروض التلفزیون والفیدیو والقنوات الموسیقّیة 

االشبكات لإلستماع إلیھا وعرضھا ومشاركتھا، تطویر البرامج، توفیر منصة إستضافة 
متضمنة اإلستخدام المؤقت للبرامج غیر القابلة للتنزیل تسمح بارسال وعرض تحمیل 

ونشر وعرض ومشاركة وتدفق  ونسخ األفالم وبرامج التلفزیون وغیرھا من 
المحتویات المتعددة الوسائط والمعلومات والتعلیق علیھا، برامج تطبیقات مزود الخدمة 

) لدمج محتویات الفیدیو في التطبیقات والمواقع APIت (متضمنة واجھة برمجة التطبیقا
اإللكترونّیة، إستضافة محتویات رقمّیة وصور وفیدیوات ونصوص وبیانات ومواقع 

إلكترونّیة وغیرھا من األعمال اإللكترونّیة التابعة لطرٍف ثالث من خالل شبكة اإلنترنت 
تضافة المحتویات الرقمّیة أو غیرھا من شبكات الكمبیوتر أو شبكات اإلتصاالت، إس

على شبكات الحاسوب العالمّیة والشبكات الّالسلكّیة وشبكات االتصاالت اإللكترونّیة، 
توفیر موقع إلكتروني یمّكن المستخدمین من إرسال وتخزین بشكل مؤقت وإستقبال 

وتنزیل وتدفق وبث وعرض وحذف ونقل ومشاركة المحتوى والنص واألعمال 
ل السمعّیة واألعمال السمعبصرّیة واألعمال األدبّیة والبیانات والملّفات البصرّیة واألعما

والوثائق واألعمال اإللكترونّیة، توفیر اإلستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غیر القابلة 
للتنزیل لتمكین المستخدمین من  الوصول إلى برامج الحاسوب وتنزیلھا، توفیر 

یر القابلة للتنزیل التي تولد توصیات مخصصة اإلستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غ
بحسب تفضیالت المستخدم، خدمات الحاسوب وبالتحدید خدمات مزود االستضافة 

السحابیة، تصمیم وتطویر برامج الحاسوب، توفیر اإلستخدام المؤقت لبرامج الحاوسبة 
والواردة بالفئة  السحابیة غیر القابلة للتنزیل لإلستخدام في التخزین اإللكتروني للبیانات

 دون غیرھا.٤٢
 

 ٣٦٧٠٢٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقیة  -االشتراطات        :      
وغیرھا
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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 
 

    ٠٣٦٧٤٠٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

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

 ٤٢ : المةــــــات العـــفئ
 

التخزین اإللكتروني للنصوص واألعمال األدبّیة والصور واألعمال  - ٤٢الفئة 
صرّیة واألعمال السمعّیة واألعمال السمعبصرّیة والبیانات والملفات والمستندات الب

واألعمال اإللكترونّیة، نقل بیانات المستندات من الصیغة الموجودة بجھاز حاسوب إلى 
آخر، توفیر محركات بحث، توفیر منصات البحث للسماح للمستخدمین بطلب واستالم 

واألعمال السمعیة واألعمال السمعبصریة  المحتوى والنص واألعمال البصریة
واألعمال األدبیة والبیانات والملفات والمستندات واألعمال اإللكترونیة، توفیر موقع 
إلكتروني یمكن المستخدم من إرسال وتخزین وإستقبال وتنزیل وتدفق وبث وعرض 

ل وتنسیق ونقل ومشاركة النصوص واألعمال األدبیة واألعمال البصریة واألعما
السمعیة واألعمال السمعبصریة والبیانات والملفات والمستندات واألعمال اإللكترونیة 

 دون غیرھا. ٤٢والواردة بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقیة -االشتراطات        :      
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 ت التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالما

 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 
 

    ٠٢٨٢٧١٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٧/١٢/٢٠١٢ 
 :التسجیل طالبإسم 

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى -شركة مطاعم التمارا 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ٦مدینة  - ٣الحى الثانى مجاورة رقم  -مدینة الشیخ زاید  - ١٢محل رقم  -زاید دوم 

 مصر -الجیزة  -اكتوبر 
 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ

 

خدمات تقدیم الطعام والشراب واالیواء المؤقت ، خدمات المطاعم ، خدمات  - ٤٣ئة الف
المطاعم لتناول الماكوالت فى المحل ذاتھ ( السیت ان ) او خارجھ ( التیك اواى ) 

ویوجھ خاص الماكوالت والمشروبات والحلویات الشرقیة ، وخدمات الكافتیریات ( 
شوب وخدمات الكتیرنج ( للطعام والشراب ) ، المقاصف ) وصالونات الشاى والكوفى 

خدمات مطاعم الخدمة الذاتیة ( سیلف سیرفس ) ، خدمات السناك بارز ( االكالت 
الخفیفة ) ، خدمات توصیل الطلبات للمنازل ( ھوم دلیفرى ) للوجبات والمشروبات 

 ٤٣وبوجھ خاص الماكوالت والمشروبات الشرقیة وھذه الخدمات الواردة بالفئة 
 

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

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٩١٧٧٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٣/٠٨/٢٠١٣ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة لبنانیة-شركة غییاة ھولدنج  ش م ل 
 :نواــــــــــــــــــالعن

 
 بنایة نھرا .تحویطة فرن الشباك .بیروت لبنان 

 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المقاھى والمطاعم وتوفیر االطعمة والمشروبات وخدمات االیواء  - ٤٣الفئة 
 دون غیرھا ٤٣المؤقت وھذة الخدمات واردة بالفئة 

 
---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 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنھا
 

    ٠٣٠٥٦٠٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٨/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مؤسسة فردیة تاسست وقائمة طبقا لقوانین المملكة العربیة  -مؤسسة ماما نورة للتجارة 
 السعودیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، المملكة  ١١٥٤٥، طریق الملك فھد مركز الجفال ، الریاض  ٦٠٤٠٣ص . ب 
 العربیة السعودیة 

 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ
 

المقاھى الكافتیریات المقاصف (الكانتینات) خدمات تقدیم الطعام والشراب  - ٤٣الفئة 
المطاعم مطاعم الخدمة الذاتیة مطاعم تقدیم الوجبات الخفیفة وھذة الخدمات واردة بالفئة 

 دون غیرھا ٤٣
 

التنازل عن نورة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:       االشتراطات       
noura على حدة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣١٨٣٢٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠٥/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة اماراتیة  -ایثوس المحدودة  
 :انوــــــــــــــــــالعن

 
مركز دبى المالي العالمي ص .ب  -لیبرتى ھاوس  - ٨طابق  ٨١٧و  ٨١٦مكتب 

 االمارات العربیة المتحدة  -دبى  ٥٠٦٧٢٤
 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٤٣جمیع خدمات الفئة   - ٤٣الفئة 
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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 
 

    ٠٣٣٢٠٠٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٣/٠٣/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة تأسست وقائمة  طبقا لقوانین كندا -شركة دیب أن دیب انك 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
میسیسوغا اونتاریو  ٤واى  ٤دبلیو  ٤ال  ٣٠٠سویت  ٩اوربیتو درایف مبنى  ٥٠٤٠

 كندا
 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 -دمات توفیر االطعمة والمشروبات والحلویات (المطاعم والكافیتریات) خ - ٤٣الفئة 
تسھیل طلب االمدادات لمدیرین المطاعم -ومحالت تقدیم الطعام والشراب والحلویات 

مقاھى -ادارة شاحنات الغذاء  -والمقاھى ومحالت تقدیم الطعام والشراب والحلویات
 غیرھادون  ٤٣الشوكوالتة وخدمات االمتیاز 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 
 

    ٠٣٣٤٤٣٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٤/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مقفلة -رومانز بیتزا (بریتوریا ) سى سى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، جنوب  ٠١٥٧، سینتوریون ،  ٥٦فنتورى كریسنت ، ھینوبسبارك اكس  ٢٤ -٢٢

 افریقیا
 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ

 

خدمات توفیر الطعام والشراب واالقامھ المؤقتھ وھذه الخدمات وارده بالفئھ  - ٤٣الفئة 
 دون غیرھا ٤٣

 
 ROMAN,Sالتنازل عن مقطعى العالمة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

PIZZA 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 
 

    ٠٣٤٩٤٩٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠٣/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -سابسا للصناعات البالستیكیة والسدادات المعدنیة  -یوسف طلعت عطوان و شركاه 
 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة  -در المنطقة الصناعیة الرابعة مدینة ب ٣٧القطعة 
 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ

 

الخدمات السیاحیة و خدمات المطاعم و الكافتیریات و جمیع الخدمات  - ٤٣الفئة 
 دون غیرھا ٤٣الواردة بالفئة 

 
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 ریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةج

 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
 

    ٠٣٦٠٨٣٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 الفولي جروب ( ش ذ م م ) شركة ذات مسئولیة محدودة
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ش جامعھ الدول العربیھ المھعندسین  ٩٢

 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا  ٤٣الفئة خدمات المطاعم الوارده ب - ٤٣الفئة 
 

التنازل عن البیان التجارى كافیة اند رستوران  -االشتراطات        :      منح حق خاص على اللوان 
RESTAURANT & CAFE
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٠٨٦٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مؤسسة فردیة تأسست وقائمة طبقا لقوانین  -بوسني لتقدیم الوجبات معطم الریف ال
 المملكة العربیة السعودیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الریاض ، حي عرقھ ، طریق االمیر مشعل بن عبد العزیز ، المملكھ العربیھ السعودیھ 
 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ

 

المشروبات االیواء المؤقت وجمیع الخدمات الوارده خدمات توفیر االطعمھ و - ٤٣الفئة 
 دون غیرھا ٤٣بالفئة رقم 

 
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 
 

    ٠٣٦١٢٨٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٣/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة  -فردى   -ایمن حسینى  اللیثى حماد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 جیزة  -امبابھ  -مدینة التحریر  -  ١٦ش  ٦٤

 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٤٣مطعم وكوفى شوب الوزارد بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

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

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٢٥٨٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٤/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة  - FOOD BOXفوود بوكس 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 محافظة القاھرة  -شیراتون  - ١٢شقة  -شارع فؤاد ثابت  - ٩عمارة رقم 

 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٤٣خدمات وتوفیر االطعمة والمشروبات بالفئة رقم  - ٤٣الفئة 
 

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

 
 

 : عنھا طلب رقم  قدم
 

    ٠٣٦٣٤٨٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

تأسست وقائمة طبقا لقوانین دولة  -سفیر الدولیة الدارة الفنادق والمنتجعات ش .ذ .م .م 
 االمارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات  -دبي  -بزنس باى  - ملك الصیاح وابناؤه لالستثمار - ١٦١٢مكتب رقم 
 العربیة المتحدة

 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفیر االطعمة والمشروبات ، االیواء المؤقت وجمیع المنتجات  - ٤٣الفئة 
  ٤٣الواردة  بالفئة رقم 
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 اذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنم

 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 
 

    ٠٣٦٤٠٨٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة  -فرد   -عبد اهللا محمد فرج مشعل 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الغربیھ  -ملك وھیبھ فتحى مصطفى شتا   -حارة حجلھ  -الجانبیة  -طنطا 

 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٤٣خدمات مطاعم الواردة بالفئة رقم  - ٤٣الفئة 
 

التنازل عن كلمة  -راطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  االشت
كال على حدى  ADSالتنازل عن البیان التجارى وعن الحروف ایھ دى اس   -عدس على حدى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٥١٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل سم طالبإ
 

شركة محدودة المسؤولیة  -سیشوان زیانجتیانشیا ریستورانت مانجمنت لیمتد كومبانى 
 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین الصین

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تك زون ، شینجدو  -شینكسیانشو نورث رود ، ھاى  ٢١، رقم  ١، بیلدنج  ٤رقم رقم 
 سیتى ، الصین 

 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المقاھى ، خدمات الكافتیریات ، خدمات المقاصف ، خدمات الفنادق  - ٤٣الفئة 
، خدمات المطاعم ، خدمات البارات ، تاجیر قاعات االجتماعات ، خدمات دور المسنین 

، تاجیر الكراسى والمناضد ومالءات المناضد واالوانى الزجاجیة ، خدمات مطاعم 
تیة ، خدمات مطاعم الوجبات الخفیفة ، خدمات مطاعم الواشوكو (طعام الخدمة الذا

 دون غیرھا ٤٣یابانى) خدمات استضافة االطفال (دور الحضانة) الواردة بالفئة 
 

التنازل عن رسم الكرة االرضیة  -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 
 

    ٠٣٦٥٠٦٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

  ٢٠١٧لسنة  ٧٢شركة مساھمة مصریة وفقا لقانون  -الوفرة للمنتجات الغذائیة  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 مدینة نصر   -  ٢شقة  -الطابق االول   -شارع حسنین ھیكل  ٥٧

 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٤٣كوفى شوب بالفئة رقم مطعم و  - ٤٣الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
٣٦٤٠٢٨العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٠٦٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ٢٠١٧لسنة ٧٢شركة مساھمة وفقا لقانون  -نتجات الغذائیة الوفرة للم
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 م . نصر  -٢شارع حسنین ھیكل الطابق االول شقة  ٥٧

 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٤٣مطعم وكوفى شوب الوارد بالفئة   - ٤٣الفئة 
 

العالمة مرتبطة   --لوان الموضحة بالنماذج  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األ
وغیرھا  ٣٦٥٠٦٤بالعالمة 
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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 
 

    ٠٣٦٥٣٧٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 سعودى الجنسیة -فردى -سعد بن على بن محمد القحطانى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ابھا المملكة العربیھ السعودیھ

 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٤٣مطعم لتجھیز الوجبات واالغذیھ بالفئة  - ٤٣الفئة 
 

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

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٥٩٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٣/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة  -محمد عبد االمیر قبازرد وشركائھ ذم م  -شركة دوز كافیة للمأكوالت الخفیفھ 
 ذات مسئولیھ محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانین الكویت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، ١، مجمع الصقر ، محل رقم  ٣٩، مبنى  ٦شارع مبارك الكبیر ، قطعھ 
 الكویت -رضى الدوراال

 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفیر االطعمھ والمشروبات االیواء المؤقت وجمیع الخدمات الواردة  - ٤٣الفئة 
 دون غیرھا ٤٣بالفئة 
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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 
 

    ٠٣٦٦٣٨٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة -فردى  -كشرى سبایسى  -محمود فرج احمد عثمان 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
برج ایوب بركة تقاطع جمیلھ بوحریت وادیب معقد السیوفى شماعھ قسم  ٤محل رقم 

 المنتزة االسكندریة
 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 ن غیرھا) دو٤٣مطعم و كوفى شوب الوارد بالفئة ( - ٤٣الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 تجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات 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 
 

    ٠٣٦٦٩٦٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة عامة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین انجلترا -توماس كوك جروب بي ال سي 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
اتش دي ، المملكھ  ٤ایھ  ١الدیرزجیت لندن ، اي سي  ٢٠٠، ساوث بیلدینج  ٣الدور 

 المتحده 
 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ

 

خدمات وكاالت السفر لترتیب االقامة المؤقتة خدمات الفنادق واالقامة   - ٤٣الفئة 
القامة واالفطار خدمات الفنادق والمنتجعات الفندقیة خدمات باقة العطالت وترتیب ا

المؤقتة خدمات االقامة المؤقتة وھى حجز واستئجار الفیالت والمنازل والعقارات 
والشقق تأجیر اماكن االقامة فى الفنادق المنازل السیاحیة حجز اماكن االقامة المؤقتة 

خدمات توفیراالطعمة والمشروبات خدمات المطاعم خدمات التموین باالطعمة 
لبارات) وصاالت الكوكتیل خدمات الحانات (بارات) والمشروبات خدمات الحانات (ا

النبیذ خدمات نادى النبیذ توفیر المؤتمرات والمناسبات واالجتماعات والحلقات الدراسیة 
ومرافق (تسھیالت) المعارض توفیرمرافق (تسھیالت) الوالئم والمأدبات والفاعلیات 

یر استعراض للمعلومات فیما االجتماعیة تنظیم و/ او توفیر دور الحضانة النھاریة توف
یتعلق باالقامة المؤقتة عن طریق شبكات الكمبیوتر وشبكات المعلومات العالمیة الورادة 

 دون غیرھا ٤٣بالفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

812 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٨٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن  -كة مولفیرا للتصدیر حازم بسیونى وشری
 :وانــــــــــــــــــالعن

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

 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٤٣جمیع الخدمات الواردة بالفئھ رقم  - ٤٣الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن رسم النجوم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

813 
 

 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 
 

    ٠٣٦٧٠١٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شامینا للمأكوالت السوریة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مدنیة نصر  -المنطقة السادسة  -ش محمد حسنین ھیكل  ٤٢

 ٤٣ : مةالــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٤٣مطعم وكوفى شوب الوارد بالفئة   - ٤٣الفئة 
 

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



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

814 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٠٨٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیھ محدوده  -شركة الكینج جروب للمشروعات السیاحیھ  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 -مساكن شیراتون  -الدور االرضي  - ٢محل رقم  -المركز التجاري كایرو كومبیلیكس 

 القاھرة
 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٤٣ة بالفئة المطاعم الوارد - ٤٣الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

815 
 

 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 
 

    ٠٣٦٧٤٣٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة -جریل انتربرایزس بتى لیمتد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
ماتا ، نیو ساوث وایلز ستاشون ستریت ویست بارا ٦٠،  ١٦ایكلبس تاور ، الدور 

 استرالیا - ٢١٥٠
 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ

 

خدمات توفیر المشروبات واالطعمة والشراب المطاعم وخدمات المطاعم  - ٤٣الفئة 
بما فى ذلك خدمات المطاعم لتناول الطعام الداخل وفى خدمات الوجبات السریعة 

ال تیك اوى للمشروبات واالطعمة  خدمات المطاعم لتقدیم الوجبات السریعة خدمات
خدمات االستشارات والمشورة والمعلومات المتعلقة باالغذیة والمشروبات خدمات 
الضیافة (الطعام والشراب) اعداد الوجبات الخفیفة (التیك اوى) والوجبات السریعة 

خدمات المعلومات عبر االنترنت والخدمات االستشاریة المتعلقة بتوفیر الطعام 
اب خدمات المطاعم عبر االنترنت لتقدیم الوجبات السریعة الخدمات المتعلقة والشر

بالتیك اوى للمشروبات وخدمات حجز المطاعم الخدمات التى تقدمھا المطاعم والفنادق 
والمقاھى والكافتیریات والحانات وصاالت الكوكتیل المجمعة ومطاعم الوجبات السریعة 

بات الخفیفة والمشاوى والمقاصف خدمات التزوید والمحالت التجاریة والبارات الوج
بالطعام والشراب وجمیع الخدمات االخرى فى ھذة الفئة الخاصة بى وتقدیم وتوفیر 

 دون غیرھا ٤٣المواد الغذائیة والمشروبات الواردة بالفئة 
 



لداخلیةجھاز تنمیة التجارة ا  
 
 
 

816 
 

 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 - ٩٤٣د عد

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٤٣٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة -جریل انتربرایزس بتى لیمتد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
ستاشون ستریت ویست باراماتا ، نیو ساوث وایلز  ٦٠،  ١٦ایكلبس تاور ، الدور 

 استرالیا - ٢١٥٠
 ٤٣ : المةــــــات العـــفئ

 

شروبات واالطعمة والشراب المطاعم وخدمات المطاعم خدمات توفیر الم - ٤٣الفئة 
بما فى ذلك خدمات المطاعم لتناول الطعام الداخل وفى خدمات الوجبات السریعة 

خدمات المطاعم لتقدیم الوجبات السریعة خدمات ال تیك اوى للمشروبات واالطعمة 
ت خدمات خدمات االستشارات والمشورة والمعلومات المتعلقة باالغذیة والمشروبا

الضیافة (الطعام والشراب) اعداد الوجبات الخفیفة (التیك اوى) والوجبات السریعة 
خدمات المعلومات عبر االنترنت والخدمات االستشاریة المتعلقة بتوفیر الطعام 

والشراب خدمات المطاعم عبر االنترنت لتقدیم الوجبات السریعة الخدمات المتعلقة 
ات حجز المطاعم الخدمات التى تقدمھا المطاعم والفنادق بالتیك اوى للمشروبات وخدم

والمقاھى والكافتیریات والحانات وصاالت الكوكتیل المجمعة ومطاعم الوجبات السریعة 
والمحالت التجاریة والبارات الوجبات الخفیفة والمشاوى والمقاصف خدمات التزوید 

لخاصة بى وتقدیم وتوفیر بالطعام والشراب وجمیع الخدمات االخرى فى ھذة الفئة ا
 دون غیرھا ٤٣المواد الغذائیة والمشروبات الواردة بالفئة 

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

817 
 

 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 
 

    ٠٢٨١٧٨٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/١١/٢٠١٢ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فردى  -مصریة الجنسیة    -سمیة عبد الغني صالح 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -مصر القدیمة  -الروضة  -شارع المقیاس ٢٧

 ٤٤ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٤٤الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

818 
 

 العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة جریدة

 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 
 

    ٠٣٦٣٤٨٩ 
 خ :ــــــــــــــــــیبتار

 

٠٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

تأسست وقائمة طبقا لقوانین دولة  -سفیر الدولیة الدارة الفنادق والمنتجعات ش .ذ .م .م 
 االمارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات  -دبي  -بزنس باى  -ملك الصیاح وابناؤه لالستثمار  - ١٦١٢مكتب رقم 
 ة المتحدةالعربی

 ٤٤ : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات الطبیة ، الخدمات البیطریة ، خدمات العنایة الصحیة والمحافظة  - ٤٤الفئة 
على الجمال للكائنات البشریة او الحیوانات ، خدمات الزراعة والبستنة والغابات ، 

 ٤٤وجمیع الخدمات الواردة  بالفئة رقم 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

819 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : عنھا طلب رقم  قدم
 

    ٠٣٦٥٢٥٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مصرى  -فرد  -احمد فریز محمد المھدى عطیة  -االسراء لالستیراد والتصدیر  
 الجنسیة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -السیدة زینب  -ش إسماعیل اباظة  ٢٦
 ٤٤ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٤٤جمیع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٤٤الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

820 
 

 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 
 

    ٠٣٦٥٦٢٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -رما الدارة الصیدلیات شركة دى فا
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة -الھرم  -مریوطیة  - ٢شقة  -برج النور  -ش مسجد النور  ٣

 ٤٤ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٤٤صیدلیات بالفئة  - ٤٤الفئة 
 

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



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

821 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھ - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٣٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

 
 ٩٠٦حجزة   -الدور التاسع  -ھرة القا -عابدین  -شارع الشركات  ٩

 ٤٤ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٤٤جمیع الخدمات الواردة بالفئھ رقم   - ٤٤الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

822 
 

 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 
 

    ٠٣٦٦٥٤٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠١/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ة مساھمة مصریةشرك  -معامل حساب للتحالیل الطبیة  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 

 ٤٤ : المةــــــات العـــفئ
 

  ٤٤معامل تحالیل  بالفئة  - ٤٤الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

823 
 

 الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج 

 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 
 

    ٠٣٦٧٧٣٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤسسة طبقا لقانون االستثمار رقم  -شركھ میرك لیمتد 
 ١٩٨١لسنة  ١٥٩

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -النزھھ  -مساكن شیراتون  -شارع امتداد عبدالحمید بدوى  -١١٥٠مربع  ٤رقم 
 القاھره 

 ٤٤ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٤٤كافة الخدمات الواردة بالفئة  - ٤٤الفئة 
 

التنازل عن رسم  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
السماعة فى الوضع العادى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٧٣٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة   -شركھ میرك لیمتد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھره  -النزھھ  -مساكن شیراتون  -شارع امتداد عبدالحمید بدوى  ١١٥٠مربع  ٤رقم 

 ٤٤ : المةــــــات العـــفئ
 

 رھادون غی ٤٤كافة خدمات الفئة  - ٤٤الفئة 
 

االشتراطات        :       منح حق خاص على االلوان
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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 
 

    ٠٣٥٠٠٤٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٩/٠٤/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

 
 ام دى امستردام ، ھولندا  ١٠٨٢،٨٨كالود دیبوسیالن 

 ٤٥ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التواصل االجتماعي على اإلنترنت وأیضا لغایات الترفیھ؛ خدمات  - ٤٥الفئة 
التواصل االجتماعي المرتكزة على اإلنترنت؛ خدمات التواصل االجتماعي على 

لیھا بواسطة تطبیقات األجھزة النقالة القابلة للتحمیل أو اإلنترنت التي یمكن الوصول إ
من خالل المواقع اإللكترونیة على اإلنترنت؛ الخدمات القانونیة؛ خدمات األمن لحمایة 
الممتلكات واألفراد؛ خدمات التعارف االجتماعي والتواصل والمواعدة؛ توفیر خدمات 

صل االجتماعي والمواعدة؛ خدمات التعارف التى  ترتكز على اإلنترنت وخدمات التوا
التواصل االجتماعي على اإلنترنت لتسھیل التعارف االجتماعي أو التفاعالت بین 

األفراد؛ خدمات التواصل االجتماعي المقدمة من خالل اإلنترنت أو شبكات الحاسوب 
أو االتصاالت األخرى؛ توفیر المعلومات في مجال التواصل االجتماعي؛ خدمات 

االجتماعي، تحدیدا: توفیر الفرص لتبادل المعلومات والمحادثات بواسطة التواصل 
مشاھدي المنتجات؛ توفیر التحقق من معلومات التعریف الشخصیة؛ خدمات التحقق من 

المستخدم؛ خدمات التحقق من التعریف؛ توفیر قواعد بیانات الحاسوب على اإلنترنت 
ت في مجال التواصل االجتماعي؛ خدمات وقواعد البیانات القابلة للبحث على اإلنترن

المعلومات واالستشارات والنصائح المتعلقة بالخدمات المذكورة سابقا. الواردة بالفئة 
 دون غیرھا ٤٥

   
 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواردة 
 )٤٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئھ) بالفــــــــ
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

v فى الوضع العادى وعن مقاطع العالمة كال على حدة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٤٦١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مؤسسة خیریة التھدف الى الربح -مؤسسھ كوجى  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 قلیوبیھ  -شبرا البلد  -خلف كلیة الزراعھ  -ش حمد على  ٥٥

 ٤٥ : المةــــــات العـــفئ
 

لخیریھ الغیر ربحیھ بوصفھا من الخدمات الشخصیھ المؤسسات ا - ٤٥الفئة 
 ٤٥واالجتماعیھ الوارده بالفئھ 

 
-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 
 

    ٠٣٦٤٤٦٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠١/٢٠١٨ 
 :لالتسجی إسم طالب

 

 مؤسسة التھدف الى الربح -مؤسسھ كوجى   
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 قلیوبیھ  -شبرا البلد  -خلف كلیة الزراعھ  -ش حمد على  ٥٥

 ٤٥ : المةــــــات العـــفئ
 

المؤسسات الخیریھ بوصفھا من الخدمات الشخصیھ واالجتماعیھ  الوارده  - ٤٥الفئة 
 ٤٥بالفئھ 

 
-:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة        االشتراطات 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

829 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤٦٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

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

 ٤٥ : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االرشاد واالستقبال الشخصى ، خدمات التواصل االجتماعى ،  - ٤٥الفئة 
في مجاالت خدمات منسق االزیاء الشخصى ، توفیر المعلومات واالخبار والتعلیقات 

) ٤٥القانون والموضة والتصامیم واسالیب حیاة الناس والتنمیة الذاتیة الواردة بالفئة (
 دون غیرھا 

 
 ٣٤٦٥٧٧العالمة 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 
 

    ٠٣٦٧٠٢٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

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

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

 ٤٥ : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات القانونیة خدمات االمن لحمایة الممتلكات المادیة واالفراد الخدمات  - ٤٥الفئة 
االجتماعیة والفردیة التى یقوم بھا االخرون من اجل تلبیة حاجات االفراد خدمات 

التواصل االجتماعى فى مجال الترفیھ خدمات التواصل االجتماعى فى مجال الترفیھ 
ل الترفیھ والمقدمة عبر موقع الكترونى وشبكات خدمات التواصل االجتماعى فى مجا

االتصاالت توفیر موقع الكترونى للتواصل االجتماعى الغراض الترفیھ توفیر على 
الخط مباشرة (االنترنت) قواعد بیانات الحاسوب وقواعد بیانات قابلة للبحث على الخط 

ادقة للمستخدم مباشرة (االنترنت) فى مجال التواصل االجتماعى توفیر خدمات المص
 دون غیرھا  ٤٥بخصوص معامالت التجارة االلكترونیة والواردة بالفئة رقم 

 
االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقیة 
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 یة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التجار

 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 
 

    ٠٣٦٧٠٢٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركھ امریكیة مؤسسة طبقا لقوانین والیة نیفادا -ز ، انك امازون تكنولوجی
 :وانــــــــــــــــــالعن

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

 ٤٥ : المةــــــات العـــفئ
 

األفراد، الخدمات القانونّیة، خدمات األمن لحمایة الممتلكات المادّیة و - ٤٥الفئة 
الخدمات اإلجتماعّیة والفردّیة التي یقوم بھا اآلخرون من أجل تلبّیة حاجات األفراد، 

خدمات التواصل االجتماعي في مجال الترفیھ، خدمات التواصل االجتماعي في مجال 
الترفیھ والمقدمة عبر موقع الكتروني وشبكات االتصاالت، توفیر موقع الكتروني 

غراض الترفیھ، توفیر على الخط مباشرة (االنترنت) قواعد للتواصل االجتماعي ال
بیانات الحاسوب وقواعد بیانات قابلة للبحث على الخط مباشرة (االنترنت) في مجال 

التواصل االجتماعي، توفیر خدمات المصادقة للمستخدم بخصوص  معامالت التجارة 
 دون غیرھا. ٤٥اإللكترونّیة والواردة بالفئة 

 
 

 ٣٦٧٠٢٣العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقیة  -ت        :      االشتراطا
وغیرھا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٦١٥٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠٨/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

  شركة مساھمة مصریة -البذرة الطیبة لالستثمار والتنمیة الزراعیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 شرقیة -مركز بلبیس  -العدلیة  ٣منطقة  ١٠٣٤قطعة 

 ٣١ - ١ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١االسمدة الواردة بالفئة رقم  - ١الفئة 
 ٣١البذور والشتالت الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 
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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 
 

    ٠٣٦٦٩١٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -أجروبست كنترول للتجاره  -نور الدین محمد انور محمد حسن 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
طریق اسكندریة القاھرة الصحراوى بملك / ابراھیم محمد حسن مركز ابو  ٨٠الكیلو 

 المطامیر البحیرة
 ٣١ - ١ : المةــــــالعات ـــفئ

 

 دون غیرھا ١مبیدات واسمده الواردة بالفئة  - ١الفئة 
 دون غیرھا ٣١تقاوى وبذور الواردة بالفئة  - ٣١الفئة 

 
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



یة التجارة الداخلیةجھاز تنم  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٠٤٠٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٩/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصري الجنسیة   -فردى    -مفرح عبد اهللا حسن خلیل  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 -شارع بورسعید طریق الدلنجات بملك /تحیھ محمود شراره مركز ایتاى البارود 

 البحیرة
 ٢٥ - ١٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ١٦مطبوعات الشركة الواردة بالفئة  - ١٦ئة الف
 ٢٥المالبس الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 

 
في الوضع العادى  Sاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

835 
 

 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 
 

    ٠٣٦٤٥٦٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مصرى  -رامى مجدى فھمى الشربینى فرد  -ماتیكس لالستیراد والتصدیر أیس كوز
 الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جوھر القائد الجمالیة القاھرة ٣٦
 ١٦ - ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٣مستحضرات التجمیل والعطور الوارده  بالفئة  - ٣الفئة 
   - ١٦الفئة 

 دون غیرھا ١٦لفئة جمیع منتجات ا
 

٢٩٧٥٠٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

836 
 

 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 
 

    ٠٣٦٥٩٧٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -ش م م  -شركة كارمن للمنتجات الورقیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ١٩٢القطعة رقم   -المنطقة الصناعیة األولى  -مدینة السادس اكتوبر  

 ١٦ - ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣منادیل معطرة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
 ١٦منادیل ورقیة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 

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

وغیرھا ٣١٧٥٠٠العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

837 
 

 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 
 

    ٠٣٦٥٩٨٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -ش م م  -شركة كارمن للمنتجات الورقیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ١٩٢القطعة رقم  -المنطقة الصناعیة األولى  -السادس اكتوبر  مدینة 

 ١٦ - ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣منادیل معطرة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
 ١٦منادیل ورقیة بالفئة رقم   - ١٦الفئة 

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

وغیرھا  ٣١٧٥٠٠العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

838 
 

 المات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة الع

 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 
 

    ٠٣٦٥٩٨٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة   -ش.م.م   -شركة كارمن للمنتجات الورفیة  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ١٩٢قطعة   -المنطقة الصناعیة االولى   -مدینة السادس من اكتوبر 

 ١٦ - ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣منادیل معطرة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
 ١٦منادیل ورقیھ  بالفئة رقم   - ١٦الفئة 

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

وغیرھا  ٣١٧٥٠٠العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٩٨٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -شركة كارمن للمنتجات الورفیة   ش.م.م  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ١٩٢قطعة   -ولى المنطقة الصناعیة اال  -مدینة السادس من اكتوبر 

 ١٦ - ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣منادیل معطرة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
 ١٦منادیل ورقیھ  بالفئة رقم  - ١٦الفئة 

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

وغیرھا  ٣١٧٥٠٠العالمة رقم 
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840 
 

 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 
 

    ٠٣٥٧٨١٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٢/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مصاھمة مصریة  -ش.م.م  -شركة الھالل و النجمة الذھبیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -عابدین  -شارع عبد العزیز  ٢٣

 ٣٥ - ٢١ -١٧ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١٧جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٧الفئة 
 ٢١جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢١الفئة 
 ٢١،  ١٧فى مجال الفئات   ٣٥االستیراد و التصدیر الواردة بالفئة  - ٣٥الفئة 

 
نازل عن كلمة الت -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  

كال على حدى وفى   HGSالتنازل عن الحروف اتش جى اتش  -على حدى  GROUPجروب 
الوضع العادى 
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841 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٩٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

اتش ایة للمصنوعات  -شركة أوالد حسن عبده مجموعھ حسام حسن عبده وشركاه 
 شركة توصیة بسیطة -الجلدیة والمالبس الجاھزة المطور االول 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھره  -باب الشعریھ  -درب البرقى   ١٧،  ١٥
 ٢٥ - ١٨ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١٨المنتجات الجلدیھ الوارده بالفئھ   - ١٨الفئة 
 دون غیرھا ٢٥جمیع المنتجات الوارده بالفئھ   - ٢٥الفئة 

 
التنازل عن الحروف وعن البیان التجارى كال على حدة -االشتراطات        :      
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842 
 

 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 
 

    ٠٣٦٦٩٢٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

اتش ایة للمصنوعات  -حسام حسن عبده وشركاة  شركة اوالد حسن عبده مجموعھ
 شركة توصیھ بسیطة -الجلدیة والمالبس المطور االول 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 درب البرقى ، باب الشعریھ ، القاھرة ١٧ - ١٥
 ٢٥ - ١٨ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١٨جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - ١٨الفئة 
 دون غیرھا ٢٥جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - ٢٥ة الفئ

 
التنازل عن الحروف كال على - ٢٦٦٢٩٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
حدة وفى الوضع العادى



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

843 
 

 اعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصن

 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 
 

    ٠٣٦٧٠٧٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل م طالبإس

 

اتش ایة للمصنوعات  -شركة أوالد حسن عبده مجموعھ حسام حسن عبده وشركاه 
 شركة توصیة بسیطة -الجلدیة والمالبس الجاھزة المطور االول 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھره  -باب الشعریھ  -درب البرقى ١٧ -١٥
 ٢٥ - ١٨ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١٨جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٨الفئة 
 دون غیرھا ٢٥جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 

 
التنازل عن الحروف وعن البیان التجارى كال على حدة وفى الوضع العادى  -االشتراطات        :      

٣٦٦٢٩٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -



رة الداخلیةجھاز تنمیة التجا  
 
 
 

844 
 

 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 

 
 

 : ھا طلب رقم قدم عن
 

    ٠٣٠٨١٩٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٢/١٠/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

الفرقان لتجارة االسفنج الصناعى والمراتب  -اشرف محمدین السید وسید حسن سید 
 ش تضامن -والمفروشات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ر تقسیم ابو بكر الصدیقش ابن النفیس متفرع من جمال عبد الناص ٤٥السالم 
 ٢٤ - ٢٠ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا  ٢٠جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٠الفئة 
 دون غیرھا ٢٤جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٤الفئة 

 
فى الوضع العادى كال على حدى J Dاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف جى دى 
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845 
 

 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 

 
 

 مة العال

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٤١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ش ذات مسئولیھ محدودة -بیور الیف لصناعھ الفالتر والمیكرونیة ومحطات التحلیھ 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دمیاط -المنطقة الحرة العامة بدمیاط 

 ٢٠ - ٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٦خزان میاة من المعدن الوارد بالفئة  - ٦الفئة 
 دون غیرھا ٢٠خزان میاة بالستیك الواردة بالفئھ  - ٢٠الفئة 

 
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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846 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٨٢٨٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن   -القصر لالستیراد والتصدیر   -عادل محمد عبد الرحمن احمد وشریكھ 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -السیده زینب  ٣ش خیرت الطوغي الدور الثاني شقة  ٣٠

 ٢١ - ١١ -٩ -٧ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٧االدوات الكھربائیھ بالفئة  - ٧الفئة 
 ٩االدوات الكھربائیھ بالفئة  - ٩الفئة 
 ١١االدوات الكھربائیھ بالفئة  - ١١الفئة 
 ٢١االدوات المنزلیھ بالفئة  - ٢١الفئة 
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847 
 

 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 
 

    ٠٣٦٣٠٤٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٣١/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

فرد مصرى  -المحمدیة لالجھزة الكھربائیة  -محمد احمد محمد حسین المنشاوى 
 الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز بلبیس  -ملك احمد محمد حسین المنشاوى  -ش الشھید محمد ابو النصر 
 الشرقیة

 ٢١ - ١١ -٩ -٧ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٧جمیع منتجات الفئة  - ٧ة الفئ
 دون غیرھا ٩جمیع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
 دون غیرھا ١١جمیع منتجات الفئة  - ١١الفئة 
 دون غیرھا ٢١جمیع منتجات الفئة  - ٢١الفئة 

 
٣٦٢٨٦١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنھا طلب 
 

    ٠٢٩١٣٦٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٧/٢٠١٣ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -ش . ذ . م . م  -ھاوس اوف دیزاین 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة -الدقى  -نبیل الوقاد  ١٣

 ٢٤ - ٢٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٢٣تجات الواردة بالفئة رقم جمیع المن - ٢٣الفئة 
 ٢٤جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٤الفئة 

 
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 
 

    ٠٣٦١٥٧٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة -شركة میجو بوند للتجارة ش ذ م م 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مدینة نصر  -منطقة الطوب الرملي  -عمارة  ٩مشروع ال  ١٩

 ٢٧ - ٢٤ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢٤أقمشة الواردة بالفئة  - ٢٤الفئة 
 دون غیرھا ٢٧ردة بالفئة المنتجات الوا - ٢٧الفئة 

 
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 النماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة و

 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 
 

    ٠٣٦٥٥٤٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٣/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة  -ذائیة والحلویات  اسكو للصناعات الغ -عیسى محمد عیسى على وشركاة 
 توصیة بسیطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ١٥قطعة رقم  - ٢٠٠١٧بلوك  -مدینة العبور الصناعیة 
 ٣٠ - ٢٩ : المةــــــات العـــفئ

 

  ٢٩جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
 ٣٠جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣٠الفئة 

 
٣٤١٨٣١:      العالمة مرتبطة بالعالمة  االشتراطات       
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٢٢٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٣/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة -بوابات للتنمیة الزراعیة و البیئة الصحیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -النزھة  -ید محمد حسونھ شارع الشھ ١٠

 ٣١ - ٣٠ -٢٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢٩جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٩الفئة 
 ) دون غیرھا٣٠جمیع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٣٠الفئة 
 ) دون غیرھا٣١جمیع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٣١الفئة 

 
----:      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 
 

    ٠٣٦٣٣١٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -میدیكال فجن  -محمود احمد محمد السید 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
دور الثانى وحجرة بالشقة ال - ٢شارع ممدوح سالم امتداد رمسیس  ٦ -مدینة نصر  

 القاھره  -١٤رقم 
 ٣٥ - ١٠ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١٠مستلزمات طبیھ الوارده بالفئھ  - ١٠الفئة 
 ١٠فى مجال الفئھ  ٣٥استیراد والتصدیر الوارده بالفئھ  - ٣٥الفئة 

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

الحروف كال على حدة وفى الوضع العادى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٠٦٠٣٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٧/٠٨/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

A.S.K  فرد مصرى  -للصناعات الكھربائیة لصاحبھا مینا مجلع تادرس القس یوقیم
 الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

محافظة  -بالمنطقة الصناعیة بطریق العالقى باسوان  -بالتقسیم الثالث  ٢٢القطعة رقم 
 اسوان 

 ٣٥ - ١١ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ١١مبردات الھواء و لمبات االنارة الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
في مجال اإلضاءة  ٣٥ال التجاریة بالفئة الفتھ الشركة بوصفھا من االعم - ٣٥الفئة 

 ١١والتكییف بالفئة
 

كال  electric industriesالتنازل عن الحروف وعن الیكتریك اند ستریز  -االشتراطات        :      
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 
 

    ٠٣٦٣٦٠٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل لبإسم طا

 

 -فردى  -الدكتور لتصنیع وتجمیع االدوات الكھربائیة  -احمد سعید سلیمان عبد الصمد 
 مصرى الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بجوار الدائرى باسوس القناطر الخیریة القلیوبیة
 ٣٥ - ١١ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١١الفئة رقم  - ١١الفئة 
 دون غیرھما ١١،  ٩،  ٧فى مجال الفئة  ٣٥االستیراد و التصدیر فى الفئة  - ٣٥الفئة 

 
االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 
 

    ٠٣٦٣٨٧٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة  تضامن -اوالده  شركة السید محمد شحاتھ و
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -میدان الجیش  -الظاھر   -شارع الشیخ قمر  ٩

 ٣٥ - ١٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١٢اكسسوارات الواردة بالفئة  رقم   - ١٢الفئة 
ر فى مجال قطع غیا  ٣٥بیع وشراء  واالستیراد والتصدیر بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 

 ١٢السیارات بالفئة رقم 
 

التنازل عن حرف  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
والبیان المصاحب للعالمة   Sاس 
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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 
 

    ٠٣٦٣٨٧٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة  تضامن -شركة السید محمد شحاتھ واوالده  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -میدان الجیش  -الظاھر   -ش الشیخ قمر  ٩

 ٣٥ - ١٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١٢اكسسوارات الواردة بالفئة رقم  - ١٢الفئة 
فى مجال قطع غیار  ٣٥بیع وشراء واالستیراد والتصدیر  بالفئة رقم  - ٣٥الفئة 

 ١٢السیارات الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 ت التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالما

 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 
 

    ٠٣٦٥٧٦٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن  -وأوالده  شركة السید محمد شحاتھ 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -میدان الجیش  -الظاھر  -شارع الشیخ قمر  ٩

 ٣٥ - ١٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١٢قطع غیار السیارات الواردة بالفئة  - ١٢الفئة 
ات بالفئة في مجال قطع غیار السیار ٣٥االستیراد والتصدیر الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
١٢ 

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

Sالكاوتش  وحرف  اس  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٨١٥٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٠/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیھ محدودة - شركة اف ام اى میدل ایست
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 -شارع الشویفات قسم اول  -التجمع الخامس  -بشمال الشویفات  ٢٩١فیال  ٦شقھ 

 القاھرة -القاھرة الجدیده 
 ٣٩ - ٣٥ -٣١ -٢٩ -١ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١منتجات الفئة  - ١الفئة 
 دون غیرھا ٢٩فئة منتجات ال - ٢٩الفئة 
 دون غیرھا ٣١منتجات الفئة  - ٣١الفئة 
 ٣١،  ٢٩،  ١فى مجال الفئات  ٣٥االستیراد والتصدیر بالفئة  - ٣٥الفئة 
 ٣١،  ٢٩،  ١فى مجال الفئات  ٣٩تعبئة وتغلیف بالفئة  - ٣٩الفئة 
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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 
 

    ٠٣٦٤٨٤٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٣١/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شركة المنار لتصنیع سوائل وقطع غیار السیارات 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة - ٢١٥أكتوبر المنطقة الصناعیة الثانیة القطعة رقم  ٦مدینة 

 ٣٩ - ٣٥ -١٢ -٤ -١ : المةــــــات العـــفئ
 

ل السیارات وبصفة خاصة سوائل الفرامل والبطاریات والردیاتیر وجمیع سوائ - ١الفئة 
وال ترد فى فئات  ١السوائل الخاصة بالسیارات والمحركات بانواعھا الواردة بالفئة 

 أخرى
الزیوت والشحوم والزیوت المعدنیة والھیدرولك الخاصة بالسیارات  - ٤الفئة 

 دون غیرھا ٤والمحركات الواردة بالفئة 
 دون غیرھا ١٢قطع غیار السیارات والمحركات الواردة بالفئة  - ١٢ئة الف

 ١فى مجال الفئات  ٣٥االستیراد والتصدیر والتجارة والتسویق الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
- ١٢ - ٤  

 ٤ - ١فى مجال الفئات  ٣٩خدمات التعبئة والتغلیف والتوزیع الواردة بالفئة  - ٣٩الفئة 
- ١٢  

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

٣٦٤٨٤٦مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف - ٩٣٤عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٣٦٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 یة محدودةشركة ذات مسئول -ش.ذ.م.م   -شركة العاب بیلى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 -اكتوبر  ٦مدینة  -المحور المركزى  -میدان جھینة  -المركز التجارى مول العرب 

 محافظة الجیزة
 ٣٥ - ١٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ١٦مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 ٣٥رقم الدعایة و االعالن الواردة 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 
 

    ٠٣٦٢٥٩٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٤/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ھمة مصریة شركة مسا -شركة المضاوي لتجارة االقطان و عموم االستیراد و التصدیر 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 االسكندریة -محطة الرمل  -ش صفیة زغلول  ٤٠

 ٣٥ - ٢٤ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٢٤المنتجات النسیجیة الواردة بالفئة رقم  - ٢٤الفئة 
في مجال الخضروات والفاكھة الطازجة  ٣٥االستیراد والتصدیر بالفئة  - ٣٥الفئة 

 ٣١بالفئة 
 

 ٣٥٨٢٠٢الشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم ا
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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 
 

    ٠٣٦٤٦٧١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مجموعة توداى لالستیراد والتصدیر وتصنیع  -عبد الرحمن محمود محمد وشریكتھ  
 كة توصیة بسیطة شر -المالبس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -عین شمس  -ش جسر السویس  ٢٢٠
 ٣٥ - ٢٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٢٥جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 ٢٥فى مجال الفئة  ٣٥التجارة 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 
 

    ٠٣٦٠٨٨٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

ثمار الجنة لحفظ وتبرید جمیع المنتجات  -سمیر وسامي محمد رمضان الصفدى 
 شركة تضامن  -الزراعیة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدیریھ التحریر البحیره  -مركز بدر  -قریھ النجاح 
 ٣٥ - ٣١ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٣١الحاصالت الزراعیھ الوارده بالفئة  - ٣١الفئة 
 ٣١فى مجال الفئة  ٣٥االستیراد والتصدیر الوارد بالفئة   - ٣٥الفئة 
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 ریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةج

 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 
 

    ٠٣٦٤٤٧٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

وھى شركة مؤسسة وقائمة بموجب قوانین والیة  -الشركة االمریكیھ فیفیدفیل انك 
 نورث كارولینا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الوالیات  -مدینة شارلوت والیھ نورث كارولینا  ٢٠٥تورینغدون واى سویت  ٣٤٤٠
 المتحده االامریكیھ  

 ٤٢ - ٣٨ -٣٥ -٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٩المنتجات الوارده بالفئھ  - ٩ئة الف
 ٤٢،  ٣٨،   ٩فى مجال الفئھ  ٣٥الخدمات الوارده بالفئھ   - ٣٥الفئة 
 ٣٨المنتجات الوارده بالفئھ  - ٣٨الفئة 
 ٤٢المنتجات الوارده بالفئھ  - ٤٢الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٧٦١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن  -شركة السید محمد شحاتھ واوالدة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -الظاھر  -میدان الجیش  -ش الشیخ قمر الظاھر  ٩

 ٣٨ - ٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٣٥التسویق االلكتروني الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
 دون غیرھا ٣٨خدمات االنترنت الواردة بالفئة  - ٣٨ة الفئ

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

العجلة وكلمات العالمة 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 
 

    ٠٣٦٠٩٥٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة محدودة  -مصنع شركة مدماك الصناعیة للزیوت و الشحوم 
 سعودیة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة  - ٤/١٦٨مستودع رقم  -المرحلة االولى  -مستودع الغرفة التجاریة  -جدة 
 العربیة السعودیة

 ٣٩ - ٣٧ -٣٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 - ١فى مجال الفئات  ٣٥خدمات التجارة والتوزیع والتسویق الواردة بالفئھ  - ٣٥الفئة 
٤ 

 ١فى مجال الفئات  ٣٧خدمات محطات الوقود وتغیر الزیوت الواردة بالفئھ  - ٣٧الفئة 
- ٤ 

 ٤ - ١فى مجال الفئات  ٣٩خدمات تعبئة وتغلیف الواردة بالفئھ  - ٣٩الفئة 
 

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

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءمع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعامل  - ٧٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٩٨٩٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٤/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مصري  -فردى   -مؤسسة اسكندریة الوطنیة لالستیراد   -عبداهللا جمعھ عبد السید 
 الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 قسم المتزة االسكندریھ  -ش احمد حمدي عماره فاطمھ الزھراء میامي ١٥
 ٣٩ - ٣٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣١،  ٣٠،  ٢٩في مجال  ٣٥االستیراد والتصدیر الوارد بالفئة  - ٣٥الفئة 
 ٣١و  ٣٠و  ٢٩في مجال   ٣٩التعبئھ والتغلیف الوارد بالفئة  - ٣٩الفئة 
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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 
 

    ٠٣٦٧٠١٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركھ تضامن -شركھ اسكندریھ للتقدم التجاري [طلعت سلیمان ویوسف محمد ] 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 االسكندریھ -العطارین قسم  -الدور الثاني  -شارع سعد زغلول  ٢٢

 ٣٥ - ٨ : المةــــــات العـــفئ
 

المعدات واالدوات الیدویة التى تدار بالید وادوات القطع واالسلحة البیضاء (   - ٨الفئة 
 دون غیرھا ٨كماشات ، اسلحة قواطع (كتر ) الواردة بالفئة 

 )٨فى مجال الفئھ (  ٣٥الخدمات الوارده بالفئة   - ٣٥الفئة 
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 اذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنم

 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 
 

    ٠٣١٤٦٦٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٣/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مصریة مؤلفة وقائمة وفقا   -شركة العربى للتجارة والصناعة  ش م م  
 لقوانین جمھوریة مصر العربیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -قسم الجمالیة  -ئد ش جوھر القا١٢
 ٣٥ - ١١ -٩ : المةــــــات العـــفئ

 

األجھزة والعدد العلمیة والبــــــــــــحریة والخاصة بمســــــــــح األراضي  - ٩الفئة 
واألجھزة والعدد الكھربائیــــــــــــــة (بما فى ذلك الالسلكیة ) وكذلك األجھزة والعدد 

ـــــــینماتوغرافــــــیــــة والخاصة بصـــــناعة النظارات الفوتوغرافیة والسـ
وعمـــــلیات الوزن والقیاس وإعطاء اإلشــــــارات والضبط ( المراقبة ) واإلنقاذ 
 -والتعلیم واألجھزة األوتوماتیــكـــیة التى تعمل بوضع قطعة من النقود أو غیرھا 

اآلالت الحاســــبة أجھزة إطفـــــاء الحریق  -الخزائن الراصدة للنقود  -اآلالت المتكلمة 
؛ و بوجھ خاص : آالت تجمیع، الھوائیات، أجھزة التنبیھ، أجھزة التنبیھ (أجھزة التنبیھ 
ضد الحریق) ، مكبرات، أجھزة تسلیة تستعمل مع أجھزة االستقبال التلیفزیونى فقط  ، 

عیة والبصریة ، أجھزة قراءة ھوائیات، أجھزة تحذیر من السرقة ، أجھزة التعلیم السم
شفرة أعمدة البیانات واألسعار، بطاریات كھربیة، بطاریات تستخدم في اإلنارة، 

بطاریات لالستخدام في مصابیح الجیب الیدویة، علب البطاریة، شواحن البطاریة، 
أجراس كھربائیة (أجراس منبھة)، أجراس (أجراس اإلشارة)، أجراس [أجھزة تحذیر]، 

ائیة العینین ، كابالت كھربائیة، آالت حاسبة، آالت تصویر (آالت تصویر مناظیر ثن
سینمائیة)، آالت تصویر [تصویر فوتوغرافي]، آالت تسجیل النقد، أجھزة تشغیل 
الكاسیت، وحدات المعالجة المركزیة [معالجات البیانات]، أجھزة شحن بطاریات 

یرات السینمائیة، األفالم الكھرباء، كرونوجراف [أجھزة لتسجیل الوقت]، الكام
السینمائیة (أجھزة إلعداد األفالم السینمائیة)، األفالم السینمائیة [معرضة للضوء]، 

ساعات الحائط (ساعات وقتیة) [أجھزة تسجیل للوقت]، بوابات تدار بالعملة لوقوف 
السیارات أو ساحات الوقوف، آلیات تدار بالعملة ألجھزة التلفاز، مشغالت األقراص 

مرئیة]، أقراص مدمجة [ذاكرة للقراءة فقط]،  –لمدمجة، أقراص مدمجة [صوتیة ا
برامج األلعاب في الحاسب اآللي، ألواح مفاتیح الحاسبات اآللیة، ذاكرات الحاسب 

اآللي، برامج تشغیل الحاسب اآللى ، مسجلة، أجھزة ملحقة بالحاسب اآللي، برامج 
لي [برامج الحاسب القابلة للتحمیل]، الحاسب اآللي ، مسجلة، برامج الحاسب اآل

برمجیات الحاسب اآللي [مسجلة]، الحاسبات اآللیة، الحاسبات اآللیة (طابعات 
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 اذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنم

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

لالستخدام مع الحاسبات)، توصیالت كھربائیة، وسائل تخزین البیانات (وسائل 
 مغناطیسیة لتخزین البیانات)، وسائل تخزین البیانات (وسائل بصریة لتخزین البیانات)،

أجھزة معالجة البیانات، أجھزة الكشف، أجھزة الكشف (أجھزة الكشف عن الدخان)، 
أجھزة تشخیص لغیر االستخدام في األغراض الطبیة، أقراص متذبذبة [علم 

الصوتیات]، أغشیة لالستخدام في األجھزة العلمیة، أقراص (أقراص مدمجة) [سمعیة 
فقط]، أقراص (أقراص بصریة)، مرئیة]، أقراص (أقراص مدمجة) [ذاكرة للقراءة 

مشغالت القرص [للحاسبات اآللیة]، أقراص [مغناطیسیة]، ماكینات التوزیع 
األوتوماتیكیة، أجراس الباب الكھربائیة، عدة اإلطفاء، ِعلَّب النظارات، سالسل 

النظارات، أطر النظارات، النظارات، عدسات المجھر، آالت الفاكس، أجھزة الكشف 
ائفة، أفالم مكشوفة للضوء، إنذارات للحریق، سلم حریق، أجھزة إطفاء عن العمالت الز

الحریق، مصابیح ومضیھ [للتصویر الفوتوغرافي] ضوء ومضى (عالمات مضیئة)، 
جھاز إضاءة وماض [تصویر فوتوغرافى]، مكواة ثیاب، كھربائیة، أقراص مرنة، 

ات، ألعاب (أجھزة شاشات فلوریة (فلوریسنت)، إشارات غیر متفجرة للضباب، مصھر
للعب) معدة لالستخدام مع أجھزة االستقبال التلفزیونیة فقط، وسائل لتجعید الشعر، یتم 

تسخینھا كھربائیًا، سماعات رأس، أجھزة تنظیم الحرارة، وسائد للركبة للعاملین، أغطیة 
للعدسات، عدسات للتصویر الفوتوغرافي الفلكي، عدسات (عدسات بصریة)، مكبرات 

أدوات الحساب و الرسم الھندسي ، أجھزة قیاس ، أدوات كھربائیة للقیاس،  الصوت،
أجھزة قیاس، مكبرات الصوت [میكروفون]، أجھزة صغیرة لمعالجة البیانات ، أجھزة 

المودم (تستخدم لبدء االتصال فیما بین أجھزة الكمبیوتر) ، وسائد الفأرة، زجاج 
ة، عدسات بصریة، أجھزة ملحقة بصري، المصابیح السحریة، المصابیح البصری

(أجھزة ملحقة بالحاسبات اآللیة)، ھواتف محمولة، الموازین الدقیقة، طابعات لالستخدام 
مع الحاسبات اآللیة، مجسات لالستخدام في األغراض العلمیة، أجھزة المعالجة [وحدات 

سقاط، المعالجة المركزیة]، برامج (برامج تشغیل الحاسب اآللى) مسجلة، أجھزة اإل
شاشات اإلسقاط، أجھزة رادیولوجیة لالستخدام في األغراض الصناعیة، حواجز 

رادیولوجیة لالستخدام في األغراض الصناعیة، أجھزة الرادیو، أجھزة الرادیو (أجھزة 
الرادیو في المركبات) ، أجھزة الھاتف الالسلكیة، التطبیقات الخاصة بسالمة المرور في 

قراءة ( أجھزة قراءة شفرات األعمدة )، أجھزة قراءة [أجھزة  السكك الحدیدیة ، أجھزة
معالجة البیانات]، أجھزة قراءة (أجھزة قراءة السمات البصریة)، أجھزة استقبال 

(أجھزة استقبال سمعیة وأخرى بصریة)، أجھزة استقبال (أجھزة استقبال االتصاالت 
شغلة األسطوانات)، مشغالت الھاتفیة)، إبر مشغلة األسطوانات (أجھزة لتغییر إبر م

األسطوانات، أجھزة التنظیم الكھربائیة، منظمات كھرباء [أجھزة إخفات الضوء] 
(أجھزة لتعدیل شدة الضوء) [كھربائیة] ، أجھزة التحكم عن بعد، موازین، الموازین 

القباني ، ماسحات ضوئیة [معدات معالجة البیانات]، حواجز واقیة للحفر الفوتوغرافى، 
ت [تصویر فوتوغرافى]، مضخات الوقود ذاتیة التنظیم، أشباه موصالت، أجراس شاشا

اإلشارة، مصابیح نقالة لإلشارة، البطاقات الذكیة [بطاقات الدوائر المتكاملة]، برامج 
(برامج الحاسب) [مسجلة]، بطاریات شمسیة، أجھزة السونار (أجھزة قیاس باستخدام 

د موقع الصوت، أجھزة تسجیل الصوت، الصوت)، منبھات صوتیة، أجھزة تحدی
حامالت تسجیل الصوت، أقراص تسجیل الصوت، شرائح تسجیل الصوت، أجھزة نسخ 
الصوت، أجھزة إرسال الصوت، نظارات شمسیة، أجھزة وأدوات مسح،  سالسل مسح، 

أدوات مسح، أجھزة تعلیمیة، أسالك التلغراف، تلغراف [أجھزة التلغراف]، أجھزة 
ات الھاتف، میكروفونات الھاتف، أسالك الھاتف، ھواتف (ھواتف الھاتف، سماع

محمولة)، أجھزة للفصل عن ُبعد، أجھزة تلسكوب، طابعات عن ُبعد، أجھزة تلیفزیونیة، 
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تركیبات كھربائیة للحمایة ضد السرقة، أدوات لتسجیل الوقت، محوالت [كھرباء]، 
لكترونیة، أجھزة إرسال ترانزستورات [إلكترونیة]، أجھزة إرسال لإلشارات اإل

[لالتصاالت عن ُبعد]، أجھزة الرادیو بالمركبات، ماكینات البیع اآللي ، شرائط أفالم 
الفیدیو، لفائف أفالم األلعاب التلیفزیونیة ، أجھزة تسجیل وعرض أفالم الفیدیو، شاشات 

عرض تلیفزیونیة، ھواتف مجھزة لبث إشارات بصریة وسمعیة بحیث یمكن 
ن رؤیة بعضھم البعض، شرائط الفیدیو، جھاز إرسال واستقبال نقال صغیر، للمستخدمی

أجھزة وأدوات للوزن، آالت للوزن، إلكترودات للحام، أجھزة تنبیھ بصفارة، وصالت 
سلكیة [كھرباء]، أسالك كھربائیة، أسالك (أسالك للھاتف)، معالجات الكلمات، وجمیع 

 .٩ھذه المنتجات واردة بالفئة  
أجھزة لإلنارة و التــدفـئــة و تـــولیــد البخـار و الطھي و التـبـریـد و  - ١١الفئة 

التجـفـیـف و التھویة و تورید المیاه و األغراض الصحیة، مراكمات (مراكمات 
حراریة)، مجمعات (مجمعات البخار)، أجھزة تكییف الھواء، معدات تركیب مكیفات 

لة الروائح الكریھة من  الھواء، مجففات ھوائیة الھواء، أجھزة تبرید الھواء، أجھزة إزا
[مجففات]، معدات مركبة لترشیح الھواء، الھواء (أجھزة تأین لمعالجة الھواء)، أجھزة 

وآالت لتنقیة الھواء، أجھزة إعادة تسخین الھواء، آالت تعقیم الھواء، الصمامات الھوائیة 
لمفاعالت الذریة، قدور الطبخ الخاصة بتركیبات التدفئة بالبخار، مصابیح قوسیھ، ا

بالضغط الكھربي، الشوایات، تجھیزات الحمام (ھواء ساخن لتجھیزات الحمام)، 
تركیبات الحمام، مغاطس (أجھزة تسخین المغاطس)، دفایات الفراش،  غالیات [بخالف 

أجزاء اآلالت]، محمصات الخبز الكھربائیة، مواقد [أفران]، أنوار السقف، مبادالت 
للتدفئة المركزیة، غرف (غرف نظیفة) [تركیبات صحیة]، ثریات، المصابیح، حراریة 

الصینیة، مرشحات القھوة الكھربائیة، ماكینات القھوة الكھربائیة، مرشح للقھوة كھربائي 
، أجھزة تحمیص القھوة ، تكییف الھواء (تركیبات لتكییف الھواء )حاویات (حاویات 

كیبات الطھي، أواني الطھي، الكھربائیة، أجھزة التجمید)، أجھزة الطھي، أجھزة وتر
وتركیبات للتبرید، تركیبات وماكینات للتبرید، تجھیزات تبرید للماء ، مصابیح التجعید، 
وسائد [حشوات] (وسائد للتدفئة) كھربائیة لیست لالستخدام في األغراض الطبیة، مقالة 

ة المطھرة، مصابیح كھربائیة عمیقة، أجھزة نشر (أجھزة نشر الضوء)، األجھز
الغطس، ماء الشرب (مرشحات لماء الشرب)، مجففات (مجففات ھوائیة)، مجففات 
(مجففات الشعر)، أجھزة تجفیف، أجھزة وتجھیزات للتجفیف، مصابیح كھربائیة، 

عناصر (عناصر التسخین)، أجھزة لتبخیر الماء، أغطیة أجھزة االستخالص لالستخدام 
الھواء]، مراوح (مراوح كھربائیة) لالستخدام الشخصي،  في المطابخ، مراوح [تكییف

مراوح [أجزاء من تجھیزات تكییف الھواء]، الفتائل الكھربیة (فتائل التسخین)، فتائل 
للمصابیح الكھربائیة، مرشحات (مرشحات القھوة) كھربائیة، مرشحات لتكییف الھواء، 

ت للحمام)، مصابیح مرشحات میاه الشرب، مستوقد [منزلي]، تركیبات (تركیبا
كھربائیة [مصابیح]، مداخن [مداخن للدفایات]، مداخن لغالیات التسخین، جھاز غسیل 

بالدفق، خزانات للدفق، مدافئ للقدمین [كھربائیة أو غیر كھربائیة]، حجرات تجمید، 
والعات باالحتكاك إلشعال  الغاز، جھاز تحمیص الفاكھة، مقتصد الوقود، أفران، 

بالغاز، مواقد تعمل بالغاز، مصابیح غازیة، والعات غازیة، صواني غالیات تعمل 
للخبز [أدوات  للطھي]، مشواة [أدوات للطھي]، وسائل حمایة لإلنارة، آالت لتجفیف 
الشعر [مجففات]، أجھزة تجفیف یدویة لحجرات الغسیل، تعلیقات للمصابیح، مواقد، 

مات، أجھزة تسخین، أجھزة سخانات كھربائیة لزجاجات الرضاعة، سخانات للحما
تسخین كھربائیة، غالیات للتسخین، تجھیزات تسخین، أطباق تسخین، أغطیة في شكل 

كوخ (غطاء للشفط في شكل كوخ) للمطابخ، أجھزة الھواء الساخن، تركیبات الھواء 
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الساخن للحمامات، أفران الھواء الساخن، لوحات تسخین، زجاجات ماء ساخن، أرقام 
ام مضیئة للمنازل]، جھاز ضبط الرطوبة في الھواء لألجھزة المركزیة المنازل [أرق

ألجھزة تسخین األجزاء الخارجیة (المشعاع)، ثالجات، أوعیة محكمة للثلج، آالت 
وأجھزة لصناعة الثلج ، أجھزة تأین لعالج الھواء، غالیات شاي كھربائیة، مواقد 

یح، زجاجة القندیل، زجاجة للمطبخ [أفران]، مصابیح للمختبرات، أغلفة للمصاب
المصباح، كرات للمصابیح، دعامات لتعلیق المصابیح، رتینة للمصباح، عواكس 

للمصابیح، كمة المصباح (وسیلة لتغطیة المصباح لتقلیل توھجھ)، مصابیح، مصابیح 
(مواقد للمصابیح)، مصابیح للعالمات التوجیھیة للسیارات، ، حوامل مظلة المصباح، 

یس لإلنارة، مجففات للمغسلة، كھربائیة، غالیات لحجرات الغسیل، فوانیس، فوان
بصیالت لمصابیح اإلضاءة، بصیالت لمصابیح اإلضاءة، كھربائیة، بصیالت لمصابیح 

اإلضاءة، لإلشارات التوجیھیة للمركبات، وسائل نشر الضوء، والعات، والعات 
مركبات، تركیبات إنارة (والعات بالغاز)، أجھزة وتركیبات إنارة، أجھزة إنارة لل

للمركبات الجویة، أضواء (أضواء للغطس)، أضواء كھربائیة، لشجر الكریسماس، 
أضواء للسیارات، أضواء للمركبات، أرقام المنازل المضیئة، أنابیب اإلنارة المضیئة ، 
أفران المیكروویف [أجھزة للطھي]، تجھیزات تبرید الحلیب ، مصابیح عمال المناجم، 

یتیة، تجھیزات الفرن من صلصال حراري مقاوم للنار، أفران (بخالف أفران مصابیح ز
االختبار)، أفران (تجھیزات مشكلة لألفران)، أجھزة بسترة، دفایات األطباق، أطباق 

(أطباق ساخنة)، كشافات نور للجیب، كشافات كھربائیة للجیب، دفایات الجیب، قدور 
عالي الضغط]، قدور كھربائیة للطھي طھي كھربیة بالضغط [أجھزة طھي بالبخار 

بالضغط ، مصابیح اإلسقاط ، تركیبات تنقیة میاه المجاري ، عواكس (عواكس 
المصابیح)، أجھزة وماكینات التبرید، تطبیقات وتركیبات التبرید، ثالجات ، أجھزة 

إعادة التولید (أجھزة إعادة التولید الحراري)، أجھزة تحمیص، أجھزة تحمیص (أجھزة 
میص القھوة)، أجھزة تحمیص، ماكینة للتحمیص، شوایات، مصابیح األمان، أجھزة تح

وتركیبات صحیة، أضواء كاشفة، مقاعد (مقاعد التوالیت)، أجھزة تجمیع األشعة 
الشمسیة [للتسخین]، المصابیح القیاسیة ، تجھیزات لتولید البخار، معقمات، وحدات 

ابیح الشوارع، محمِّصات خبز كھربائیة، تقطیر ، مواقد، مواقد [أجھزة تسخین]، مص
مشاعل لإلضاءة، بطاریات إضاءة صغیرة كھربیة (للجیب)، أنابیب (أنابیب تفریغ) 
كھربیة لإلضاءة، أنابیب (أنابیب مضیئة) لإلضاءة، مصابیح باألشعة فوق البنفسجیة 

 لغیر األغراض الطبیة، مركبات (وسائل مانعة إلبھار البصر للمركبات) [لوازم
المصابیح]، تركیبات وأجھزة للتھویة [تكییف الھواء]، ثالجات ضخمة، أوعیة 

للتسخین، سخانات الماء، سخانات الماء [أجھزة]، منشآت لتنقیة الماء، أجھزة وماكینات 
لتنقیة الماء، أجھزة ومنشآت إلزالة عسر الماء، أجھزة لتعقیم الماء، وجمیع ھذه 

 .١١المنتجات واردة بالفئة  
جمیع الخدمات الخاصة بالتجارة و األعمال التجاریة الخاصة باألجھزة  - ٣٥ة الفئ

 ٩و خدمات  توزیع البضائع و المنتجات الواردة بالفئة  ٩الكھربائیة الواردة بالفئة 
، خدمات الدعایة و   ٩؛خدمات التصدیر و االستیراد المتعلقة بمنتجات الواردة بالفئة 

بمنتجات الواردة بالفئة ، خدمات تنظیم المعارض لغایات  اإلعالن و اإلدارة المتعلقة
 ٣٥و جمیع ھذه الخدمات واردة بالفئة  ٩تجاریة المتعلقة بالمنتجات الواردة بالفئة 

 
االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 عادة الطبالتعدیل أو النشر أو إع منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٠٧٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

لسنة  ١٥٩القانون  -شركة مساھمة مصریة  -شركة المراسم الدولیة للتطویر العمرانى 
١٩٨١  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 A   ٤/  ١المبنى االدارى    -القاھرة الجدیدة  -میفیدا 
 ٣٧ - ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٦االستثمار العقارى  الوارد بالفئة  - ٣٦الفئة 
 ٣٧المقاوالت العامة الواردة بالفئة  - ٣٧الفئة 

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

كال على حدى وفى الوضع العادى  V THالحروف فى تى اتش  
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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 

 
 

 : دم عنھا طلب رقم ق
 

    ٠٣٦٥٠٧٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

لسنة  ١٥٩القانون  -شركة مساھمة مصریة  -شركة المراسم الدولیة للتطویر العمرانى 
١٩٨١  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 A   ٤/  ١المبنى االدارى    -القاھرة الجدیدة  -میفیدا 
 ٣٧ - ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٦االستثمار العقارى الوارد بالفئة  - ٣٦الفئة 
 ٣٧المقاوالت العامة  الواردة بالفئة  - 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 النقل أو النسخ أومنھ ب ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٠٧٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

لسنة  ١٥٩شركة مساھمة مصریة القانون  -شركة المراسم الدولیة للتطویر العمرانى 
١٩٨١  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  ٤/ ١  Aالمبنى االدارى  -القاھرة الجدیدة  -میفیدا 
 ٣٧ - ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٦االستثمار العقارى الوارد بالفئة  - ٣٦الفئة 
 ٣٧المقاوالت العامة الواردة  بالفئة  - ٣٧الفئة 

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

٣٦٥٠٧٧العالمة 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 
 

    ٠٣٦٥٠٧٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

لسنة  ١٥٩القانون  -شركة مساھمة مصریة  -شركة المراسم الدولیة للتطویر العمرانى 
١٩٨١  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 A   ٤/  ١المبنى االدارى    -القاھرة الجدیدة  -میفیدا 
 ٣٧ - ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٦االستثمار العقارى الوارد بالفئة رقم  - ٣٦الفئة 
 ٣٧المقاوالت العامة 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 ءجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال ی - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٩٦٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -شركة مدنیة نصر لالسكان والتعمیر    
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 شارع یوسف عباس مدنیة نصر القاھرة ٤

 ٣٧ - ٣٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٣٦كافة الخدمات الواردة بالفئة   - ٣٦الفئة 
 دون غیرھا ٣٧ة الخدمات التى تتعلق بانشاء المبانى الوارده بالفئة كاف - ٣٧الفئة 

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

878 
 

 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 
 

    ٠٣٦٦٩٩٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مصریة مؤسسة طبقا لقانون  -شركة مدنیة نصر لالسكان والتعمیر 
 ١٩٨١لسنة ١٥٩رقم  االستثمار

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة  -مدنیة نصر  -شارع یوسف عباس  ٤
 ٣٧ - ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٣٦كافة الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٦الفئة 
 دون غیرھا ٣٧كافة الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٧الفئة 
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 تجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات ال

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنھا 
 

    ٠٣٦٦٩٩٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مصریة مؤسسة طبقا لقانون  -شركة مدنیة نصر لالسكان والتعمیر 
  ١٩٨١لسنة  ١٥٩االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -القاھرة  -مدنیة نصر  -شارع یوسف عباس  ٤
 ٣٧ - ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

   - ٣٦الفئة 
 ٣٦كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم 

 ٣٧كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - ٣٧الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٣١٦٩٩٤العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٩٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مصریة مؤسسة طبقا لقانون  -شركة مدنیة نصر لالسكان والتعمیر  
  ١٩٨١لسنة  ١٥٩االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة  -مدنیة نصر  -شارع یوسف عباس ٤
 ٣٧ - ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

   - ٣٦الفئة 
 ٣٦كافة الخدمات الواردة بالفئة

 ٣٧كافة الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٧الفئة 
 

وغیرھا  ٣١٦٥٤٤االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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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 
 

    ٠٣٦٦٩٩٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مصریة مؤسسة طبقا لقانون  -شركة مدینة نصر لالسكان والتعمیر 
 ١٩٨١لسنة  ١٥٩االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة  -مدنیة نصر  -شارع یوسف عباس  ٤
 ٣٧ - ٣٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٣٦كافة الخدمات الواردة بالفئة   - ٣٦ئة الف
 دون غیرھا ٣٧كافة الخدمات الواردة بالفئة  - ٣٧الفئة 

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

وغیرھا ٣١٦٥٤٤مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

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

 
 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنھا طلب ر
 

    ٠٣٦٦١٩٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

)    M.TOUCHام تاتش    -محمد معتمد إبراھیم مھابة ( المھاب لألستیراد والتصدیر 
 منشأة فردیة  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

) بملك یاسر محمد  شارع الجالء ( سیدى صالح ٢بالدور الثانى العقار رقم  ٣شقھ 
 المنوفیھ  -مركز الباجور  -جمال الدین ابو السعود 

 ٣٧ - ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

  ٩جمیع المنتجات الوارده بالفئھ   - ٩الفئة 
 ٩فى مجال الفئھ  ٣٧خدمات الصیانھ الوارده بالفئھ  - ٣٧الفئة 

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

٣٥٠٥٦٠العالمة مرتبطة بالعالمة   --الحروف في 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 
 

    ٠٣٦٥٨١١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٩/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

  شركة ذات مسئولیة محدودة -ارتقاء لتقنیة المعلومات 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -القاھرة الجدیدة  -التجمع الخامس  -جنوب االكادیمیة ز  -١٢٤فیال 

 ٤٢ - ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٩البرمجیات الوارده بالفئھ  - ٩الفئة 
 دون غیرھا ٤٢خدمات التصمیم الوارده بالفئة  - ٤٢الفئة 
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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 - ٩٤٣د عد

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٤٧٠٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٣١/٠٧/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مصریة  -شركة بیناكل انفستمنت جروب لالستثمارات واالستشارات 
  ٨١لسنة  ١٥٩قانون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة - ٩شقة  -مدینة نصر   - ٣الحى  -ارض الجولف  -ش الشھید محمود قطب  ٩
 ٤٣ - ٣٠ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣٠جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣٠الفئة 
مطعم وكوفى شوب وخدمات المطاعم والفنادق وخدمات تقدیم الطعام  - ٤٣الفئة 

 ٤٣والشراب واالیواء المؤقت بالفئة 
 

مقاطع العالمة كال على حدة االشتراطات        :      التنازل عن 
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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 
 

    ٠٣٦٢٥٨٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٤/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -سانسوي اكوستكس ریسرش كوربوریشن 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
كھامز كاى || ، روود تاون ، تورتوال ، فى جى فیزترا كوربورات سیرفیس سنتر ، وی

 ، جزر العذراء البریطانیھ . ١١١٠
 ١٥ - ١١ -٩ -٧ : المةــــــات العـــفئ

 

محركات ومكائن ( عدا ماكان منھا للمركبات البریة)  -االت وعدد الیة  - ٧الفئة 
) معدات زراعیة قارنات الیة وعناصر نقل الحركة ( عدا ما كان منھا للمركبات البریة 

االت بیع اتوماتیة وجمیع ھذة المنتجات  -( عدا مایدار بالید ) اجھزة تفقیس البیض 
 دون غیرھا ٧واردة بالفئة 

االجھزة واالدوات اللمیة والمالحیة والمساحیة واجھزة وادوات التصویر  - ٩الفئة 
والقیاس واالشارة الفوتوغرافى والسینمائى واالجھزة واالدوات البصریة وادوات الوزن 

اجھزة وادوات لوصل او فتح اوتحویل  -والمراقبة ( االشراف ) واالنقاذ والتعلیم 
اجھزة تسجیل او ارسال او نسخ  -اوتكثیف او تنظیم او التحكم فى الطاقة الكھربائیة 

 -اقراص مدمجة  -اقراص تسجیل  -حامالت بیانات مغناطیسیة  -الصوت او الصور 
الیات لالجھزة التى تعمل  -قمیة وغیرھا من وسائط التسجیل الرقمیة اقراص فیدیویة ر

اجھزة  -معدات معالجة البیانات  -االت حاسبة  -االت تسجیل النقد  -بقطع النقد 
 ٩اجھزة اطفاء الحرائق وجمیع ھذة المنتجات واردة بالفئة  -برامج كمبیوتر  -الكمبیوتر 

 دون غیرھا
التدفئة وتولید البخار والطھو والتبرید والتجفیف والتھویة اجھزة لالنارة و - ١١الفئة 

 دون غیرھا  ١١واداد المیاة واالغراض الصحیة وجمیع ھذة المنتجات واردة بالفئة 
 دون غیرھا ١٥االت موسیقیة وجمیع ھذة المنتجات واردة بالفئة  - ١٥الفئة 

 
 ٧٠٤٤٨االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 


